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SHy:s:ı//a &/M sfzien se/i!??!-
ÍHWH t̂HntnMtÍMÍM í̂ÍMyMyórHZ. 

CefCM say:m!Zifa ÁrírMfA: a&^a yMzy:i:w:z:M 
gHM&W!:M! weggMÍ e&M ÔKMyM e/e aM/Aifan 
sÖMra; yfMC ve í̂ MMyHífa sM̂ 'eÁr/:' ôwM-
gMÍHM, {;özMW! önen/en ue aMı̂  
ía$wa/só'z/e$w!eíere ÔMM oían, íur/ü 
proNem í::¡^r:íawayaM ÔMM-
yM^msHM^ManMíír&HyorMZ. ' 

Xaurawsaí o/ara :̂ ^XKíf: fan/:se/ macera 
ve fecrM&es:'nfM ^fr tirt/MM oİaM fKSHM ^ M a n , &M-
gMM A:eMif: empeyyah'si s:siew!:H:' iİMuya^nn ^er/ 
ÁHÍaM A::sw!Ma eimeye Bai:*n:M ser-
mesi piyasa eXroMowis: ve 

ífMnya M^Menne yó'?!e/:'Á: ítasb vas:^a-
s: ÁroMMwiMMífa. S/síeme mu^a/^ M/Ax/er /{rfn /n-

.SHM /MÁí/ar: ve ííewoAírás: hfrer "ífewoMesfw b/í-
ct". Aiica^c gere^ ¿ünyada^ gerekse üf^cemíz^e ín-
saMca yagaKa&:/ece^ oriawifaw waArMw &M-
ÍMw??M aníaMüHífa wsan.^/r/an proMew/ &M-
ÍMMíÍMgM íía WM^a^^a :̂. Her yen: iioğan pocM ,̂ 

ve s^/eí/e'pe?!{;eíe$eH/ ÁMn ve &arMí 
íÍMuyaya göz/enn/ apíyor. Ve konuya 

f/aM wza/anaM MÍMs/araras! 
HM/agma ve só'z/e^me/ere rağmen sorMM gün gef-

BM say:ymzíía &Mf!MM nip m &öyie oMMgM sorMSM-
Ma cevap aramaya insan /:a^/ar:na müs-
iümanca bir yaMaş:m!n nas:İ oiabi/eceg: Mzerin-

Ísíam'íía insan AaMart &:onMSMna özeiiiMe bireyin 

muM/e/iycíierini VMrgMİayaraA: eğiimeA: gere^ii-
ği /:MSMSMnM işieyen AMMİİa/: Y:M:z':n incele-
mesini, A:onMyM Bah'&^i iari/:sei maceras! ap:-
sm&n e/e aian MesMf Xara^a^an'M {;ai:^mas:n; 
ve Ka/:ramaHmara$ miiieiveMi Say/n Recep X:-
r:$ iie n/^emizife ve í/Hnya&Ári geiişmeier i^zerine 
yapi:ğ:m:z söyiegiyi, Sava$ ve EÁ:rem Saği-
roğİM'hMn i^eğerieniiirmeieriyie l^vMz PeÎeA:'in 
yapNg! peviriyi Hgiyie o^Myacağmizt umuyortiz.-

Pro/. Dr. BMr^aneih'n Can *:n femiz iopium ^o-
nMsuna KMr'anf baÁ::$iar géíiren geniş inceieme-
sini yay:niamaya bM say:m:ziia iia iievam eííiyo-
ruz. . ; , 

/Aynca siziere büyü^ mMfe/eÁ:̂ ;ir Roger Gara-
Mífy'íien bir peviriyi ar^aiiaş:m:z Xema/eííin 
Xapian ':n Tur^^resiyie sunma/cían & mMiinyuz. 
Cara:fífy'nÍM maÁcaiesi, ísiam'w fağ&g î İMnyaya 
nas!Í bir ^MriMİHş̂ Mmiiii oiabiieceği, bunun ipin 
müs/ümaniann İsiam' : ve XMr'an': aniamaíia 
nasí/ meíoüioio/iye sa/:ip oimaiart'gereÁríigi 
^onM/ann& ciíiíii íespiíieri íiiÁr^íimize SMnnyor. 

Yi¡:e bM say:mzzda AbiİMİ/caiiir Xaraman ve Mei:-
meí BeienÁíMyM'nMn B a h . ' y : ^ a r h ş a n , i n -
ce/eme/erinibMİabiiirsiniz.* 

T'MrA:iye say^m:zíia Xnzey íra^ operasyonMnn _ 
iiî A în bir ífegerienífirmeyi, iİHnya say/Hm:zífa ise 
Sudan Jsiami ^areMinin íiáeri Hasan ei-Tnrabi 
i/e yap!/m!Ş bir söy/egiyi o/cuyabi/irsiniz. . 

Ümran İn yeni bir say:s:ni/a bu/uşma^ di/eğiy/e, 

Se/am ve sevgi/er. 

Lfmran 
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'̂ Hak̂  değil '̂mükellefiyet'' 
AbduHah Ytidtz 

"HaîifeHR emanetini" kendi 
iradesîyie üstienen insanoğlu, 

Rabbi He imzaiadtğ! "kuHuk 
antiaşnnas!" gereğince, gene! 

çerçevesi Aiiaiı'm kitabtnda çi-
ziien mükeiiefiyetlerin, yani 

görev; yetki ve sorumiuiukiann 
saiıibLoiuyordu. 

ÖnceliMe; "insan haklan" kavra-
mm:n Bat! dünyastna özgülüğü-
nü ve çtkar çahşmalan sonunda' 
muzaffer smtftarm e!de ettikleri 
haklara "evrenseHik" süsü vere-
rek tüm insanitğa dayatttkIannt 
belirtmek zorundayız. . 

Btı bakımdan biz, "insan hak-
ları" adı verilen soyut ve yuvar-
lak ilkelerin İslam'daki karşılığını 
bulmaya çalışmayacağız. Çünkü 
İslam'da "haklar" değil, "mükel-
lefiyetler'' yâni ilahi temele dayalı görev ve sorumlu-
luklar esastır. " ^ 

İlk İnsan, İlahi Emanetler ve İlk Sözleşme 
İslam Dini, "halife" olarak yaratılan ve bilgi ile donatı-
lan akıl ve irade sahibi insanoğlunun Rabbi ile yaptığı 
"kulluk sözleşmesi""gereğince kendi isteğiyle üstlendiği 
mükellefiyetler bütünüdür. 

"Bir zamanlar, Rabbin meIek]ere: /Ben yeryüzünde 
bir halife yaratacağım', demişti".(2/30) 
^̂  "Bir zamanlar; Rabbin meleklere: Ben kupkuru ça-

muirdan, değişken balçıktan bir insan yaratacağım.'Onu 
düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman he-

lmen OTia secde edin."(15/28-29) 
Allah'ın yeryüzündeki vekili, naibi ve temsilcisi ol-

mak gibi bir şeref insana bahşedildi. AHah, değersiz bir 
nesneden (toprak, çamur, balçık...) yarattığı insana" 
kendi ruhu"ndan üfleyerek onu şereflendirdi. Ona akıl, 
irade ve bilgi verdi: . 

"Ve Adem'e bütün isimleri öğretti..." (2/31) 
"O, insana bilmediklerini öğretti..."(96/5) 
İnsanoğlunun akıl ve irade yeteneğine ek olarak var-

lık bilgisine, eşyanın hakikatine ye sınırsız bilgilenme 
yeteneğine sahip olması onu birtakım sorumluluk ve 
mükellefiyetlerin altına sokacaktı: 

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk; onlar 
bunu yüklenmekten kaçındılar; ama insan onu yüklen-
di..." (33/72) -

Ayette geçen "emanet" kavramı düşünme yeteneği, 
akıl, okuma-yazma, tevhid, şeri emirler, yükümlülükler 
ve farzlar olarak açıklanmıştır.(l) Böylece insan, akimi 
ve iradesini kuManarak Rabbinden aidığı ilimie ve bu il-
mini artırma yeteneğiyle yeryüzünde "Allah'ın halifeli-
ği" görevini yerine getirebilecektir. Bu çok önemli ve şe-

refli bir payedir. Bu yüzdendir ki. 
Yüce AHah, meleklere, insanoğlu-
nun üstünlüğünü onaylamalarım 
(secde etmelerini) emretmiştir. 
(2/34,15/29) 

Halifelik görevinin gene! esasla-
rı "qâlu-bela" sözleşmesinde ana-
hatlarıyla çizilmiş, Kur'an'da ise bu 
görevin nasıl yerine getirileceğine 
ilişkin pratik ve somut emirler, ah--
laki ilkeler ortaya konmuştur: , 

"Rabbin, Ademoğullarının sul-
bünden zürriyetlerini çıkarmış ve:"-Ben*sizin,Rabbiniz 
değil miyim" diye onları kendilerine şahif tutmuştu. 
Onlar: -"Evet, biz şahitlik ederiz", dediler.Kıyamet gü-
nü, "bizim haberimiz yoktu", demeyesiniz. Yahut, "Da-
ha önce^^alarımız ortak l^ştu; biz de onlardan sonra 
gelen bir nesiliz! Bizi, batıla uyanl^m yaptıkları yüzün-
den helak mı ediyorsun?" derneyesiniz diye böyle yap-
tık."(7/172-173) . 

Bu sözleşme ile, insanoğlu yalnızca Allah'ı Rab ve 
İlah olarak kabul ettiğini, bu kulluk yeminine bizzat 
kendisinin şahit olduğunu^ Allah'a ortaklar koşmayaca-
ğını, daha sonra atalarının müşrik olmasını gerekçe gös-
tererek sorumluluktan kurtû]amayacağın!,nihâyet kıya-
met günü yaptığı bütün eylemlerin hesabını vreçeğini 
kabul etmektedir.(2) ' v ' 

Özetlersek; "halifelik emanetini".kendi iradesiyle 
üstlenen insanoğlu, Rabbi ile imzaladığir"kui!uk antlaş-
ması" gereğince, genel çerçevesi Allah'ın kitabında çizi-
len mü^^ellefiyet̂ erin yani görev, yetki ve sorumlulukla-
rın sahibi oluyordûl Bu çerçeve, en kalın çizgileriyle, in-
sanın Rabbi ile, insanın kendisi ile, insanın insanla ve 
eşya ile ilişkisini belirliyordu. Sonuç olarak; .illa da 
"hak" kelimesini kullanmak gerekliyse, İslam'da insa-
noğluna Rabbi tarafından "balışedilmiş haklar"ın varlı-
ğından söz edilebilir. ' 

İlk Günah 7 Çıkar Çatışmaları 
veMeşrulaşanHaklar 
Yunan-Roma kültürü ve Hıristiyan inancının şekillen-
dirdiği Batıh dünya görüşünde ise; insanın isyanlar, 
mücadeleleri savaşlar sonunda zorla elde ettiği "kaza-
nılmış hakları" sözkonüsüdur.- ^ 
' . Yunan litolojisi tanrılar arası savaşİar ve mücadele-
lerle, tanrılara başkâldıran güçlü insanların serüvenle-

mayvs - /)az/rah 
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Bu bHd!rge!er 
enHasyonu, 

güçsüz ü!ke!e-
rin ve geniş 

ha!k ytğmianntn 
söz konusu bil-
dirge ve sözieş-
melerden yarar-

ianmastm zor-
iaşttnyorve 

"güçiüierin", 
"güçsüzlere" 

karş! iiuüandtk-
. ian bir "yaptt-

nm aracma" 
dönüşüyor. 

/ 

riyle doludur. Prometheus ateşi, bilgiyi 
kıskanç ve zalim tanrılardan çalarak in-
sanlara hediye eder ve bu yüzden tanrılar 
tarafından zincire vurularak işkenceye ta-
bi tutulur. Bu anlayış Adem ile Havva'nın 
Cennet ten inişinin hıristiyani yorumuyla 
ilginç bir paralellik arzeder: Kıskanç Tan-

\ rı'nın Adeni ve Havva'ya yasakladığı ağaç 
"Bilgi Ağact"dır. Adem'i bu ağacın mey-
vesinden yemeye ikna eden eşi, onu kan-
dıran da yılandır. Bu olay, Hıristiyan te-
olojisinde "ilk günah" anlayışının temeli 
olurken paradoksal biçimde insanların 
ancak güçle, isyanla ve tanrıya meydan 
okuyarak haklarını kazanabileceği düşün-
cesini geliştirir. ' ^ 

Bu isyankar ruhun kamçıladığı "İlk 
günahtan kurtulma" mücadelesi. Batı in-
sanının, ruhban sınıfın öncülüğünde ey-
lemci bir tavır geliştirmesine yo! açar. 
Ruhbanlar, ha!kı günahlarının affı için. 
Kilisenin gösterdiği yöntemler çerçevesin-
de günahla, "Müslüman kafirler "!e ve 
toprak ağalarıyla savaşmaya yöneltir. 
Matta İncili öfkeü ifadelerle doldurulmuş-
tur: "Yeryüzüne barış getirmeye geldiği-
mi sanmayın- Ben barış değü, kılıç getir-
meye geldim."(3) İncil'de, "engerek yılan-
ları", "gelecek krallığın gazabı", "inti-
kam" gibi terimler vaftizci Yahya'nın ağ-
zından olduğu kadar İsa'nın ağzından da 
dökülür. 

Latin şair Commodianus, Haçlı Sefer-
lerini anlatırken, Azizler'den "yalnızca 
tövbekar değil, savaşçıydılar. Tanrı'nın rı-
sasıyia şehvetle yağmalamak ve harab et-
mek konusunda özgürdüler." diye söz 

.eder.(4). 
Bookchin'e göre, Hıristiyan öğretisi 

Batı için bir aydınlanma kaynağı oldu; Ba-
tı'nın insan anlayışını, 18. ve 19. yüzyıla 
kadar hep bu öğreti şeki!!endirdi.(5) Yine 
Bookchin'e göre, aydınlanma çağında Batı 
düşüncesini, özellikle egementik , ulus, 
ulus-devlet, özgürlük, hak anlayışı vb. ko-
nularda Yunan-Ropıa mirası et!<üedi.(6) 

Hıristiyan akidesindeki, i!k günahtan 
kurtulma ve Cennet bahçesine yeniden 
kavuşma mücadelesi, giderek dünyevi-
leşti ve yeryüzü cennetini ele geçirme 
mücadelesine dönüştü. Artık "Azizler", 
"Tanrının İngilizleri"ydi ya da "Yurtse-^ 
ver Jakobenler"di. Kilise despotizmine 
baş kaldıran Luther ve Kalvin, Hıristiyan 
öğretisine sıkı sıkıya bağlı rahiplerdi. Bur-
juva sınıfı ile çıkarları örtüşen din adam-
ları için özgürlük, "ticaret özgürlü-

ğü"nden ibaret olmuştu. Bookchin'in deyi-
mi ile "esinlerini Hıristiyanlıktan ve onun 
Yeni Kudüs inancından almış o!an Azizler, 
ortaya çıknhakta olan Kapitalist piyasada 
alım-satım yapan satıcılar haüne geldi-
ler."(p 

"İnsan hakları" ya da "kişisel özgür-
lükler" gibi kavramlar işte bu çıkar kavga-
ları sonunda ortaya çıktı. 17-lB.yy'a gelin-
diğinde feodal üretim biçimi iftas etmiş, 
kapitalist üretici gücün gelişmesiyle bur-
juva sınıfı güçlenmiş ve feodaliteye karşı 
verdiği çıkar mücadelesi yeni bir boyut ka-
zanmıştı. Yükselen burjuvazi, kendisini kı-
sıtlayan kahpları kırmak ve iki terne! soru-
nu çözmek zorundaydı: İktidar ve özgür-
lük... ' 

Kapitalizmin ihtiyacını karşılayacak si-
yasi ve hukuki düzenlemeler için iktidar 
ele geçirilmeliydi. Devrimi, yeni iktidarı, 
yeni hukuku meşrulaştırmak için yeni fi-
kirlere ihtiyaç vardı. Aydınlanma felsefesi 
büyük ölçüde burjuvazinin eseriydi: Eko-
nomide Merkanti!izm(8), iktisadi libera-
lizm, serbest rekabet doktrin ve politikala-
rı, siyasette aristokratik ve monarşik ege-
menlik anlayışına, karşı "toplumsal sözleş-
me" ve "milli e^gemenlık" teorileri üretil-
di. Ulusal egemenlik ve halk egemenliği 
adı altında, ticaret ve sanayi burjuvazisi el-
de ettikleri kazançları meşrulaştırıp huku-
kileştirdiler. 

Öte yandan burjuvazi, ayrıcalıklar üze-
rine kurulu feodal rejime !<arşı özgürlük 
ve eşitlik kavramlarını çıkardı. BöyieCe ya-
rı tutsak köylüler özgür olacak, sanayinin 
ihtiyaç duyduğu özgür e! emeğine dönüşe-
cek, ticaret ve sanayii kısıtlayan kurum ve 
kuruluşlar kalkaca!^, özel mülkiyet ve kişi-
sel özgürlük!er güvenceye alınacaktı. Can 
alıcı nokta, servet i!e özgürlük arasındaki 
ilişkiydi. Bu yüzden İngiltere'de özgürlük 
kavramı, sanayi devriminin bir ürünü ola-
rak ortaya çıktı. Ve özgürlük; feodalite kar-
şısında ortak menfaatlere, sahip burjuvazi 
ile halk sınıflarının ideolojik ve siyaSi ze-
minini oluşturdu. Böylece burjuvazi, kendi 
davasını insanlığın davası oİarak sunma 
imkanı bulunuyordu: Özgürlük, ilerleme, 
insanlık...(9) 

Bildirgeler ve Sözleşmeler Enflasyonu 
17. ve IS.yy'da süregelen bu mücadeleler 
ve devrimler esnasında yayınlanan bildir-
ge ve sözleşmelerle bir dizi hak ve özgür-
lükler demeti oluştu. 19. ve 20.yy.'da bil-
dirge yayınlama geleneği devam etti. Gü-

4 may/s - ^az/ran 7 9 9 3 
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nümüzde bu bUdirge ve sözleşmelere her 
gün yenilerinin eklendiğini ve adeta "bil-
dirgeler enf!asyonu"yla karşı karşıya oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz. 

1215 Magna Carta Libertatum (Büyük 
Hürriyet Fermanı) ile İngiliz baronları. 
Kral John'ın keyfi uygulamalarına sınırla-
malar getirirken kendi ekonomik ve hu-
kuksal ¡laklarını da güvenceye alıyorlardı. 
(10) Bu kararlar sonraki yıllarda defalarca 
teyid edildi; 1628,1679,1689,1701 yasaları 
yayınlandı. 

1776'dan itibaren ardarda Amerikan 
özgürlük beyannameleri yayınlandı. 
. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 

Evrensel Beyannamesi, içeriği ve sonuçlan 
bakımmdan en çok gürültü koparanı oldu. 

"Özgürlük" ve "eşitlik" görüntüsü ar-
kasında verilen çıkar çatışmaları 19.yy.'da 
da sürüp gitti. Bildirgeler, sözleşmeler, ma-
nifestolar, fermanlar birbirini izledi.. 

Bildirge geleneği, 10 Aralık 1948 BM İn-
san Haklan Bildirgesi ile devletler üstü bir 
nitelik kazandı. Bunu 1948'de soykırımın 
önlenmesi, 1951'de köleliğin kaldırılması, 
1952'de kadın hakları, 1949'da çocuk hakla-
n, 1963'de ırkçılığın ortadan kalkması ile il-
gili bilc^irge ve sözleşmeler takip etti. Bu-
gün uluslararası platformda kabul edilmiş 
genel, öze! ve spesifik düzinelerce sözleş-
me metni, ciltler dolusu bildirge, tam anla-
mıyla bir normlar enflasyonu' oluşturmuş 
bulunuyor.dl) Dahası, her yıl bu büdirge-

* lere yenileri ekleniyor ve sayıları kabardık-
ça kabarıyor. Örneğin, Demokratik Bir Gü-
ney Afrika için Haklar Büdirgesi (1991) ve 
İnsan Hakları Sovyet Bildirgesi(1991) bu 
geleneğin bitmeyeceğini gösteriyor. 

Bu enflasyon, güçsüz ülkelerin ve geniş 
halk yığınlarının söz konusu, bildirge ve 
sözleşmelerden yararlanmasını zorlaştırıp 
imkansız hale getirdiği gibi, tam tersine 
"güçlülerin", "güçsüzlere" karşı !<u!!andık-
lan bir "yaptırım aracına" dönüşüyor. 

Güçlülerin Çıkarı İçin İnsan Haklan 
Eflatun der kı: "Adalet, güçlü olanın çıkar-
larını korumaktan başka Ijir şey değildir. 
Hukuk ve kanunların amacı, bunu kuİla-
nanlan memnun etmekten ibarettir." 

Eski Yunan'dan beri, Batı'nın hukuk 
anlayışında değişen bir şey olmadı. Esasen 
çıkar çatışmaları sonunda galiplerin kendi 
egemenliklerini meşrulaştırmalarından 
başka bir işe yaramayan, bu yüzden de 
egemen sınıHarın menfaatlerine göre sık 
sık değişime uğrayan beşer aklının ürünü 
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hukuk nurmlan, ister istemez sübjektif, in-
di, izafi ve sınıfsal otmak durumundaydı. 
İnsantarın uymak zorunda olduğu ilkeler 
ve yasa!ar bütününü yine insanlar ortaya 
koyuyorsa bu sonuç kaçınılmazdı. 

Buna rağmen Fransız İnsan ve Yurttaş 
Haklan Bildirgesi, "Ulusa! Meclis, Mutlak 
Hakim in huzurunda ve O nun rızası için 
insan yurttaşların aşağıdaki kutsa! hakları-
nı tanır ve ilah eder" cümlesi ile başlıyo-
rdu.(12) . - . ' 

Böyiece Beyannameye ilahi ve mistik 
birboyut kazandırılıyor, sözkonusu hakla-
rın evrensel, sınıflarüstü ve reddedilernez 
olduğu vurgulanıyordu. İnsan haklarının 
formülasyonunda küllanılan mistik, evren-
se!,soyut ve belirsiz üslüp burjuvazi açısın-
dan işlevseldi. Bu üslüpla bir yandan fe-
odaliteye karşı başkaldıran geniş halk kitle-
lerini ¡{ucâkİama imkanı bulunuyor, bir 
yandan da yoksul ve bilinçsiz halkın bu 
haklardan yaralanması önlenmiş oluyordu. 

Sonuç O İ a r a k burjuva egemenliğini teh-
likeye sokacak bir durum yoktu ve ortaya 
çıkan hukuki zemin, onların çıkarThrını gü-
venceye almaktan başka bir işe yaramıyor-
du.(15) . ' . ; . . 

18.yüzyı!da kitlelerin "hak talepleri", 
burjuva sınıfının iktidarı ele geçirmesine 
yardımcı oldu. Zafer kazanmış kitleleri 
memnun etmek ve yatıştırmak için de hak 
ve özgürlükler "yaldızİi bildiriİer"!e üan 
edildi. 

19.yüzyı!da lıak taleplerinde tedrici bir 
sapma görütdü. Bu talepler, iktidara karşı 
bir "direniş"olmaktan çıkıpi itiraz etmeye; 
sızlanmaya, şikayet etmeye dönüştü. Nüıa-

Efiatun der ki: 
"Adaiet, güçiü 
oianm çıkaria- ^ 
rm! korumak-
tan başka bir 
şey değiidir. 
Hukuk ve ka-
nuniann ama-
c!, bunu kuiİa-
nanian mem-
nun etmekten 
ibarettir." 
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19.yüzy!!da 
hak ta!epjer!nde 

tedriç! bîr sap-
ma gSrüMü. 
Bu ta!ep!er, 

iktidara karşt 
bir "direnİş"oi-

maktan çtktp 
itiraz etmeye, 

stzianmayâ, şi-
kayet etmeye 

dönüştü. 

yet,iktidart kişi haklar! lehine daha fazla 
yükümlülük altma sokma, gruba, koHekti-
viteye ait haklan 'bireylerin haklar]"nm 
önüne geçirrhe noktasma gelindi. Arttk^ 
özgürlük mücadelesi verilmiyor, "iktidar 
dilenciliği" yapthyordu.d 4) 

IS.yy'da "doğal haklar" olarak nitele-
nen kişisel hak ve özgürlükler, günümüze 
gelindiğinde "temel özgürlükler" biçimin-
de nitelenerek kollektifleşti. 

Artık, işçinin bireysel özgürlüğü, 
"sendika özgürlüğü" bireysel fikir özgür-
lüğü de "basm özgürlüğü"nden ibaretti. 
(15) Kısaca Lak ve özgürlük sorunu kişi-
lerden kurumlara, kurumlardan da devle-
te havale ediliyor, bireyler yine devre dışı 
kalıyordu. Halka ne kadar özgürlük tanı-
nacağına yine devlet karar veriyordu., 

İşin en ilginç yanı, iktidarı ele geçiren 
her güç, yahut savaşlardan galip çıl̂ an her 
devlet ya da devletler grubu, egemenlikle-, 
rinin devamhhğım sağlayacak önceliİdi iş 
olarak yaldızlı cümlelerden oluşan bildir-
geler yayınlamayı adet edindiler. Dahası, 
yaptıkları katliamları, işledikleri cinayet-
İeri, çiğnedikleri "insan haklan"n!, bildir-
ge ve'sözleşmeler yayınlayarak perdeledj-
1er. ÖzeHikle uluslararası nitelik taşıyan 
sözleşmeler, "güçlüler" tarafından "güç-
süzlere" karşı bir "te'dip" aracı olarak 
kullanılmaya başlandı. Güçlülerin çıkarla-
n bir ülkeye baskı yapmayı ya da güçsüz-
leri köşeye sıkıştırmayı gerektiriyorsa, "in-
san Haklan", "demokrasi","özgürlükler", 
"sözleşmeler", "bildirgeler" adeta o ülke-
lerin tepesinde "demokles'in kılıcı" gibi 
sallandırılıp durdu. Ama, güçlülerin çıkar-
larına'dokunmayan, uslu uslu yerinde 
oturup yaramazlık(!) yapmayan ülkelerde 
kan gövdeyi götürse de, "insan hakları" 
kıyımı, ayyuka çıksa da olaylar ustaca ört-
bas edildi. Sömürgecilerin, 3. dünya ülke-
lerinde gerçekleştirdikleri katliam ve ta-
lanlar ise güçlülerin "insan hakları"ndan 
Sadece kendi "sömürü haklan"nı anladık- . 
lannı açıkça ortaya koydu. Yakın tarih sö-
mürgecilerin bu konudaki "çifte standar-
dını" kanıtlayan olaylarla doludur.(16) 

-
Konunun bu aşamasında şu temel soru-_ 
larla yeniden karşı karşıya kalırız: 

1. Hak ve özgürlükleri!) tanımlanma-
sında ve buna bağlı olarak sınırlarının çi- -
zilmesinde referanslarımız ne olacaktır? 

2. Güç ve iktidarın ya da yetkilerin kö-
tüye kullanılması nasıl önlenecektir? ya 
da insan hak ve özgürlükleri nasıl güven-

ce altına alınacaktır? 
^Bu sorulara "efradınr cami-ağyarını 

mani7 cevaplar bulmak hem bU yazının 
hem de yazarının çapını aşar. Biz, !<onuyla 
ilgili bazı yaklaşımlarda bulunmakla yeti-
neceğiz. * 

Hak ve Özgürlüklerin Tanımı ve Sınırlan 
İnsan hakları'nm, ister "Doğal haklar" te-
orisi doğrultusunda "insanın doğal istekle-

. rinden İtaynaklandığı" iddia edilsin, ister-
se de "Toplumsal sözleşme" anlayışına uy-
gun olarak "yönetenlerle yönetilenlerin 
karşılıklı anlaşma ve uzlaşmalarından doğ-
duğu" iddia edilsin, her iki görüş te aynı 
kapıya çıkar: Ölçü, insani istek ve arzular-
dır. 

İnsanın bizatihi kendisi, zanni düşün-
cesi, heva ve hevesleri "referans" kabul 
edilebilir mi? . 

Tarihin başlangıcından günümüze de-
ğin beşeri düşünce ve anlayışlar hep birbi-
rini nakzedegeldi. Beşer aklının ürünü pek 

. çok felsefi, siyasi ya da sosyolojik gö-
rüş,daha sonra yeni görüşlerce çürütül-
müştür. Şimdi de bu yeni anlayışlar, dü-
şünce tarihinin çöplüğündeki yerini alma-
ya hazırlanıyorlar. Vahyin kılavuzluğun-

- dan mahrum olan, beşeri arzu ve isteklerle 
şeytani dürtülerin yönlendirdiği akıl ve 
iradenin yanılgı ve hatalardan "salim" ol-
ması ihürnkün olabilir mi? 

"Eğer yeryüzünde bulunanların çoğu-
^ na uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptı-

rırlar. onlar ancak zanna tabi olurlar ve on-
lar ancak saçmalarlar." (6/116) 

"Onların çoğu zandan başka bir şeye 
uymuyorlar. Zan ise gerçekten hiç birşey 
kazandırmaz."(10/36) . , 

Kaldı ki, insanın hangi şeylerin kendi 
yararına, hangi şeylerin de zararına oldu-
ğunu bilmesi, bunların sınırlarını tesbit ve 
tayin etmesi mümkün değildir 

"Hoşlanmadığınız birşey hakkınızda 
iyi olabilir; hoşlandığımz bir şey de hakkı-
nızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmez-
siniz."(2/216) 

İmdi, Fransız İnsan ve Yurttaş Haklan 
^ Beyannamesi'nin 4.maddesinde tanımla-

nan ve neredeyse bir "nass" olarak kabul 
edilen "özgürlük, başkasına zarar verme-
yecek her şeyi yapmaktır" anlayışı, Kür'ani 
mantıkla çelişen bir muğlaklık ve elastiki-_ 
yete sahiptir. "Başkasına zarar vermeme-
nin" sınırını ve çerçevesini kim çizecektir? 
Başkasına zarar vermemek şartıyla kendi-
me zarar verebilir miyim? Özgürlükler na-
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sı! paylaşılacaktır? Özgürlüklerin "kötüye 
kullanılması" nasıl Önlenecektir? 

Nitekim, dar anlamda "özgürlükler hu-_ 
kuku", genel anlamda da "sosyal hukuk" 
kuralları bu noktada gelip tıkanmıştır. 
"Kamu düzeni" ye "genel ahlak" gibi kav-
ranılann ölçüsünü bulmak ve tanımlamak 
mümkün olmadığı gibi, özgürlüklerden 
herkesin eşit biçimde yararlanmasını sağla-
yacak ölçüler de belirlenememiştir.(17) 

Bu noktada çaresiz ve aciz-kalan insa-
mn imdadına "hududullah", "hukukullah" 
ve "hukukul-ibad"ı belirleyen Kur'an-ı Ha-
kim yetişir. Kaynağını Kur'an ve Sün-
net'ten alan İslam Fıkhı (hukuku) da "insa-
nın lehinde ve aleyhinde olan hükümleri" 
kapsar. AHah, kulları aracındaki ilişkileri, 
onlann RaMerine karşı ve kendi nefislerine 
karşı görev ve sorumluluklarını ebedi ve 
şaşmaz kurallarla belirlemiştir. Kur'an'da 
emir ve yasakların çerçevesini belirleyen 
ayetler sıİ<: sık şu ifadelerle biter: . 

' "Bunlar allah'ın sınırlarıdn^hududul-
. lah) " (58/4; 65/1) "Allah'ın sınırlarını aş-

maym" (2^187, 229) "Allah'ın sınırlar^n^ 
koruyanlar... "(9/112) . 

Bu sınırlan değiştirmeye kimsenin hak-
kı yoktur; peygamberlerin bile: "Deki; onu 
kendi tarafımdan değiştiremem. Ben sade-
ce bana yahyolunana uyânm... Şayet ben 
Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün 
azabından korkanm." (10/15) 

Beşeri hukukta çok sözü edilen ve bir 
türlü de.kabullenilmesi ve gerçekleşmesi 
mümkün olmayan "Hukukun üstünlüğü" 
ilkesi, ancak bütün insanların kendisine 
eşit şartlarda boyun eğdiği, hiçbir sınıf, ırk 
ve grubun çıkanna göre değil, tüm insanlı-
ğın genel çıkarlarına göre düzenlenmiş i!a-

' hi yasalarla sağlanır. Egemen sınıfların çı-
karlan doğrultusunda sildik değiştirilerek 
adeta yazboz tahtasına dönen beşer aklının 
ürünü hukuk kurallarının diğer insanlar, 
nezdinde "üstün" ve "tartışılmaz" olması 
düşünülemez. ' 

Kısaca; hak ve özgürlüklerin belirlen-
mesinde Batılı anlayış hevayı, zannı ve sı-
nıfların karşılıklı çıkarını referans kabul 
ederken, İslam Yüce Yaratıcı'nın bizim 
dünya ve ahiret mutluluğumuzu temin 
için vaz'ettiği şaşmaz yasaları içeren za-
manlar ve toplumlarüstü "Kıtab"ı, yegâne 
referans olarak görür. Birincisinde "sınır-
sız özgürlük" anlayışının neden olduğu 

' sorunlar, çıkmazlar, çatılmalar, isyanlar, 
saldınlar ve kaos vardır; bu yüzden de her-
kesin üzerinde ittifak ettiği "ortak payda" 

bir türlü bulunamaz: İkincisinde ise "yal-
nızca Allah'a teslimiyet tin doğan "gerçek 
özgürlülc" sözkohüsudur. İnsan, bir başka 
insanın veya bir grubun yâ da paranın, 
malın, otoritenin, şunu-bunun "kulu-köle-

' si" olmaz. İslam, insanı doğrudan Allah'la 
muhatap kılar, hiçbir "aracı" kurum ve ku-
ruluş kabul etmez. (2/186; 7/197; 40/60) 
Bu aynı zamanda insanın haysiyetine, kişi-
liğine ve özgürlüğüne verilen değeri göste-
rir. İslam'ın kuHuk anlayışı ve insana ver-
diği değer, diğer insanların da "yâlnız Al-
lah'a kuluk eden" değerli, özgür ve haysi-
yetli varlıklar olduğu anlayışıylâ^doğal ola-
rak bütünleşir. Allah'a teslimiyeti ve bağlı-
lığı oranında başka varlıklara bağımlılığı 
azalan insan daha fazla hür olur. Kur'an, 
kulluğun bilincine eren gerçek müminleri, 
muhsin ve muttaküeri, kiinsenin hukuku-
nu çiğnemeyen (7/85; 11/85; 26/183), bir 
insanın hayatını tüm insanlığın hayatıyla 
eşdeğer tutan(5/32), kötülüğe iyilikle kar-
şılık veren (41/34-35), hiç bir surette ada-
letten sapmayan (5/8, 4/135), affeden, ba-
ğışlayan (3/134, 7/199)... olarak tanımlar. 
Böylece Allah'a teslim olan ve Kur'ah'ın 
emirlerine uyan bir insan, önce başkalarını 
düşünecek, insanlar "elinden ve dilinden 

. herkesin güvencede olduğu kimse"dir ve 
onun için göreve ve fedakarlığa koşacaktır. 
"Ben" demeyecek, "biz" diyMektir. Müslü-

- nfıan için "kul hakkı" herşeyden öfıce gelir. 
Batılı insan içinse önce 'ben", sonra da yi-
ne "benim hakkım" için "başkasının hak^ 
kı" gelir. [Burada, Allah'ın küllanna tanıdı-
ğı hakların ve yüklediği görevlerin bir dö-
kümünü yapmayı gereİili görmüyor, mese-
lenin özünü anlamak bağlamında yukarı- . 

i daki genellemelerle yetiniyoruz. Şimdi 
ikinci can ahcı soruya geçebiliriz] . 

Güç ve Yetkinin Kötüye KuHânımını 
Önlemek Mümkün mü? 
İnsanlık tarihi, "Allah'ın haklarını " çiğne-

' yen kâfirler kadar, "kulların haklannı" çiğ-
^ neyen zalimlere de tapıklık eder. . ^ 
. . Russp!nun işaret ettiği gibi, insan hür. 
doğmuştur,ama hep. zincire vurulmuştur. 
İnsanların özgürlük mücadelesi sonunda 
yayınlanan bildirge, sözleşme ya da anaya-
salar, kişisel hak ve özgürlükleri güvence-
ye alabilmiş midir? Bugün neredeyse bü-
tün dünyada anayasaların başköşesini iş-
gal eden Batı dan menkul insan hakları 
maddeleri, gerçekten insanlann zincire vu-

^ rulmasını engelleyebilmekte midir? Yoksa 
insanların ayaklarından çözülen zincirler. 

Kîsaca hak ve' 
özgürlük soru-
nu kişilerden 
kurumlara, ku-
rumlardan da 
devlete havale 
ediliyor, birey-
ler yine devre 
d!Ş! kalıyordu. 
Halka ne ka-
dar özgürlük 
tânmacağîha 
yine devlet ka-
rar veriyordu. 
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İktidar! eie 
geçiren her 

güç, yahut sa-
vaşiairdan gaiip 

çîkan her deviet 
ya da devietier 

grubu, egemjBn-
iikierinin de-

vamltitğın: sağ-
iayacak önce-

ükii iş Oİarak 
yaid!zİ! cümie-
ierden öiuşan 
biidirgeier ya-

ymiamay! adet 
edindi. 

ellerine ya da boyunlanna mı takılmıştır? 
"Dibace"lerinde bir seri "insan hakları" 
martavallarının yer aldığı anayasalar ve 
bu yasalar çerçevesinde oluşhjrulan dev-
let İturumları, egemen sınıfların çıkarları-
nı güvenceye almaktan başka ne işe yara-
maktadır? . ^ ' . 

Problem, bu sorulara olumsuz cevap 
vermekle bitmiyor. Evet laik hukukikural-
lan ve yönetim biçimleri sorunu çözemi-
yor. Egemenlik kime teslim edilirse edil-
sin, hangi hukuk kuralları konursa kon-
sun, sonuç, "kümesin anahtarını tilkiye 
teslim etmek"ten farklı olmuyor. 

Peki,sorunun İslami çözümü nedir? İs-
lam, güç ve yetkinin kötüye kullanılması-
nı ya da bireysel ve toplumsal hakların 
çtğnenmesini önlemek için ne gibi tedbir-
ler öngörmektedir? İslam tarihinde bu 
problem ne ölçüde çözümlenebilmiştir? 

Sonuncu soruyla işe başlarsak hiç de 
içaçıcı bir manzarayla karşılaşmayacağı-
mız aşikardır. İslam tarihi kesin olarak 
"asr-ı saadet" ve büyük ölçüde de "raşit 
halifeler" dönemi hariç, güç ve iktidarı ele 
geçirenlerin işledikleri sayısız zulüm ve ir-
tikap örnekleriyle doludur. Ancak, bu uy-
gulamalar kesinlikle İslam'a ma! edüe-
mez,o!sa olsa İslam'dan bir "sapma" ola-
rak değerlendirilebilir. Ve insanın var ol-
duğu lıer yerde ve her ortamda sapma, 
kötüye kullanma beklenmelidir. Kur'an 
sürekli olarak bu olguya dikkat çeker; şey-
tanın saptırmasına, hefs-i emmare'ye, heva 
ve tutkulara karşı uyanık olmaya çağırır. 

İslam, Allah'ın kullarının. ha!< ve öz-
gürlüklerinin korunması için, egemenliğin 
sinıdanması dahil, biri diğerini gerektiren 
bir çok tedbir ve denetim mekanizması ge-
tirmiştir.Biz bu tedbirlerden başlıklar ha-
linde söz etmekle yetineceğiz. Bu özetie-
meyi yaparken desşehid üstad Muham-
med Selahaddin'in Özgürlük Arayışı ve 
İslam adlı eserine müracaat edeceğiz: 

İslam'ın zorbalığın önlenmesi ve top-
lumsal düzenin sağlanması için önerdiği 
tedbirler dört bölümde incelenebilir: 
s a) Hakimiyet Kavramının arınması: 

1. Yüce hakimiyet kavramı: Kur'an, 
gerçek hükümdar ve yöneticinin Aüah ol-
duğunu söyler (5/50). AHah Ahkamü!-
Hakimin'dir (95/8). Iılerkes O nun teb'ası-

. dır. Yönetici olsun, yönetilen olsun herkes 
Hakimler Hakimi ne hesap verecektir. 

2. Emanet kavramı: "De ki: Namazım/ 
ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Alemle-
rin Rabbi Allah'a aittır."(6/162). Herşeyir 
miz Allah'tan bir emanet olduğu gibi, hü-

kümet yetkisi de Allah'tan bir emanettir. 
Müslüman yönetici emanete ihanet etmez. 
Yönetim emaneti ehil olana verilmezse, bu 
da ihanet olur: "Allah, emanetleri ehüne 
vermenizi... emreder." (4/58) 

3. Farzın önceliği: İslam'da "hak"tan 
önce "farz" gelir. Eğer farzlar ve görevler 
yerine getirilmezse veya aksarsa hak soru-
nu ortaya çıkar. Örneğin, Hz.Ebubekir dö-
neminde zekat farzını yerine getirmeyen-
lerden, fakirlerin "hakkını almak" için güç 
kullanılmıştır. Onlar göreylerini^apsalardı 
!?öyle bir sorun çıkmayacaktı. 

4. Amaç birliği: Kur'an, müslüman 
toplumun da devletin de amacının aynı ol-
duğunu beyan eder: "Onlara yeryüzünde 
iktidar verdiğimizde, namazı kı!ar, zekatı 
verir, iyiliği emreder,J{ötülükten alıkor-
1ar." (22/41) "Siz insanlar arasından çıka-
nlmış bir ümmetsiniz; iyiliği emreder, kö-
tülükten alıkor, Allah'a iman edersi-
niz."(3/110) _ ' 

5. İnsana Saygı: İslam'a göre insan, ka-
inatta Aüah'tan sonra "en şerefli" varlıktır. 
(17/70) yüce AHah insanı yarattıktan sonra 
"ona kendi ruhundan üflemiştir." (15/29) 

b) Liderliğin Arınması: İs!am, bu ko-
nuda iki teme! i!!^ getirir: 

1.Yöneticiliği veya devlet başkanlığını, 
talep edene vermemek esastır. Zira bu ta-
lep, ihtirasın ve hatta ihanetin bir işareti 
olabilir. 

2.Müs!ümahlar, kendi aralarından "en 
iyi"-ve "eh ehil" olanı seçmelidirler. Yöne-
ticinin seçiminde ölçü; etnik, bö!gese!, sı-
nıfsal, sosyal vb. Özellikler değil, takva, eh-
liyet ve liyakat, adalet, akı! ve zeka, karar-
lılık, azim ve cesaret gibi niteüklerdir. 
(49/13; 4/58;39/9;38/26) 

c) Yetkilerin Sınırlanması: 
' 1. Müslüman yönetici, Allah'ın halifele-
ri olan insanların temsilcisi ve vekilidir. 
Bu bakımdan hem Allah'a, hem de O'nun 
kullarına hesap vermek durumundadır. 

2. İslami devlet, "daimi anayasa" olan 
. Kur'an ve sünnet'le {kayıtlıdır. Bu Anayasa, 
değişmez ve iptal edilmez bir nizamname-
dirfı ^ -

: 3. İslam, teorik ilkeler ve kurallardan 
ibaret değildir. Rasulüllah'ın uygulaması 
bağlayıcı olup Kur'ani nassların tahrif edi-
lip yorumlanmasına imkan Vermez. 

4. İslami devlette "yargının üstünlü-
ğü"esastır. Yürütme; Kur'an ve Sünnet'le 
çelişen bir uygulamada bulunamaz. Yasa-
ma, Kur'an ve Sünnet'e aykırı bir kanun çı-
karamaz. Yargı, vatandaşın hakkını koru-
mak için İslami haklarla bağdaşmayan ya-
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salan yürürlükten kaldırabilir. 
5. islam'da yöneticilere itaat smîrsız ve 

mutlak değildir. Hüseyin Kazım'm belirtti-
ği gibi "itaat, itaatla meşruttur." (18) Rasu-. 
lüHah (s.) "Allah'a itaat etrneyene itaat 
edilmez" buyurmuştur. (Müslim, Ebu Da-
vud, Nesai) Kur'an ısrarla zorba, zalim, ğü^ 
nahkar, nankör, hevasmm esiri^ haddi 
aşan, ahlaksız, hayra engel olan... kişilere 
itaat etmemeyi emreder.(68/10-15; 18/28; 
26/151-152; 76/24). 

6.Yönetici hükümet işlerini başkalanna 
danışarak yürütmek zorundadır: "Ve iş-
lerde onlara danış!" (3/159). "Onlar işlerini 
aralarında müşavere ederler." (42/38) Bu 
emir, İslami yönetimde Danışma (Şura) 
Kurulu'nun oluşturulmasım zorunlu kılar. 

7. Müslüman yönetici ya da devlet baş-
kanı İslam, hukuku ve halkın tercihleri 
doğrultusunda hareket eder,bunlarda ken-
di kafasına göre değişiklik yapamaz. 

d) Yöneticiliğin Denetimi 
1. İlk denetim mekatıizması, ahiret kor-

kusudur. Yönetici, attığı her adımın, yaptı-
ğı her icraatın hesabını vereceğini bilir. Bu 
bilinç en etkili otokontrol sistemidir. 

2. İslam hukukunda hiç kimse "doku-
nuimazhk" zırhı arkasına saklanamaz. 
Herkes kanun önünde eşittir. Devlet baş-
kanı ile vatandaş eşit şartlarda mahkeme-
ye çıkar. İslam tarihi bunun örnekleriyle 
doludur. Dolayısıyla , yöneticiler yargı yo-
luyla etkili bil* şekilde denetlenirler. 
. 3. Danışma Kurulu'nun görevi sadece 
görüş bildirmek değil, aynı zamanda yöne-
ticileri denetlemek ve yanlış uygulamalan-
na engel olmaktır. 

4. islam'da yöneticiler sadece Damşma 
Kurulu üyelerince değil, bizzat halk tara-
fından denetleniri Yöneticilerle halk arasın-
da mesafe yoktur. Onlara ulaşmak için ka-
hn duvarlan aşmak gerekmez. Dolayısıyla 
halk, yöneticilerini eleştirmek, düzeltmek, 
değilse onlara itaat etmemekle ve nihayet 
"ehil" olanlan seçmekle yükümlüdür.. 

Sonuç: 
Haklann ya da görev ve yetkilerin kö-

tüye kullanılmasını önleme ve yöneticileri 
denetleme noktasında İslam'm getirdiği il-
ke ve prensipleri özetledikten sonra, tekrar 
meselenin özüne dönersek: Batı da ortaya 
çıkan ve bugün neredeyse bütün laik hu-
kuk düzenlerinde bir "amentü" gibi tek-

-rarlanan insan haklârı, çıkar çatışmaları-
nın, kavga ve mücadelelerin ürünüdür. 
Egemen sınıfların haklarını korumaktan 
başka bir işe yaramayan, bu yaldızlı laflar, , 

bunalımı, kaosu ve mutsuzluğu beraberin-
de getirir. İslam'ın ortaya koyduğu insan 
haklan (mükellefiyetler) ise,Allah'ın, kulla-
rına (halifelerine) yüklediği görev ve so-
rumluluklardan doğar. Dolayısıyla, dileye-
nin yerine getirip dileyenin yapmayacağı 
"haklar " değil, zorunlu vazifeler yani farz-
lardır. Allah'a teslimiyetten' doğan bu hak 
ve ödevler, insanlığa barış (silm-islam) ve 
huzur getirecektir. 

Dipnotlar 
(1) Etmalth Hamdi Yaztr, Hak Oini Kur'an Dili, 

ç.Vhs.3934. 
(2) "Kuituk söz]eşmcsi"nin geniş yorumu için, Şe-

hid Muhammed Setahaddin'in Özgürlük Arayış) ve İs-
lam (Pmar y. 1989.!st) ad!) eserinin 6.böiümûne (93-117) 
bak)]abi]ir. (Bu vesüeyie geçen y)t Paki^a)i 'da şehid 
edÜen M. SetaKaddin'i rahnneHe amyoruz.) 

4) Murray Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi, çev. 
Alev'rürker,Ayr)nhy. 1994-İst, s.311-312. 

5)A.g.e.,s.281 
6) A.g.e. s.298-3<X); Bookchin'in şu yaklaş)mlan ger-

çekten ilginçtir: "Jakobenler, Plutarkos'u yalmzca Ro-
mal) erdemi konusunda bir Havuz olarak değil ayn) za-
manda devrimci bir el kitab) olarak okudular; belki de, 
Rousseau'nUn bir toplumsal teori kaynağı olan Top-
lumsal sözleşme sinden daha aç)klay)C)yd). Rdmal) 
pleplerin Sezarlann) bekleditden güvenle Napolyonla-
nn) bekliyortard). (...) 1917 sonbaharmda Lenin, Brütüs 
ve Sezar') tek bir kişide birleştirdi: "Tüm İktidar Sov-
yetlere!" 

7) A g e . S.336 
. 8) Merkantilizm: 16. ve 17.yy'da bir devletin zen-

ginliğinin değerli madenlere sahip olmaktan ileri geldi-
ğini savunarak, bu madenlerin hatıgi araçlarla elde edi-
leceğini belirten iktisat öğretisi. (Meydan Larousse) 

9) Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Hak-
lar, May y. 1978.İst. s.44-46 

10) Geniş bilgi için Ana Britannica, c.2.1, Magna 
Carta maddesine bak)n)X. 

11) Sözünü ettiğimiz bildirge ye sözleşmelerin ka-
tegorik bir dökümü içi)i bkz. İbrahim Ö.Kaboğlu, Öz-
gürlükler Hukuku, Afa y. 1994-İst, s J 9 . S ! * 

12)Fahrüddin Malik, İnsan Haklan, Müslümanca 
, Bir Yaklaşım, Akabe y. 1987-İst, S.81 

13-Bülent Ta))ör, a.g.e., ^59-60 ' . ' 
14- Jacques Mourgeon, İhsan Haklan, İletişim y. 

1995.!st, S.23 

15- İ.Hamid el-Mafrey, İslam'da İnsan Haklan, En-
dülüs y. 5.29-30 ' ; ' 

16- Bu çelişkilerin say)s)z örnekleri için bkz. Noam' 
Chomsky, ABD Terörü (P)nar y. 1991-İst.) Demok):asi, 
Gerçek ve Hayal (P)nar y. 1995-İst.) 

' l 7 ) İbrahim Ö.Kabi)ğlu,a.g.e.,s.60-62. 
18) Hüseyin Kazını Kadri, İnsan haklan Beyanna-

mesi'nin İslam Hukukuna Göre İzah), yy .Osman Ergin, 
Sinan Matbaa ve Neşriyat, 1949-İst, s.65. 

"Hukukun üs-
tüniüğü" iike-
si, ancak bü-
tün insaniarm 
kendisine eşit 
şartlarda bo-
yun eğdiği, 
hiçbir sınıf, ırk 
ve grubun çı-
karma göre 
değii, tüm in-
saniiğın gene! 
çıkarianna gö-
re düzenlen-
miş ilahi yasa-
larla sağlanır. 
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Akim egemenliğinde insan 
haksızlıkları 
Mesut Karaşahan 

insan hak ve özgürÜiklen üzeri- Magna Carta kOMJOnktÜreidir manda BaH'da gelişen insan hak-
neyapüançahşmalar-pek tabii v P t n c a n h n M a ñ n r t c t n H ^ ^ r t !anna ilişkin yazth hükümlerin bir 
BatJı bakış açısı ve yaklaşımıyla- ^^ n a m a r ! a ç ! S m a a n ^g^ ^ukuk ilkesinden veya felsefi 
bu alanda tarihte atılan ilk ve en kapsam! pek fazia genİŞ değİİ- bir referanstan yoksun olduğunu 
önemli adım olarak ingiltere'de 
1215'de yaymlanan Magna Car-
ta'yı gösterirler ve tahmin edile-
bileceği üzere bu hadisj^en yüz-
yıllarca önce imzalanıp yürürlü-
ğe konmuş bir belgeyi, Medine 
Vesikası nı Ali Bulaç'ın yakındı-
ğı gibi, (1) bahse değer bulmaz-
lar. Batı'mn kendi tarihsel mace-
rasının bir ürünü olarak insan 
haklan kavramı geçmişte müslüman toplumlann tec-

dir. Aynı zamanda Batt'da 
geiişen insan hakianna 

Hişkin yazü! hükümlerin bir 
üst hukuk iikesinden veya 

felsefi bir referanstan yoksun 
olduğunu göstermektedir. 

göstermektedir.(3) 
Magna Carta dan sonra Ingil-

tere'de.yaşanan bir diğer önemli 
gelişme ise 1689'da parlamento-
nun kabul ettiği Haklar Belgesi 
sayılmaktadır. Temel hakları ke-
sin çizgileriyle belirlediği görülen 
bu kanunla ingiltere'de hak ve öz-
gürlük mücadelesinin amacına 
ulaştığı düşünülmektedir.(5) 

İnsan haklarına ilişkin birbaşka önernli belge ise 
rübeleri ve Medine Vesikası için de geçerli olabilir m i . 12 haziran 1776'da ABP'nin Virjinya Eyaleti nde ya-
şeklinde bir soru haklı gerekçelere sahip olabilir. Bu 
bakımdan Medine Vesikası nın aslında insan haklan 
bakımından ilk tarihsel belge olduğu iddiası, İslam'ın 
"hak" olgusuna yaklaşımı farklı olduğundan tartışma 
götürür bir iddia olacaktır. 
^ Bugünkü ve kavrarnın Batılı anlamıyla insan hak-

larma ilişkin mücadelenin 11. yüzyılda İngiltere'de 
başladığı söylenebilir. 1037'de ingiltere Kralı H.Con-
rad çıkardığı bir yasa ile parlamentonun yetkilerini 
belirlerf bu tarihten sonra parlamento yetki alanını ge-
nişletmeye çalışır. 1188'cle kişilerin mahkemeye çıkâ-
rılmaksızın hapse atılma uygulamasından vazgeçil-
meye başlanır. 1215 yılında ise Voltaire'in Özgürlük 
Anayasası diye vasıflandırdığı ünlü Magna Carta ilan 
edilir. (2) Büyük Berat anlamına gelen belge Fransa ile 
girdiği savaşta zor durumda Iralan İngiltere kralı 
John'un uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren bir 
belgedir. Belgenin Kral tarafından onaylamasında, 
vergilere tepki duyan baronlara yol gösteren Canter-
bury Başpiskoposu Stephen Langton büyük rol oyna-

^mıştır. Ancak metih konjonktüreldir ve insan halaları 
açısından kapsamı pek fazla geniş değildir. Aynı za-

yınlanan Haklar Beyannamesidir. George Mason un 
kaleme aldığı Beyanname de basın özgürlüğü, inanç 
özgürlüğü ve mahkerheye başvurma haklarının ko-
runması için güvenceler verilmiştir. 12 Temmuz 
1776'da ise, taslağı Thomas Jefferson tarafından hazır-
lanan ye ilkelerinin çoğu, John Locke başta olmak 
üzere İngiliz aydınlarından alınan ABD Bağımsızlık 
Bildirisi yayınlanır. 1789'da Amerikan Kongresi Hak-
lar Kanunu olarak bilinen anayasadaki 10 değişikliği 
kabul eder. ' 

İnsan haklarına ilişkin Batı tarihindeki en önemli 
gelişmelerden biri de yine aynı yıl Fransa'da gerçekle-
şir. Fransa Millet Meclisi, Yurttaş ve İnsan Hakları Be-
yannamesi'ni kabul eder. 28 Ağustos 1789'da ilan edir:_ 
len bildirinin en önemli yanı, insanın doğal, kutsal ve 
vazgeçilmez hakları bulunduğunu ifade ediyor olma-
sıdır. Bu şekilde Bildiri doğal hukuk anlayışına ahfta 
bulunmaİktadır ve yurttaş ile vatandaş arasında ayrım 
yapmasıyla dikkat çekmektedir. İnsanın doğuştan sa-
hip olduğu haklardan bahsetmektedir. Liberal ve bi-' 
reyci bir ideolojiyi yansıtmakta, yer yer dini gönder-
melerde bulunmakla birlikte seküler ve profan bir 
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söylemi dile getirmektedir.(5) Bu dönem-
de Beyannamenin yamstra kayda değer 
bir husus olarak Thomas Paine mn İnsan 
Haklan adh ünlü kitâpç:ğmm 1792'de ya-
yınladtğım dâ hatırlamek gerekir. Tho-
mas Paine bu kitapçtğıyla insan hakları 
konusunda Batı nın düşüncesini büyük 
ölçüde'etküeyen kişi olmuştur. 

19. ve ÎO.yüzyıHarda ülkelerin aıiaya-
salanna teme! haklann eklenniıesi bir ge-
lenek haline gelirken H.Dünya Savaşı'nı 
müteakip BM Evrensel İnsan Haklan Be-
yannamesi'nin yayınlandığım görüyoruz. 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin anayasala-
rında yer a!an tüm hakların toplandığı 
Beyanname 10 aralık 1948'de kabul edilir. 
BM gene! kurulu nda lehine 48 oy veriür-
ken Sovyetler Birliğihin de bulunduğu 8 
ülke oylamaya katümaz. 

İnsan haklarına ilişkin verilen bunca mii-
cadele ve yayınlanan beyannamelere, 
imzalanan uluslararası sözleşmelere rağ-
men insanoğlu kan ve barut kokan bir 
dünyaya gözlerini açıyorsa sorunun kö-
kenleri görünenden daha derinlerde yah-
yor demektir. Dertlerin dinmesi için şu 
veya bu büdirinin veya anayasanın şu v ^ 
ya bu maddesindeki e!isik!ik ve yetersiz-
likle meşgul olmali yerine hadisenin dü-" 
şünsel, felsefi, sosyolojik , hukuki ve el-
bette ahlaki yönü üzerinde durulmalıdır. 

. İnsan hakları konusunda bugün bize 
sunulan kavramsal model Batı nın kendi 
tarihsel tecrübesinin hasılası olarak o!uş-
jnuş, çerçevesi Batı da çizilmiş bir model-
dir. Modernitenin yeryüzünde kurduğu 
kültüre! egemenlik dolayısıyla insan hak-
ları i!e Batı arasında mut!ak özdeşlikler 
kurulmuştur, (6) 

Çatı nın insan haklan kavramının ne-
reden kaynaklandığı, ilahi menşeli olup 
olmadığı sıkça tartışılan bir husustur. Ba-
tılı yaklaşııh temel insan haklan kavramı-
nın doğuşu ve emekleme döneminin 
M.O. S.yüzyılda Yunan da söz konusu ol-
duğunu üeri sürmektedir. Stoacı!ann öne 
sürdüğü Doğa! Hukuk anlayışı Rornah 
düşünür ve hukukçuları derinen etkile-
miştir. Bundan dolayı kendi hukuk ve si-
yaset felsefeİerinde özgürlük ve eşitliğe 
olağanüstü önem verdikleri ve bütün 
bunların Stoacıların etkisiyle olduğü id-
dia edilir. Eski Yunan Stoacılığının etki-
sindeki Roma hukuku, yurttaşlık hakları-
nı aşan bazı evrensel lıaklan yer vermiş-
tir. Romalı hukukçu Ulpian'a göre doğal 

hukuk, devletin değil ama doğanın bü-
tün insanlar için geçerli kı!dığı yasa!ardı; 
bu insanların Roma yurttaşı olup olma-
maları, durumu değiştirmeyecekti. An-
cak "Eski Yunan ve Roma dönemleriyle 
Ortaçağı boyunca doğal hukuk bağla-
mında insan haklarından ziyade. ödevle-
rinden söz edilmiştir. (7) Hatta kölelik ve 
serflik kurumlan meşru sayılmış, bugün-
kü anlayışta özgürlük ve eşitlik gibi dü-
şüncelere yer verilmemiştir. Doğa! Hu-
kuk ile liberal siyasa! kuramlar arasında 
ancak Ortaçağ'dan sonra bir ilişki kurula-
bilecektir. - . 

Öte yandan Batı da gelişen insan hak-
lan kavramının üalıi bir kökene dayandı-
ğı iddiaları da sıklıkla gündeme gelebil-
mektedir. Muhammed Selahaddin'e göre 
Doğa! Hukuk kavramı aslında dininyer-
diği bilinç ve öğretilerin bir sonucudur. 
Ona göre bu konuda ünlü bir Romalı !iu-

. kukçu ve ayn̂ ^ zamanda bir hıristiyan 
olan Çiçero'nun doğal hukuka ilişkin 
söyledikleri yeterince delil teşkil etmek-
tedir: "Bu kanun geniş kapsamlıdır ve 
bunda hiçbir değişiklik olmaz. Değiştiril-
mesi günalıtır. ^nato veya halkın oyuyla 
bu kanuna uymaktan kurtu!amayız(.. ) 
Bu kanunu tüm insanların tanıdığı Tanrı 
belirleyecektir. Tanrı insanların efendi ve 
hükümdarıdır. Bu kanunu çıkaran, tartış-
maya sunan ve uygulayan O dur. Bu öyle 
bir kanundur ki, insan buna uymazsa 
Rabbine itaatsizlik etmiş o!acak"tır. (8) 

İnsan haklan kuramı; Hüseyin Hate-
mi'ye göre de "bazı kimselerin-inanarak 
veya inanmayarak- ileri sürdükleri gibi 
'Batı uygarlığının ürünü' değildir. İnsan-
lığın ortak bir değeridir. Kökeni de 'tabi-
at kanunlarına, gerçekliklere uygun olan 
i!ahiöğreti'dir."(9) . ' 

Hatta "Batı düşüncesine de T ^ Doğ-
ru Din in Tek !!a!ıi Hikmeti nden geçen 
insan !ıak!arı kuramı; biz de, doğrudan 
doğnıya bu İlahi Hikmet in son tebÜğin-

. den değil, Fransız üıtilaü'nden sonra var-
dığı aşamadan alınmıştır. İnsan hakları 
kavramını Batı dan ithal eden!er "görü-
yorlardı kı, esasen İslarh Hikmeti nin yi-
tik malını tekrar, buldukları yerde geri 
almaktadırlar. (10) ve hatta"Tanzimat 
Fermanı 'yitirilmiş insan haklarının yeni-
den bulünması süreci 'nde önemli bir 
noktadır ve bu süreç henüz tamamlanmış 
değildir." (11) ' 

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ni ha-
zırlayanların dindar kirhseler olmaları, 
ve Bildiri'nin giriş bölümünde şu ifadeie-

İnsan hai^ian 
!<onuşunda bu-
gün bize sunu-
lan kavramsal 
modeî Batı nın 
kendi tarihsel 
tecrübesinin 
hasılası olarak 
oluşmuş, çer-
çevesi Batı'da 
çizilmiş bir 
modeldir. 
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Tag bmM iğcisi cocuHar <(r<n BeyaHHa?Meler 

Bat: tarihinde 
görülen belgele-

ri hazirlayanlar 
dindar kişiler de 
olsalar, bu hak-
lar varhğin! kut-
sal bir kaynağa 

borçlu olma-
^ nnş ve insan 

çabas! ile mey-
dana getirilmiş-
lerdir. Mahiyet-

leri itibanyle se-
küler bir düşün-

ce yâptsmm 
ürünüdürler.— 

re yer verilmesi de bu 
bakımdan ilgi çekici-
dir: "Biitün insanlar 
eşit yaratılmıştır. Yara-
tan kendilerine ayrıl-
maz' ve vazgeçilmez 
haklar vermiştir ki, 
bunlar arasında can 
güvenliği ve mutluluk 
arayışı gibi haklar yer 
almaktadır."p2) 

Fransa İnsan ve 
yurttaş Haklan Beyan-
namesi'ni hazırlayan 
ihtilalcilerin bildiriyi 
düzenlerken İslam hu-
kuku da dahil diğer 
toplum ve dinleri ince-
den inceye tetkik et-
miş oldukları yönün-
deki iddiaları kaydet-
mek de ilginç olacak-
tır. Hatta Beyanna-
m e y i düzenleyenler-
den birisi olan Margi-
us de Lâfayette'in İs-
lam hukukundaki hak 
ve özgürlükler karşı-
sında hayrete kapıldı-

ğı, Hz.Peygamber'e olan takdirini şu 
sözlerle dile getirdiği rivayet edilir: "Ey 
şanlı arap, aşkolsun sana- Adaletin ta 
kendisirü bulmuşsun." (13) 

Batı tarihinde görülen belgeleri hazırla-
yanlar dindar kişiler de olsalar , belge-
İerde yer yer dini göndermelere yer ve-
rilmiş de olsa şurası bir gerçektir ki, bu 
haklar varlığını kutsal bir kaynağa borç-
lu olmamıştır. Herşeyden önce insan ça-
bası ile meydana getirilmişlerdir. Hakİa-
nn kaynağı izah edilirken doğal hukuka 
başvurulmuş olması, insanların doğuş-
tan özgür ve bağımsız olduğu yolunda 
kimi metafizik göndermelerede bulu-
nulmuş olması, mahiyetleri itibariyle se-
küler bir düşünce yapısının ürünü ol-
dukları gerçeğini değiştirmez. Zira Ra-
sim Özdenören'in de dediği gibi, "İnsan 
hakları adı altında toplanan hakların tü-
mü son tahlilde, ihsâhların Kilise karşı^^ 
sında insanın iabi olacağı kanunu kendi 
eliyle meydana getirebilmek amacına 
matuf olmuştur. (...) İnsanlar dinlerinin 
ve vicdanlarının özgür olduğunu, dola-
yısıyla herkesin dinini seçmekte serbest 
olduğunu kime karşı ileri sürüyordu? 
Böyle bir talep Hıristiyan Batı dünyasın-

da soyut ve keyfi bir anlam taşımıyor. Bu 
talebin doğrudan muhatabı kilisenin ken-
disidir. Çünkü insanlar, kilisenin soygu-
nundan, talanından, baskısından, halkız 
ye adaletsiz işlemlerinden şikayetçiydiler. 
İnsan hakları söyleminin geliştirilmesi, 
temelde kiliseye, o dolayımdan geçerek 
de dine karşı bir başkaldınnın adı sayıl-
malıdır." (14) -

İnsan hakları, düşünce özgürlüğü ve 
sivil toplum kavramlan; mülk edinme ve 
sınırsız hareket serbestisi gibi amaçlara 
sahip, bireyci felsefelerle hareket eden 
kimselerin Kilise şahsında dine isyanlan 
sürecinde ortaya çıkmıştır. Aali Bulâç'ıh 
ifadesiyle "meşruiyetinin kaynağını mo-
narşiden ve yanılmaz kabul edilen dini 
sınıflardan alan politik topluma ve onun 
siyasal iktidarı ve devleti kötüye kullan-
masına karşı önce doğal bir tepkiyi ifade 
etmek üzere gelişen sivil toplum istekle-
ri, sonraları yeni yükselen burjuvazinin 
felsefi ve politik ideolojisi olarak gelişti." 
(15) Nitekim Fransız Yurttaş ve İnsan 
Haklan Beyannamesi İhtilal'le birlikte ik-
tidar hedefine ulaşan burjuvazinin çıkar-
larını teminat altına almıştır; tıpkı 1948 
BM Evrensel İnsan Haklan Beyanname-
si'nin 11. Dünya Savaşı nın ardından dün-
yadaki yeni paylaşım sistemini perdele-
diği ve meşrulaştırdığı gibi.. ^ . . 

Bundan dolayıdır ki, yüzyıllardır ve-
rilen insan hakları mücadelesinin başan-
ya ulaşmamış olmasına şaşmamak gere-

^kir. Bu noktada Batı nın, dünyanın geri . 
kalan kısmına nazaran nispeten iyi bir 
durumda olniası bizleri yanıltmamalıdır. 
İnsan haklan ihlalleri denildiğinde sade-
ce despot yönetimlerden sadır olan iş-
kence, gözaltında kaybolma yargısız in-
faz, açlık, sefalet vb. Üçüncü Dünya'nın 
karşı karşıya kaldığı problemler akİa gel-
memelidir. Batı da buna dahil olmak 
üzerg tüm dünyada insanoğlunun deva-
sa kurumlar karşısında aciz bir yaratık 
haline gelmesinden tutunuz da genetik 
mühendisliğine kadar varlığına, saygınlı-
ğına ve özgürlüğüne yönelmiş tehditler 
altındadır. . ^ 

İnsan hakları mücadelesinin başarıya 
"ulaşmamış olması pek tabiidir. Çünkü 

bizzat bu hak ve özgürlük anlayışı, insa-
noğlunun kendisi etrafında zindan du-
varları örmektedir. İlahi olana, kutsal 
olana karşı vMlen bir mücadeleyle kaza-
nılmış sınırsız bir hak ve özgü'rlük 
anlayışı, insan ve yaşadığı ortam için an-
cak bir felaket getirebilirdi. İnsanoğlu-
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nun, kendisini aMakIt davranmaya iten, 
kendisine çevresine karşı sorumluluk 
duymasm! sağlayan ilahi denetimden 
azade oluşu, çıkar kavgalarıyla birbirini 
ezen, katleden, sömüren, yeryüzünü ka-
na bulayıp bozgunculuk yapan canavar-
lara dönüşmesinin yolunu açmıştır. Ay- . 
dınlanma'yla birlikte hayatının hiçbir a!a-

^ mnda ilahı otoriteyi görmek istemeyen, 
aklın ve pozitif bilimin kılavuzluğuna 
başvuran insanoğlu, hem Ortaçağ da ya-
şadıklarını aratmayacak insan haksızlık-
larım sergilemekte, hem de insanlık tari-
hinde görülmemiş biçimde yüksek tahrip 
gücüne sahip silahlarla dünyanın ve tüm 
caniilann sonunu hazırlamaktadır. İnsanı 
evren içinde layık olduğu yere, "yaratıl- ^ 
mışların en şereflisi" olma mevkiine 
oturtmayan bir düşünce sisteminih insan 
için arzu edilir bir ortam meydana geti-

. rememesini hayretle karşılamamalıdır. 
Hüseyi Hatemi'nin engin mizah anlayı-
şıyla dile getirdiği gibi "böye başa böyle 
traş misali, maymundan azdığı günden 
beri hayat kavgasindan bir türlü başını 
alamamış olan ve 'insan oldum da ne 
buldum? Bunca zahmete değer miydi? 
Cennet gibi ormanlarda, fabrika düdüğü 
ile yatağından fırlama zorunluluğu ol-
maksızın, doğa nın ürettiği muzları ye-
mek ve daldan dala sıçramak varken? ' 
diyerek hikayet ve ayrılıklardan şikayet 

. eden biçare insanın; 'insan haklan' da el-
bette sağlam temellere oturacak değil-
dir." (16) . 

Sağlam temele oturmayan bir hak ve 
özgürlük an!ayışı,'d^nerasyon ye alçalı-
şın yolunu açacaktı, insanın kirlenme sü-
recindeki herbir aşama ise, yeni bir hak 
ve özgürlük meselesi ortaya çıkaracak, 
fıtrattan uzaklaşma biçimindeki her türlü 
sapma ve dengesizlik, meşruiyet zemini 
bulmaya başlayacaktı. Böylece insan hak-
ları kavramı sonsuz bir bölünme çizgisi-
ne girmek durumuda kalır ve yine Hate-
mi'nin kelimeleriyle "kişiliğini geliştirme 
kavramının içine -mesela- homoseksüel 
eğilimlerini t&davi yolu ile gidermek ye-
rine 'Sodom ve Comore özgürlüğüne sa-
hip olmak için savaşmak' girebilir. 'Sex-
shop' açma özgürlüğü, çalışma özgürlü-
ğünün kapsamına girer. Bu mantılda gi-
dilirse, ileride insan haklarının kapsamı 
Şeytan'm akhna bile gelmeyecek derece-
de gelişebilir ve Evrensel insan Hakları 
Bildirisi'nin 2000 yılı metninin İstanbul 
Telefon Rehberi'ne eş bir görünüm taşı-
ması gerekebilir. Kokain, eroin ve bütün 

uyuşturucuları kullanma ve ticaret öz-
gürlüğü çerçevesinde pazarlamasını yap-
ma hakkı, e^isellik hakkı vs. gibi" (17) 

Batı nın insan hakları konusunda sa-
hip olduğu dillere destan çifte standart-
tan, emperyalist dünya sisteminin tahak-
kümünü yaygınlaştırmak için bu konuyu 
nasıl bir retorikle sunduğundan bahse 
gerek görmüyoruz. Irkçı yapısına sahip, 
İ^endisini efendi, dünyanın geri kala kışı-
mın sömürülmesi gereken ilkeller dünya-
sı olarak gören Batı nın teknolojik, askeri 
ve siyasi hegemonyası ancak yeryüzünü 
sulayan kan ve gözyaşımn artmasını sağ-
layabilirdi. Düşünsel ve ahlaki temeller-
den, referans ve nirengi noktalarından 
yoksun bir insan haklan anlayış ve söyle-
mi ancak böyhe sömürgeci bir yaklaşımla 
elbirliği edebilirdi; beyannameler, birer 
evrensel ninni vazifesi görebilirdi. 

Nihayet insanın insanca yaşaması için 
verilen mücadele, söz konusu hak ve öz-
gürlük anlayışı değişmedikçe, birtakım 
haklann beraberinde bazı yükümlü!ükler 
de sıralanmadıkça, başarıya ulaşamaya-
caktır. Vahyin kılavuzluğunu kabul et-
meyip salt aklın sınırlı ve zavallı rehber-
liğiyle yetindikçe^ insanı kainatın en şe-
refli mahluku olarak algılamadıkça, ona 
Yaratıcı'smın yüklediği lıalifelik vazife ve 

' sorumluluğunu üstlenmedikçe Beyanna-
meler, insan haklan dernekleri, bakanlık-
lan, dersleri... fayda sağlamayacak, maz-
lumların çığlıkları, feryatları dinmeye-
cektir. 
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Haili oiana, 
kutsa! oiana 
karş! veriien 
bir mücadeiey-
!e kazantinruş 
smırsîz bir !ıak 
ve özgüriük 
aniayiş!, insan 
ve yaşadiğ! or-
tam için ancak 
bir feiaket ge-
tirebilirdi. 
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İnsan hakları çifte standart 
kurbanı 
Recep Ktrtş He söy!eşi 

inmeyeK 8. TCX'iia yap̂ F-

{̂ er̂ reucife cereyan e&H 
pe ÔMMSHM-
iia, WMsFHwaH/ara yöHc/iA: İnsan 

KaAra-
manmarag Say:n Recep 
Ktng Bey't.n görüşferine başvur-
¿M .̂ ênd/s!y/e yapf:g:w:z 
si^feg!y! o^MyaMirs/niz. 

İnsan haMan ve demokratik-
ieşme konusunda tıpkt Batt'da 

o!duğu g!bi bizde de gerçek 
anlamda bîr çifte standart ya-
şanmaktadır. Bunun en güzei 

ispatı; Terörle Mücadele Kanu-
nu'nda değişiklikler öngören 

tasarı etrafında yapılan ye ya-
pılmakta olan tartışmalardın 

Ümran: Türkiye'de "insan hak-
lan" ya da "demokratik hak ye özgür!ükler"den ne 
anlaşthyor? Şimdiye dek mer i öian uygulamaiardan 
hareketle, sistemin konuya bakışı hakkında ne söyle-
nebilir? Türkiye'de "Batılı" standartlarda da olsa, in-
san haMan anlayışı ve uygulamasında bir değişme 
beklenebilir mi? Yoksa, Tanzimat'tan beri süregelen 
"Batı'yi memnun etme".ve "göz boyama" çabaları-
mn yeni bir versiyonuyla mı karşı karşıyayız? 

R. Kınş: Türkiyei'de "insan Hakları"kâvramı son za-
manlarda daha çok konuşulan ve tartışılan bir kav-
ramdır. Bu kavramdan ne anlaşılclığı ya da ne kaste-
dildiği ise kişilere ve kurumlara göre, onların bakış 
açılarına göre değişiyor. Kimileri Batılı anlamda Av-
rupa ülkelerinde uygulanan şekil ve biçimler içinde, 
temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasını 
ve buna göre idari ve hukuki düzenlemelerin yapıl-
masmı öngörüyor. Kimilerine göre insan hâklarfde-

^ yiılce Kürtçe konuşan yurttaşlarımız, kimilerine göre 
Alevi vatandaşlarımız hatıra geliyor. Ama şu bir 
gerçek ki, Türkiye'de insan hakları konusunda son 
derece ciddi bir takım ihlaller yaşamyor ve bu konu-
da atılması gereken birçok adım bulunuyor. 

İnsAi Hakları Bakanlığı kurulması, okullara in-
' san hakları dersi konulması, karakollarda bazı ted-

birler alınması olumlu gelişmeler 
olarak sayılabilir. Ama bize göre; 
mevcut Anayasa ile gerçek an-
lamda bir demokfat ik leş ıne 
mümkün değildir ve işe oradan 
başlamak lazımdır. Aynca iktida-
rın ve bütün parlamentonun bu 
konuda samimi ve her türlü çifte 
standarttan uzak olinası şarttır. 
Üzülerek ifade edelim ki, iktidarı 
bu konuda samimi ve ciddi bul-
muyoruz. Keşke bunu söylemek 

-zorunda kalmasaydık. Ama va-
tandaşın dini bir ibadet olarak 

yerine getirdiği kurbanının derisini bile istediği yere 
vermesine engel olunmak isteniyorsa, bu ortamda 
hangi insan haklarından bahsedeceğiz? 

Ümran: T.C. Anayasası nın meşhur 141-142 ve 163. 
maddeleriyle "yasak" sayılan düşünceler, daha son-
ra 199Tde kabul edilen Terörle Mücadele Kanu-
nu'nun 8. maddesiyle yasak sayılmaya devam edil-
di. Şimdi de S.maddeyi kaldırıp T.C.K.'nın Sll.mad-
desine aynı yasakların eklenmesi düşünülüyor. Böy-
lece bir "huİiuk komedisi ve aldatmacası" yaşanmı-
yor mu? 

R. Kırış: İnsan hakları ve demokratikleşme konu-
sunda; tıpkı batıda olduğu gibi bizde de gerçek an-
lamda bir çifte standart y a ş a m a d a d ı r , bunun en 

_ güzel ispatı; terörle Mücadele Kanunu nda değişik-
likler öngören tasan etrafında yapılan ve yapılmakta 
olan tartışmalardır. Bilindiği gibi mevcut iktidar. Te-
rörle Mücadele Kanunu nun yürürlükte bulunan 
özellikle S.maddesinin demokratik olmadığını savu-
narak bunun değişmesi gerektiğini ifade ederken di-
ğer taraftan Türk Ceza Kanunu nun eski 163. mad-
desini yeniden hortlatarak buraya monte etmeye 
kalkmışlardır. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 
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bunu başaramamtşiardir. Ama, önemli 
olan niyetler ve teşebbüslerdir. Nitekinı 
Terörle Mücadele Kanunu'nun S.mad-
desi kaldırılarak güya fikir hürriyeti 
önündekienğeHer kaldırılmak isteni-
yor.Ama öbür yandan Anayasa'nm 24. 
maddesinde bulunan ve Türk Ceza Ka-
nununun eski 163.madde hükümlerini 
aynen ifade eden bölümler değişsin is-
tenmiyor. Bu çifte standart değildir de 
nedir? 

Bize göre Türkiye'de sağlıklı bir de- . 
mokratikleşme ve inşan haklarından 
bahsedilebilmesi için bir ihtilal anayasa-
sı olan 82 anayasası bütünüyle gözden 
geçirilmeli, başlaiigıç hükümleri, bazı 
geçici hükümler, 24.madde, 125.madde 
ve daha birçok^ madde mutlaka değişti-
rilmelidir. Aslında bu kadar uzun ve bu 
kadar yasakçı Anayasa'ya ihtiyaç yok-
tur. Kişilerin ve toplumun teme! hak ve 
hürriyetlerini garanti altına alan, açık, 
basit, anlaşılır bir anayasaya ihtiyaç var-
dır. . 

Demokratikleşme konusunu günde-
min en önemü maddesi o!arak görmeye 
ve göstermeye devam eden, ancak bu 
konuyu sadece Terörle iVlücadele Kanu- : 
nu'nun S.maddesi ile özdeş hale getiren 
bugünkü iktidar, asla demokratik bir 
anlayışa sahip değildir. Nitekim bütün 
çağrılarımıza rağmen üniversitelerimiz-
de ve devlet dairelerinde türbanlı-başör-
tü!ü hanımlarımızın, kızlarımızın karşı 
karşıya bırakıldığı baskı ve zulümler 
ttertaraf edilmemiştir. Bu konudaki bir 
takım Hıristiyan Batı ülkelerindeki uyı 
gulamalar bile, bize göre daha demo!a-a-
tik ve daha liürriyetçıdir. Bu durum 
Türkiye için utanılacak bir hadisedir. 

İktidar, demokratikleşme paketinin 
bir parçası olarak bazı iHerimizde uygu-
lanan olağanüstü halin kademeli biçim-
de de olsa kaldırı!acağını vaad etmiş 
ama bu konuda da hiçbir ilerleme sağla-
namamıştır. Tersine İl İdaresi Kanunun-
da değişiklik yapılarak bütün Türkiye 
bir S İVİ ! sıkıyönetim idaresine dönüştü-
rülmeye, bütün vali ve İtaymakamlara 
olağanüstü hal bölgelerindeki vali ve 
!<aymakam!arda bile bulunmayan yetki-
ler hem de daimi olarak verilmeye uğra-
şılmıştır. Bu tasarıyla hatırlanacak' gibi 
vali ve kaymakamlara vakıfları mahke- ^ 
me karan o!madan kapatrna, bina ve te-
sislerine el koyma ve başka bir amaca 
tahsis etme yetkileri verilmek istenmiş-
tir. Gerçi bu tasan da henüz Meclis ile-

ne! Kurulu'ndan geçiri- T 
lememiştir. Fakat gün- y 
demden çıkmış da de- - , 
ği ldir . Halen Mecl is ^ 
gündemindedir. ; 

Demokratikleşmeyi 
dilinden düşürmeyen ^ 
iktidar "i lköğretimin J 
önce 8 sonra 11 yıla çı-
lianlması şarttır, görü- -
şünü ileri süre- ^ 
rek,İmam-hatip okulla-
rını kapatmaya imaır 
hatip lisesi mezunları-
nın da bütün fakülte ve 
yüksek öğrenim ku-
rumlarına değil de sa-
dece sınırlı bir konten-
jan içinde ilahiyet fa-
kültelerine gitmelerine 
iml^an veren bir düzen-
leme getirmek çabasıy-
la, demokrasiyle, hal-
kın tercihleriyle taban 
tabana zıt bir yola girmiş bulunmakta-
dır. / 

İmam hatip okulları ve mezunları 
hakkında ciddi ve menfi bir propaganda 
kampanyası bizzat iktidar tarafından 
yürütülmektedir. İmam hatip liselerinin 
orta kısım mezunları da askeri liselerin 
imtihanlarına alınmamaktadır. Bu uygu-
lamaların demo!irasiy!e, insan haklarıy-
la, hukuk devleti anlayışıyla ve Anaya-
sa'daki eşitlik ilkesiyle ne alakası vardır? 
Bir yandan her türlü anti-demokratik 
bas!^ıcı, yasakçı, ayrımcı uygulamaları 
devam ettireceksiniz, sonra da demok-
ratikleşmenin öncüsü Ve sözcüsü kesile-
ceksiniz. Buna kim inamr? . 

Ümran: Sürekli bir biçimde demokratik-
leşme *ve insan haklannı gündeme geti- , 
rerek Tür!dye'ye dayatmalarda bulunan 
Batı nın tavır ve yaklaşımlarını nası! de-
ğerlendiriyorsunuz?' 

R. Kırış:Ülkenıizdeki durum böyledir 
de dışarıda çok mu.farklıdır, diye düşü-, 
nülebilir. Gerçekten "yeni dünya düze-
ni" kavramı içerisinde demokratüdeşme 
ve insan hakianna büyük önem atfettik-
lerini ifade eden dışımızdaki dünya da; 
bu konuda çok kötü bir imtihan vermiş-
tir. Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da, Çe-
çĞnistan'da, Kıbrıs'ta, Filistin'de, Keş-
mir'de hep haksızlığa uğrayan,'zulme' 
maruz kalan taraf müslümanlar o!duk^ 

Türkiyejiie in-
san hakiann-
dan baiısediie-
bümesi için bir 
iiıtiiai ariaya-
sas! oian 8 2 
anayasas! bü-\ 
tünüyie göz-
den geçiriime-
iidir. Kişiierin 
ve topiumun 
temei hak ve 
hürriyetlerini 
garanti aitına 
aian, açik, ba-
sit, aniaş!İ!r bir 
anayasaya ih-
tiyaç vardtr. 
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PKK terörünün 
bu boyutlara 

varmasmm, bü-
yümesinîn en 
büyük nedeni 
mevcut siste-

min bizatihi 
kendisidir ve 

biz! Kürtçe ko-
nuşan kardeşle-

rimizle birleşti-
recek ve kay-

naştıracak ye-
gane bağ,yüce 

dinimizdir. 

lan halde Battiı ülkeler hiçbir zaman 
onların yanında yer almamışlardır. 
Kendi strate ik menfaatleri ve petrol 
söz konusu o duğu için Körfez Hareka-
tı'nda Irak'ın başına çullanan dünya, 
Bosna, Çeçenistan, Azerbaycan, Keşmir 
gibi konularda Müslüman katliamına 
hep sessiz ve seyirci kalmıştır. 

Şimdi aynı Batı, Türkiye'de Terörle 
Mücadele Kanunu'nun S.maddesinin 
mutlaka kaldırılması lazım geldiğini 
söylemektedir. Acaba Batı nın amacı 
Türkiye'nin daha demokratik hale gel-
mesi midir? Eğer öyle ise Birleşik Arap 
Emirlikleri nde veya Suudi Arabis-
tan'da ya da Cezayir'de yönetimin da-
ha demokratik hale gelmesi için neden 
en küçük bir gayret gösterilmemekte-
dir? Bize göre S.madde çerçevesinde 
yapılan tartışmaların demokratikleş-
meyle bir ilgisi yoktur. Batılı ülkelr 
Sevr'i bir şekilde yeniden hortlatmanın 
ve icra mevkiine koymanın hesaplarım 
yapmaktadırlar.Biz bununla S.madde-
nin her derde çare olduğunu ve ülke-, 
nin bölünme tehlikesini bertaraf ettiği-
ni söylemiyoruz. Bize göre PKK terörü-
nün bu boyutlara varmasının, büyüme-
sinin en büyük nedeni mevcut sistemin 
bizatihi kendisidir ve bizi Güneydo-

ğu'da yaşayan ve Kürtçe konuşan kar-
deşlerimizle birleştü-ecek ve kaynaştıra-
cak yegane bağ, yüce dinimizdir. Tarih 
boyunca beraber yaşadığımız, et-tırrıak 
gibi içiçe geçerek akraba olduğumuz, 
ortak düşçıanlara karşı vatanı aynı cep-
hede, e! birliğiyle savunduğumuz Kürt 
kardeşlerimiz bizden koparılmaya ve bu 
memlekette Türk-Kürt iç savaşı meyda-
na getirilmeye uğraşılmaktadır. Bugün-
lerde Kürtçe eğitim, Kürtçe TV gibi ko-
nular tartışılıyor. Bunlar meselenin esası 
değildir ve bunlann hepsi olsa da tartış-
ma bitmeyecektir. Güneydoğu'da yaşa-
yan ve Kürtçe konuşan kardeşlerimize 
ayn bir devlet ve ayn bir bayrak telkin 
edilmektedir. Bunun anlamı Türkiye'nin 
bölünmesi, parçalanması ve küçülmesi-
dir. Ve bugün Kürt kardeşlerimizle ilgili 
dile getirilen bazı talepler yarın başka 
etnik gruba mensup vatandaşlarımız 
için talep edilecek ve Türkiye atomize 
hale getirilerek paramparça edilecek ve 
vuruşturulacaktır. . . 

Neden acaba Avrupa'da, Amerika'da 
ve Uzak Doğu'da birtakım devletler 
ekonomik ve siyasi olarak güçlerini bir-
leştirmeye uğraşır ve bunu da bir şe-
kilde gerçekleştirirlerken Türkiye ve is-
lam dünyası bölünmeye uğraşılıyor? 
Dün Osmanlı'ya oynanan oyun bugün 
aynen bize oynanmaktadır. Osmanlıyı 
teşkil eden unsurlar arasında nasıl ırkçı-
lık ceryanları körüklendi ve devlet par-
çalandıysa bugün de aynı şey yapılmak 
istenmektedir. Biz ırkçılığın her türüne 
ve şekline karşıyız. Bölücü, Kürtçü anla-
yışa karşı çıkarken, Türkçülüğe sığın-
manın ve onu kurtancı görmenin yan-
lışlığı da artık anlaşılmalıdır. Şımak'm 
veya Hakkari'nin girişine "Ne Mutlu 
Türküm Diyene" tabeİaları asarak bu 
insanlan kendimize bağlamak mümkün 
olsaydı, 70 yıldır bunun gerçekleşmesi 
lazımdı. Ama bu olmamıştır. Bu itibarla 
Türkiye'de devletimize vatanımıza, 
bayrağımıza ve birliğimize hep birlikte 
sahip çıkmalıyız ama, sistemi,'rejimi, 
ülkedeki yönetim anlayışı ve uygula-
malannı baştan sona gözden geçirmeli 
ve tartışmaya açmalıyız. Dileyen kapi-
talizmi, dileyen sosyalizmi, dileyen İsla-
m'ı ya da başka bir dini savunsun ama, 
bu ülkede yaşayan herkes ülkeyi böl-
meye ve bizi birbirimize düşürmeye 
uğraşan çabalara karşı uyanık olsun, 
oyuna gelmesin. 
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insan haklan: Dillerden 
düşmeyen bir masal 

Savaş Yiayh 

Tarih sayfalan Arastnda 
Bir Gezinti 

"Çocukken vermek nedir bilir-
dim; üygar!aştığ:mdan beri bu 
erdemi unuttum. Doğal bir hia-
yat yaşıyordum, oysa şimdi ya-
şadığım yapay bir hayat. O za-
manlar küçücük bir çakıl taşı 
bile benim için değerliydi; bü-
yüyen her ağaç saygı duyula-
cak bir nesneydi. Şimdi beyaz 
adamla değeri dolarlarla ölçülen boyanmış bir 
manzaraya tapıyorum! Kızılderililer, işte bu şekilde 

Düşünce ve ifade özgürlüğün-
den dem vuran devietierden 

ABD, Ghornsky'nih k!tap!ann! 
kendi üikesinde yasaklarken, 

Fransa ise Yusuf ei-Kardavi'nin 
"Heiaiier ve Haramlar" 

kitabm: toplatmakta hiç bir 
beis görmez. 

neyde^yüzyılların birikimi Ma-
ya, Aztek, Inka uygarlıkları, Av-
rupa'dan gelen beyaz adamın 
amansız soykırımına maruz ka-
lıp tarih sahnesinden siünıyor-
du. İspanyol ve Portekizlilerin 
Güney Amerika'da öldürdükleri 
yerli sayısı 30 mHyon'du. İnsan-
İık onuruyla bağdaşmayan yön-
temlerle - öldürücü mikroplar 
bulaştırılmış battaniyelerin yer-
l i lere dağıt ı lmasından tutun. 

And dağlarının zirvelerinde yaşayan ,oralara 
uyum sağlamış insanlan sahil kenannda yaşamaya 

yeniden yaratılıyorlar; kayalanh toz haline dönüş- mecbur kılıp öldürmeye kadar- bu insanlar hiçbir 
türülüp modem toplum duvarlarına eklenecek ya-
pay taş parçaları haline getirilmesi gibi." diyordu 
Kızılderili yazar Ohiyasa.(l) 

Bir toplumun zoraki dönüşümünün ifadesi olan 
bu sözler ardında ne acı gerçekler yatıyor biliyor 
musunuz? Bir yüzyıl içerisinde %95 nüfus beyaz 
adam tarafından imha edilmiş(2), topraklarını bıra-

^ kıp gitmeye zorlanmış kızılderilıler...' Kızılderili ta-
rihi beyaz adamın vahşice katliamlarına tanıktır. 
Bir hakimin hazırladığı raporda Kızılderili katli-
amına yapılan şu atif e kadar ürkütücüdür: "Banş 
zamanında çok sayıda Kızılderiliyi öldürdükleri,, 
parçalamalan için köpeklere attıklan, diri diri yak-
tıklan, ellerini, ayaklarını, burunlarını ve göğüsleri-^ 
ni kestikleri, !tanlannın kızlannm ırzlarına geçtik-
leri, evlerini ateşe verdikleri, ekinlerini talan ettikle-
ri, soğuktan ve açlıktan ölmeye terkettikleri için, 
kendilerine artık mecburen birbirlerini yemeye a!ış-
maktanbaşka çare kalmadı.(3) Bu insanlık dışı uy-
gulamaları gördlikten sonra yaşlı bir Kızılderili ka-
dının şu sözleri daha da önem kazanıyor: "Evet, bi-
liyoruz ki sizin gelişiniz, bizim ölümümüz. "(4) . 

Kuzeyde Kızılderililer bu akıbete uğrarken, giî-

hak, hukuk gözetilrheden öldürüldüler. Batı,'şid- - ^ 
det^ terör ve soykınmla kıtaya yerleşebümişti. (5) 

İnsan haklan şampiyonluğu ye demokrasi hava-
riliği ile dünyanın dtirt bir yanına teftişe çıkan Ba-
tı'nın şanlı insan hakları mücadelesi tarihınde(!) bu 
sayfalara sıkça rastlanmaktadır. Günümüzün üst 
düzey güçleri 300-400 yıllık tarihlerinde btSyle kirli 
bir yijzü saklamaktalar. Ama bugün karşımızda 
mevcut uygulamalan ile: "Bunlar geçmişte kaldı, . 
ben değiştim" diyen bir Batı var mı? 

Onlarca insan Hakları Bildirgesine, senetlere 
karşın "Hayır"dır bu sorunun cevabı. Bu'ltatüam-
1ar, insan hakları ihlalleri gerilerde kalmadı. Belki, 
şimdilerde kuralına daha uygun olarak yapı!ıyor(!) 

1789'da İnsan ve yurttaş Hakları Bildirgesini dü-
zenleyen, 1948'de BM İnsan Ha^^ları Evrensel Bil-
dirgesine imza koyan onlarca devletten biri olan 
Fransa'yı, Cezayir'de bağımsızlık mücadeleleri sıra-
sında 1.5 milyon insani katlederken görmedik mi? 
Ya ABD'nin Vietnam katliamlan, Sovyetlerin Afga-
nistan'da 1.5 milyon insanı katli? Biraz daha eski-
lerde Stalin'in devrim karşıtı diye Br'ezinskı'ye göre 
(6) 20 milyon dan az olmayan insanı öldürmesi? 
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/wya;; /MMcn wasaZ/Hri ()/«r? 

ABD, insan 
İıaiiian iiıiaiie-

riyie bir zairıan-
iar suçiadığ: 

Çin'i eiionomii< 
çti^ariarm! göze-

tere!< affetmiş 
gör^^n^iyor. 

1 miiyar 2 0 0 
miiyoniui< bir 

pazar nas)! gö-
zard! ediiebiiir 
insan iıaiiiart 

aşi<! uğruna(!) 

Bugün Çeçe-
n i s t a n ' d a 
R u s l a r ı n 
yaptığı vah-

. ş e t ? Y i n e 
¿Szellıkle Rus 
desteği i le 
S ı r p l a r ı n 
B o s n a ' d a k i 
etnik temiz-
lik harekatı? 
Ki Ruslar 
1991 'de j n -
san Hakları 
Sovyet Bil-
dirgesini ya-
yınlayıp Ba-
tı'nın "bildir-
ge" geleneği-
ne uyrnuşlar-
d 1. D e m e k 
oluyor k i , ' 
"Bildirge ge-
l e n e ğ i " ile 
katliamların 
m e ş r u i y e t 
k a z a n m a s ı 
arasında po-
zitif bir ilişki-

den sözedılebilir(!) ' * y 
Bir kaç onyıl öncesinin veya günü-

müzün bu olaylarında sessiz kalmayı 
tercih eden. Vurdumduymaz güçlüler 
toplüluğu -birçok olayda faillerin ken-
dileri olduğu unutulmamahdır.-İnsan 
hakları konusundaki sarnimiyetsizliği-
ni böylece açık açık sergilemektedir. 
İnsan hakları ile ilgili her bildirgeye 
imzasını atanların bu tutumları, "insan 
hakları"nın güçlülerce güçsüzler üze-

_ rinde kullanılan bir baskı aracından 
başka birşey olmadığını ortaya koy-
maktadır. 

Batı: Modemleşmeyene hayat hakkı 
yok! 

Esasen insan haklarının ve demokrasi-
nin bahane o!duğu ortadadır. Önemli 
olan Batı'nın yayılma politikasının, 
ekonomik büyilme modelinin gelece-
ği, modernizmin geleceği açısından 
anti-demokratik, insan haklarına ters 
uygulajoıalar desteklenebilir. Örneğin 
Türkiye'de veya Tunus'ta başörtülü 
öğrencilerin okullara gidişi "Devletin 
rejimi ve milletin ve ülkenin bütünlü-
ğünün tehdit altına girmesi" gerekçesi 

ile yasaklanabilir. Düşünce ve ifade ^ 
özgürlüğünden dem vuranlardan ABD 
Chomsky'nin kitaplarını kendi ülkesin-
de yasaklarken, Fransa ise Yusuf el-
Kardayi'nin "Helaller ve Haramlar" ki-
tabını toplatmakta hiç bir beis görmez. 
Bazen insan hakları şampiyonu Batılı-
lar Hindistan'daki gibi evlere ani bas-
kınlarla insanların kısırlaştırılmasını 
veya Brezilya'dakı gibi modernleşmeye 
direnen orman içi kabilelere zehirli 
gömlek dağıtılmasını teşvik ederler. 
Modernleşme yoluna koydukları ülke-
lerde yüzbinlerce insanın işkence gör-
mesin^ tutuMu olmasına, toplu imha-
larla rejim dayatma ve yöntemlerle yü-
rümediği yerlerde ise kesin çözüm geti-
recek askeri müdahale ve katliamlara 
raliatlıkla başvuru!abilir!er.(7) 

Batı'nın gerçek yüzü işte budur. 
Onun içindir ki, ABD, insan hakları ih^ 
laHeriyle bir zamanlar suçladığı Çin'i 
ekonomik çıkarlarını gözeterek affet-
miş görünüyor. Artık "iinsan hakla-
r ı n ı bir baskı aracı olarak kullanmıyor 
bu ülkeye karşı. 1 milyar 200 milyonluk 
bir pazar nasıl gözardı edilebilir insan 
hakian aşkı uğruna(!) Fransa, silah sat-
mak için, Ruanda'da etnik temizli!? ha-
reketine girişen yönetimi destekliyor. 
Burada öldürülen onbinlerce çocuk, ka-
din, i l ı t iyar kimin umrunda? 
Chomsky'nin, ABD'nin Nikaragua ve 
Salvador'a karşı olan tutumlarını irde-
lediği şu sözler ilginçtir: "Her iki ülke-
de de dış destekli asiler, hükümeti de-
virmeye çahşıyor ama ABD bunlardan 
birine "hürriyet Savaşçıları" diyor.. Her 
iki ülkede de askeri terörist fraksiyona 
destek vermekteyiz: El Salvador'da lıü-
kümete, Nikaragua'da kontra!ara!"(8) 

Şartların getirdiği noktada. Batı sis-
temi için olumlu katkıları olmayan her-
hangi bir ülke -lıele hele olumsuz yön-
leri de varsa bu sistem için-çeşitli ne-
denler bulunarak "terörist" ilan edile-
bilir. Bu tür ülkelerin önde gelenleri an-
cak Batı sistemine geçişi ülkelerinde sa-
vunurlarsa Batı tarafından korunurlar. 
Batı nın egemen sistemine karşı gelen-
ler ise kendi ler ini bir anda "faşist , 
uyuşturucu kaçakçısı , insan haklan 
ihlalcisi, fanatik, barbar, fundamenta-
list" olaraİi bulabilirler. Bunlar ebedi 
suçlulardır artık. Bu tür suçluların ne -
özgürlükl&i ve hakları o!ur, ne de ta-
lepleri "demokratik talepler" olarak e!e 
alınır. Bunlar gerekirse hapsedilir, iş-

i 8 may/s - ĥ /ran f 995 



- gündem 

kence görür, gerekirse Amerikan şerifi-
nin savaş gemileri gönderilip bombala-
nır.(9) . 

Türkiye: İnsan Haklan Diye Diye! 

Yıllardır Batı'nın insan haklan ihlalleri 
ve işkenceler nedeni ile suçladığı türki-
ye, içinde blunduğumuz şu aylarda bu 
baskıyı iizerinde daha da fazla hissedi-
yor. avrupa Birliği nin kapısı olarak 
gördükleri Gümrük birliği^ne girebil-
mek için "insan hakları " anahtar ola-
rak Türkiye'nin karşısında bulunuyor. 
Bundan dolayıdır ki bir zamanlar şef- . 
feflaştıracaklarını söyledikleri karakol-
lara atıf yapan Başbakan Tansu Çiller 
buralardan işkence aletlerinin kaldırıl-
masını istiyor. Bu istek, işkence iddialâ-
rmın haklılığını ortaya koyarken, kara-
kolların hala pembeleşemediğini (!) de 
gösteriyor. r 
. Türkiye'nin insan-haklari manzara- . 

. sını çizebilmek için l\/iart ayına ait şu 
listeyi vennek yeterli olacaktır sanınm: 
"Gözaltına alınan basın mensubü:38; 
gözaltında kayıp iddiası: 40; işkence id-
diâsı:29; faili meçhul cinayetler ve sal 
dınlar: 12 ölü r8 yaralı; boşaltılan yakı-
lan köy sayısı: 19; kapatılan dernek, 
sendika ve yayın organı:İ0; toplatılan , 
yayih:.18; cezaevlerinde bulunan dü-
şünce suçlusu:! 66; başörtüsünden dola-
yı okula a l ı n m a y a n öğrenc i sayıs ı : 
78"(10). Böyle bir tablo altında ezilen 
birkaç yıldır kurulu İnsan Hakları Ba-
kanlığı (?) ise siyasi yaptırımının blun-

_ mayışı nedeni ile itiraf ve özürler ma- * 
kamı durumuna gelmiştir. Nitekim İn-
san Haklarından Sorumlu Devlet Baka-' 
nı Algan Hacaloğlu polisin yargısız in-
faz yaptığını kabul etmiş ve sistemi şef-
faflaşmaya çağırmıştır.(ll) . 

İnsan Hakları Bakanlığı gibi yürüt- , 
menin oluşyturduğu kurumîann fonk-
siyonnu Hukukçu İbrahiın Kaboğlu 
şöyle belirtiyor: "Yürütme tarafından 
hak ve özgürlüklerin korunması ama-

-cıyla oluşturulan kurumlar, İnsan Hak-
ları'nm ağır ihlalleri karşısında öfkeli 
ve kaygılı kamuoyunu yatıştırmayı ve 

devletin görünüşünü kurtarmayı hedef 
alır... İdari yapının demokratikleşmesi 
yönünde atı lacak adımlara, ... gerek 
kalmadığı düşünces ini yarat ır . Asıl 
önemlisi, insan Hakları sorunu da dev-
lete "havale edilmiş" olacağından öz-
gürlük öznelerinin haklarına sahip çık-
ma bilincini törpüleyebilir."(12) 

Bu Masal Daha Ne Kadar Sürecek? 

"İnsan Hakları"nın kavram olarak orta-
ya çıkışı, ezilenlerin kendilerini ezen-
İerden haklarını geri alma çabası ile, bir 
çatışma ile olmuştu. Bugün yazılı me-
tinler üzerinde, bildirgelerde vs. sadece 
Batı sisteminin geleceğini ilgilendiren 
sorunlarda devreye sokulan yasa mad-
delerini gördükçe o zaman elde edilmiş 
kazanımların bir masaldan, uyutmaca-
dan ibaret olduğunu düşünüyoruz. 

"İnsan hakları" her zaman üzeriniz-
de hissedeceğimiz "Demokles' in kılı-
c ı"dır eğer güçlü değilseniz. O halde 
son cümlemizi söyleyelim: Günümüz 
dünyasında, güç ve menfaat belirleyici 
unsur olmaya devam ettiği sürece; inr 
san hakları, demokrasi vs de düzenin 
devafnı için uyumaları gereken ezilen-
lere anlatılan masallar olarak kalacak-
tır. r . ; ' 

Dipnotlar: 
/* 1- T.C. ]\4cLuhan, Yeryüzüne Dolsun, 

İmge Yay. 1994 * 
, 2- Ali Bulaç, Din ve Modernizm, Beyan 

Yay. 1992,5.85 
3-Roger Garaudy, İnsanlığın Medeniyet 

Destanı, Pınar Yay., 1995, S.149. 
4-TİC.McLuhan, A.g.e. 

. 5-Ali Bulaç, a.g.e. s.85-86 ' 
6- Zbigniew Brezinski, Büyük Çöküş, İş 

Bankası Yay. 1992, s.23. - -
. 7- A!i Bulaç, a.g.e. s.87 

8- Noam Chomsky, Modern Çağda En-
teüektüeüerin Rolü, Pınar Yay. 1994, s.l28. 

9-A!iBu!a^,A.g.e.s.l22 . . 
10- Yeni Şafak gazetesi, 23 Nisan 1995 
l i r Yeni Yüzyı! gazetesi, 27 Nisan 1995 

- 12- İbrahim Ö.Kaboğlu,Özgürlükler 
Hukuku,Afa Yay. 1994,5.112-113 

Yürütme tara-
fından iıai< ve 
8zgüriüi<ierın 
iiorunmas! 
amacıyia oiuş-
turuian î u-
rumiar, İnsan 
Haiiiarı'nm 
ağır Hıiâiieri 
karşısında öf-
keii ve kaygıiı 
kamuoyunu 
yatıştırmayı ve 
devletin görü--
nüşünü kurtar-
mayı hedef 
aiır. 
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İnsan haklan ihlalleri Batı 
urunu 

Dr. Chandra Muzaffer 
\ 

/ 

Küresel Bat! hegemonyasi İn- Hangi İnsan hakian ihiaii had!- lehlerine bir politik kontrol ve 
san haklan ve insanlar için en s e g j n i n a b a r t t i m a S ! v e hangİSİ- mekanizması yerleştinnek 

. . n. 1. ! isteklerindendir. .Batı Asya'da 
nm gözden uzaii tutuimas! ge- 1948-de ellerinden alman küçük 

rektiğine karar veren, Bat! bir kara parçası için mücadele 
medyas! ve bazı Battİ! deviet- ^den 500.000 insâmn bu kadar 

!erdir. Dünya insan haMart 
gündeminin beiiriendiği ve in-

san hakiar görüşlerimizin 
şekiiiendiriidiği yerier 

bu merkezlerdir. 

büyük tehlikelerden biri ola-
gelmiştir. 

İnsanlık tarihinin en barbar 
ve zalim katliamlarından biri 
olan, ilk çağlarda 90 milyon 
Avusturalasya insanının yurt-
lanndan çekilip çıkaniması ve 
Amerika tarafından savaşlar-
da ve salgın hastalıklarla telef 
edilmesi Batı hegemonyasının 
suçudur. Barbar köle icaretiyle, 
Asya ve Afrika'nm^25 milyon oğul ve kızının akla 
gelebilecek her türlü hak, onur ve özgürlüklerini 

*ellennden alan da Batı hegemonyasıdır. 
Normal sömürge kanunları ölünce Batı hege-

monyası, sömürgeciliği daha belirsiz ve karmaşık 
ama kesinlikle daha az zararlı olmayan yeni şekil-
leriyle hortlattı. Batının baskın güç, bilgi ve zen-
ginlik odaklan, süper güçlerin yabancı topraklara 
tecavüz ve işgaline, bu ülkelere ekonomik yaptı-
nmlar empoze etmelerine, doğal kaynaklarını sö^ 
mürmelerine, ticaretlerini kontrol etmelerine, bu 
ülkelere teknoloji transferine engel olmalarına, bu 
ülkelerin borçlarını faizlerle sürdürmelerine, ze-
hirli atıklarını diğer ülkelere boşaltmalanna, bey-
nelmilel bilgi ağlarını tekelleştirmelerine, kendile-
rine alternatif olabilecek fikirleri budamalarına. 
Batılı olmayan kültürleri marjinalükle suçlamaları-
na, ve bütün bunları hiç bir külfet altına girmeden 
yapmalarına imkan sağlayan gayrı adil bir küresel 
sistem ortaya koymuştur. 

Avrupa'nın göbeğinde 200.000 özgürlüksever 
masum insanın kıyılması, güç odaklarının kendi 

büyük acı ve ızdıraplara taham-
mül etmek zorunda kalmaları-
nın, ya itaat ya da tüm hakların-
dan feragata zorlanmalarının 
sebebi, güçlünün dünyanın çok 
önemli bu bölgesindeki hege-
monyasını devam ettirme iste-

ğinden başka birşey değildir. Her yıl Asya, Afrika 
ve Latin Amerika'da 650.000 çocuğun öîümünün-
sebebi de, güçlü ve basliin olan Batının zayıfa zor-
la kabul ettirdiği borç ödeme planlandır. 

Tabii insan birliği ve değerine yegane tehdidin 
küresel Batı hegemonyasından geldiğini iddia et-
mek de yanlış olur. Ülke sınırlan içerisinde yaşa-
yan zalim ve otoriter elit tabaka da insan haklanria 
yöneltilmiş en ciddi tehlikelerdendir. Sınıf, renk ve 
cins ayrımı, dini ve etnik ayrım da muhtelif za-
manlarda insanlık adına değerli ne varsa harap et-
mişlerdir. 

Bu hegemonya çeşitlerinin insatn haklannı nasıl 
tehdit ettiğine dair yüzlerce hatta binlerce yazılı ve 
sözlü uyarı yapılmasına rağmen çağdaş insan hak-
ları beyannamesinde Batının global hegamenyası-
nın insanlığa ne büyük bir tehdit olduğuna pek 
yer verilmemektedir. 

Bunun nedeni de çok açıktır. Batıdaki baskın 
güç odaklan, ki bunlar en saf ve mukaddes bir üs-
lüpla insan hakları havariliği yapıp çalım satarlar, 
kendileri hakkındaki rezil gerçeklerin başkaları ta-
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ra&ndan bilinmesini istemezler. Hangi 
insan haklan ihlali hadisesinin abartıl-

. ması ve hangisinin gözden uzak tutul-
ması gerektiğine karar veren, açıkçası 
Batı medyası ve bazı Batılı devletler-
dir. Dünya insan hakları gündeminin 
belirlendiği ve İnsan haklan görüşleri-
mizin şekiiiendiriidiği yerler bu mer-
kezlerdir. , 

İşte bu yüzden insan hakları kavra-
mım acilen gözden geçirmemiz gerek-
mektedir. Bu da insanlığa tarihindeki 
en fazla zarar veren en büyük zulmü 
yaşatan global hakimiyeti sorgulama-
ya hazır olmayı gerektirir, batı hakimi-
yetini ekonomik , politik, kültürel, İ)i-
limseî, entellektüel, ekolojik ve askeri 
boyutlanyla inceleyip analiz etmemiz 
gerekmelite.dir. Batının, ayakta kal-
maya çalışan ve Batılı olmayan zayıf 
ve fakir kültürlere karşı yürüttüğü 
baskıcı politikaların semerelerini iyi 
mütalaa etmeliyiz Aynı zamanda Batı 

^ dünyasınm kronikleşmiş ırkçı söylem-
leri ile pratikleri arasnıdaki bağı da 
araştırmahyız. 

Ama biz insan haksızhklannı insan 
hakları gibi gösterdiklerini ortaya çı-
karmaktan daha fazlasını yapmalıyız. 
Biz Batının insan hakları kavramının 
ne olduğu sorusunu önceleyerek ve ıs-
rarla sormalyız. Ne tür bir insan hakla-]^ 
n, sivil ye politik hakları vurgularken; 

- ekonomik, sosyal ve kültürel haklan 
gözardı Mebilir? Bir hak kavramı, bi-
reyin haklarını, bütün toplum ve top-

lulukların arzu ve iştiyaklarının mer-
kezi kabul edebilir mi? Bir insan hakla-
n görüşü nasıl olur du küresel insan 
hakkı ihlalleri ayyuka çıkmışken ken-
disini ülke sınırları içindeki ihlallerle 
sınırlandırabilir? Sorumlulukla bağ-
lantılı olmayan bir "hak" kı anlamak 
mümkün müdür? Manevi değerlere 
uygun ve entegre olmayan bir lıak av-
rammın, bugün Batıda örnekleriyle gö-
rüldüğü gibi ahlaki kaos ve çöküntüye 
yol açması mukadder değil midir? 

Biz Batının insan haklan geleneğini 
tümden reddetme isteklisi değiliz. Bu 
gelenekte hakkında bilgi sahibi oldu-
ğumu bazı öğeler var: Bağımsız yargı 
ve muhalif olma hakkı ki bunlar insan 
değeri ve medeniyetini arttıran kav-
ramlardır. . 

Ama iddiamız şu ki, bizim. Batı in-
san haklan geleneğinden sağlam kale-
ler olduğunu kabul etme meylimiz ol-
duğu halde, kurbanlan zaman zanian 
masum çocuklar olmasına rağmen, ne 
Doğu'da.ne de Batı'da insan değerini 
Batının global baskısı katkısında koru-
yacak insan haklan düşünürü ve akti-
visti olmadığıdır. ' 

Yazarın "İnsan Haklarını Yeniden 
Düşünme" adlı konuşmasından kısal-
tılarak alınmıştır. i . 

Just World Trust Conference-Ad il 
Dünya Konferansı - 6-7 Aralık Kuala 
Lumpur-Malezya . , . 

- impacf'feM ^gu, YauMzPefe^ 

. / 

Manevi değer-
lere uygun ve 
entegre olma-
yan bir hak 
kavramtntn, 
bugün Batıda 
örnekleriyle 
görüldüğü gibi, 
ahlaki kaos ve 
çöküntüye yol 
açmas! mu-
kadder değii 
midir? 
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İslam'ın insan hakları 
evrensel beyannamesi (*) 

BM BeyaMMHwe Vs/am î onsey/'n/M feyeb-
htisMyie Âaz<W<!HM<ş ve Îŝ atH Konseyi 
gene! se r̂eiert SaJİM ,4zzHm iara/tMiÎHn 
Pans'ie UNESCO 19 Eyiü; 
I9NÎ y<!<H<fH t'/üM ef/<7w«'yi[r. 

Her müslüman, menşei ne 
olursa olsun İlahi Kanun'a 

ters düşen bütün düzenlere 
itaati reddetmek hakkma 

, sahiptir. "Ey ihsanlar! Doğrusu biz sizleri bir , 
erkekle bit dişiden yarathk. Sizi şu- ^ 
beler ve kabiicler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tant-
yasmız Şüphesiz, AHah kahnda en değerliniz O na karşı gel-
mekten en çok sakmantmzdır. Allah bilendir, haberdardır." 
(Hucurat Suresi, Î3.ayet) . 

Takdim 
İnsanlann yüzyıllardan beri süregelen, içinde yaşayacaklan 
dirlik düzenlik bir dünyaya olan arzusunun, korkulardan 
arınmış mutluluk içinde yaşayıp gitme isteğinin artrnış oldu-
ğu zulmün sömürgenin ye yoksunlukların insanları mem-. 
nun etmekten uzak olduğu düşüncesiyle; 

Rahman olan AHah (c.c.)ın, insanlar^ ihsan ettiği nimetie-' 
rin gereğinden fazla harcandığı ve insanlar arasındaki gcür 
dağıhmlarının hayat seviyelerinin hakkaniyetten uzak bir 
duruma getirildiği düşüncesiyle; * . 

Allah(c.c.)'ın Kur'an-ı kerim ve Peygamber Efendimizin 
sünneti vasıtasıyla ihsan ettiği hukuki ve ahlaki çerçevenin, 
insanlann ilişkilerini düzenleyebilecek ve eğilimlerine yön 
verecek kapasitede oiduğu düşüncesiyle; 

İlahi hükümle düzenlenen insan Jıaklanndaki içeriğin, 
insan haysiyeti ve şerefinin, insanlığa çok şeyler kazandıra-
cağı, adaletsizliği ve zulmü safdışı edebileceği düşüncesiyle; 

İlahi hükümle düzenlenen bu haklann kaynağının ve do-
ğal sonuçlannın semavi oluşu gereğince haklann sınırlı ola-
mayacağı, kendi aieyhlerine çevrilemeyecekleri düşüncesiy-
le; * 

Sonuçta: 
a) Rahman, Rahim, Yaratıcı, Kainatın tek hakimi, insanlı-

ğın tek mercii, bütün İlahi Kanunları yapıcı AHah (c.c.)a ina-
nan; 

b).AHah (c.c.) tarafından yaratılan 
ve O nun hükümlerinin yeryüzünde 
hakim olması için çalışan insanu;ı, Al-
lah'ın halifesi olduğuna inanan; 

c) peygamt!erler tarafından tebliğ 
edilen İlahi hükümlerin, bütün insanlı-
ğa gönderilen son peygamber Hz.Mu-
hammed (s.a.v.)in mesajında doruk 

noktaya çıkmış olduğuna inanan; . * 
d) Vahiy ışığı olAıadan "kendi kendine olmuşiuk" felse-

fesinin insan ruhuna herhangi bir gıda veremeyeceği, yanıl-
maz bir rehber meydana getiremeyeceğine inanan, İslami 
biigilerin, iiahi emirlerin özünü kesin ve en mükemmel şekil-
de temsi] ettiklerini bilerek, görevimizin AHah (c.c.)ın insan-
lara verdiği, ihsan ettiği bu yüksek payeyi onlara hatırlatmak 
oludğünu ümit eden; 

e) İsiami rhesajın ve davetin bütün insanlığa yönelik ol-
duğuna inanan; 

f) AHah (c.c.)â verdiğimiz söz gereğince görevierimizin, 
yükümlülüklerimizin haklanmızdan önce geleceği ve herke-
sin İsiami emirleri sözle, icraatlarla, bânşçı metotiaria sadece 

' kendi bcniiğine değil, onu çevreleyen toptum içinde yayma-
sının kutsa) bir görev olduğuna inanan; 

g) Görevimizin: 
1-Bütün insanlann eşit olabileceği, kimsenin diğerinden 

faxla bir imtiyaza sahip olamayacağı, hiçbir dezavantaja ma-
ruz kalmayacağı, diHerinden, kökenlerinden, cinslerinden, 
renklerinden, ırklarından dolayı ayırıma tabi tutulamaya-
caktan, . . . ' 

H- Bütün insanlann hür olarak doğabilecekleri, 
İH- Köleliğin ve başkalarım zorla çalıştırmanm yasak cdi-

ieccği, . _ - / 
!V- Bütün sosyal hayatın temeli olan aile kurumunun ko-

runmasına, saygı duyulmasına imkan sağlayan şaAann 
oiuşturabileceği, *' 

V- Bütün hükümet yöneticilerinin ve hükümetierin ilahi 
-Kur'an'a aynı şekilde tabi ve önünde eşit olacaktan, : 

Vt-Bütün t)eşeri düzenin itahi Kanuna uygun olacağı. 
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VH-Bütün dünyasal güçlerin İlahi Ka-
nunun gerektirdiği smtriar içinde kullanJâca-
ğı, bu güçlerin kutsa! bir emanet kabul edilece-
ği, İ!ahi Kanun un düzenlediği kurailarm göz 
önünde bulundurulacağı ve bunun dünyada!d 
yönetimler tarafından aym şekilde tasdik edi-
leceği, r . . . 

VIII- Bütün ekonomik kayhaklann, Allah 
(c.c.)m lütfü Oİarak insanlara ihsan edildiğini 
ve bunlardan herkesin Kur'an-t Kerim ve sün-
net-i seniyye doğrultusunda yararlanabileceği, 

IX- Bütün devlet iştcrinin belirlenmesi ve 
işbaşma getecek yönetici kadronun seçme ve 
yetiştirilmesinde, İtahi Kanun'a uygun ve halk 
yararma olabilecek kararların alınmasında, 
halkında iştirak etme yetkisinin bülunabilece-

X-Herkesın k&pasitcleri nispetinde yü-
kümlülüklerini üstİeneceği ve icraatlarından 

^sorumlu olacağı, 
Xlj Hiç kimsenin İlahi Kanun ve onun öl-

çülerini aşacak bir davranışta bulunmadığı 
müddetçe haklarından yoksun bırakılmayaca-- ğ̂ , 

^ . XII!- Her kim olursa olsun cemiyetin bü-
tünlüğüne veya onun üyeleıinden birinti yapı-
lacak bir cürüm karşısında, her bireyin kanuna 
başvurma hakkının olacağı, . ; 

XIV- Yapıtan bütün işlerin insanlığı, sö-
mürgenin, adaietsizliğin, zulmün her çeşidin-
den kurtaracağı, herkesin güvcntiğinin, onur 
ve haysiyetinin açıkça belirtilen şartlar dahilin-
de, kabul edüen metodlar ve İlahi Kanun la 

. tespit edilen sınıriar içinde garanti edileceği, 
İslami bir düzen kurmak'olduğupa inana-

. rak Allah. (c,c.)tn kutu ve Kainat İslam kardeş-
liğinin bireyleri o!ma münasebetiyle, İslam ça-
ğının IS.yy'm başlangıcında, anlatılan bu nok-
taların bizi, İsiam'm getirdiği kuratlar olduğu-
nu düşündüğümüz aşağida beiirtilen dokunu-
lamaz ve başkasına devredilemez ptan insan, 
haklarını uygulamaya teşvik ettiğini kesin ola-
rak kabul ediyoruz, i 

1-Hayat Hakkı . -
.a) İnsan hayatı dokunulmaz ve kutsaldır. 

Yapılan bütün işlerin amacı onu korumak ol-
malıdır. ÖzeHikle hiç kimse, İlahi kanun un 
hükümleri aitindaki durumlar hariç hayatını 
ne yaralanmaiara hc de ölüme maruz bırak-
mak zorunda değiidir. ' ' 

b) İnsanın ölümünden sonra vücudunun 
her azası dokunulmazdır. Müslümanlar, öl-
müş bir kişinin vücudunun defnedilmesinde, 
gerekli işlemlere dikkat etmekle yükümlüdür. 

H-Özgürlük Hakkı . " 
a) İnsan özgür doğmuştur. Onun hürriyet 

hakkına, İiahi Kanun un normal uygtılahması 

ve yetkiH güçlenn Isararlan haricinde hiç kim-
se bir kısıtlama gt;tiremez. 

b) Her insanın ekonomik, kültürel, politik 
ve fizikse) bakımdan dokunulmazlık haklan 
vardır. Bu hakkının iMali veya ortadan katdın-
lışı karşısında elinde bulunan tüm vasıtalarla 
onu korumak durumundadır. Ezilmiş her bi-
rey bu mücadeleyi yaparken diğer bireylerin 
kanunlara uygun her desteğini kullanmak 
hal&ına sahiptir. 

II!- Ayrıcalık ve Yasaklama Konusunda 
EşitUk Hakkı 

a) Her insan ¡¡ahi Kanun karşısında eşittir 
ve İ)a!ıi Hüküm'ün korunmasında eşit hak ve 
imkanlara sahiptir.' 

b) Her insan çalıştığı iş karşiiığı hakettiği 
ücreti almak zorundadır. "" . 

c) Hiç kimse kendini çatışma olanağı etin-
den atınmış, ayrıma tabi tututmüş, ditinden, 
cinsinden, kökeninden, ırkından, renginden ve 
farktı dtni inancından dolayı, fiziksel risld faz-
la otan işterde tehlikeye maruz bırakılmış biri 
otarak kabut etmek zorunda değildir? 

_ IV-Adatet Hakkı ^ 
- a) Her insan kendisini kanunlara ve İlahi 

Kanun'a uygun otarak ele alma, işleme halikı-
na satıiptir. , 

b) Her insanın adaletsizliğe karşı yapacağı 
protesto sadece bir hak değil aynı zamanda bit. 
yükümtütüktür. Herkes haksız yere kayt)ettiği 
kişiso) haktannı zarar ve ziyanını telafi etmek 
için yetkili kişiter nezdinde İtatıi Kanun'ta be-, 
lirtitcn yottara başvurma hakkına sahiptir. Her 
insanm, diğer insantarta veya.devtet,kademe-
sindeki yöneticitertc üyuşmaztığı durumunda 
bağımsız mahkemeter önünde dürüst bir dava 
etde etmek, kendisine çevriten suçtamalaTâ 
karşı kendisini savunma hakkı vardır.. 

c) t-ter insan, kendisi için bir görev otan di-
ğer müstümantarın haklarını korumak veya 
savunmak hakkına şatıiptir. . ' . -. 

d) Hiç kimse kamusa! veya kişisel hakları-
nı savunmaya çatışırken yapıtan ayrıcalıklara 
tahammüt etmek veya maruz katmak zorunda 
değitdir. . 

e) Her müstüman, menşei he olursa otsun 
İlahi Kanun'a ters düşen bütün düzenlere ita-
ati reddetmek tsakkına sahiplir.. :. ' -

V-Dürüstçe Yargılanma Hakkı 
a) Hiçkimse bağımsız bir rnnhkeme önün-

de suçunun detitteri ispattanmnd)ğt müddetçe 
suçtanamaz ve hcrtiangi bir cezaya mahkum 
editemez. . -

b) tjliç kimse dürüst bir.dava cereyan et-
meden, kendisini savunması için uygun ota-
naktar sağtanmadan suçlu otarak yargıtana- . 
maz. ' . . ' . 

c) Suçtuyu suça itmiş nedenler göz önünde 

Her !nsan!n 
adaletsizüğe 
karşı yapacağı 
pröteşto sade-
ce bir hai< de-
ğii aynı za-
manda bir yü-
kümiüiüktür. 
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Herkes düşün-
celerin!, !nanq-
!arm! Îiaiı! Ka-
nunla belirle-

nen smıriar 
içinde açtkia-
mak hakkma 

sahiptir. Buna 
karşthk hiç 

kimse haya ve 
edep duyguian-! 
m tahriii edebi-

iecek haberjer 
yayrhak, astisiz 

sözler söyle-
mek hakkîna 
sahip değiidir. 

bulundurularak suçun derecesine göre verile-
cek ceza İlahi Kanun'a göre tespit edilmek zo-
rundadır. 

d) Hiçbir eylem, İlahi Kanun da apaçık 
belirtilmediği sürece büyük bir cürüm olarak 
düşünülmemelidir. > 

e) Her fert hareketlerinden sorumludur. 
Suçu işleyen sorumlunun yerine ailesinden 
veya tamdıklanndan, sözkonusu suçla direkt 
veya dolaylı hiçbir iHşkisi olmayan birisi ge-
çemez, sorumlu tutulamaz. 

VI- Yönetici Gücün Suistimaline Karşı 
korunma Hakkı 

Her fert resmi organların sıkıntı verici du-
rumu karşısmda kendini koruma hakkına sa-
hiptir. Ancak kendine isnat edilecek suçlara 
karşı kendini savunma ve bir cürüme katıl-
ması ile birazcık da olsa ilgiti bir durumda 
bulunduğu zaman -ki o an uygun bir şeküde 
itiraz edecektir- hariç, kendini hak!ı gösterme 
hakkına sahip değiidir. 

VII- İşkence ve Acıya Karşı Korunma 
Hakkı 

Hiçkimse zihinsel ve fiziksel işkenceiere, 
aşağılanmaya, kendisine veya akrabalarına 
karşı tehdit ve korkulara, bir cürüme rıza 
göstermek için zorbahğa, çtkariarına ters dü-
şen zararlı bir tutumu kabu! etmeye maruz 
bırakılamaz. 

VHI- Onur ve Şerefi Koruma Hakkı 
Her fert iftiralara, asılsız suçlamalara, 

şantaj ve kararlaştırılmış iftira teşebbüslerine 
karşı şerefini, onurunu koruma hakkına sa-
hiptir. - - _ ' 

IX-Sığmma Hakkı 
a) Ezilmiş, zulüm görmüş herkes sığınak 

aramak hakkına sahiptir. Bu hak cinsi, rengi, 
dini, ırkı ne olursa olsun bütün insaniara ga-
ranti ediimiştir. 

b) Mekke'deki Mescid-i Haram bütün 
müslümanlar için sığınaktır. ' 

X-Azınlıkların Hakkı 
a) Kur'an-ı Kerim in "dinde zoriama yok-

tur" prensibi gereğince müstüman otmayan 
azmlıkların dini hakları düzenlenmek zorun-
dadır. 

b) Müslüman bir ülkedeki azınlıkların 
resmi ve kişisel işlerinin yürütülmesinde ken-
di kanunları ve İslam Kanunları arasında bir 
seçim yapma hakları vardır. 

XI- Kamu İşlerinin Yürütme ve Yönetih 
mesineKatılma Hakkı . 

a) İtahi kanun tsaydı altında, İstami cemi-
yetin her bireyi halka ait bir görevi yerine ge-
tirme hakkına sahiptir. 

b) Halk şurası, hatk ite yöneticiler arasın-
da, yönetime ait işlerin temetini oluşturur. 
Halkın bu prensit)e uygun otarak yönetici ke-

simi seçmeye veya görevden almaya hakkı 
vardır. . -

XII- SCz, Düşünce ve İnançta Özgür Ol-
ma Hakkı 

a) Herkes düşüncelerini, inançlarını İtahi 
Kanun'ta betirtenen sınırlar içinde açıklamak 
hakkına sahiptir. Buna karşılık hiç kimse haya 
Ve edep duygularını tahrik edebilecek haberler 
yaymak, asılsız sözler söylemek, iftira ve dedi-. 
koduya girişmek, t?aşkalannın şeref ve haysi-
yetine zarar verebilecek davranıştarda butun-
ma hat&ına sahip değitdir. 

b) İlmin araştırılması, gerçeklerin gün ışı-
ğına çıkarılması her müslüman için bir hak ol-
makta birlikte aynı zamanda bir görevdir. 

c) Her müstüman, devlet kademesinin en 
yükseğinde bite otsa bir baskıya, bir haksızlığa 
karşı kendini savunma ve mücadele etmek 
hakkma sahiptir. Bu onun için bir yükümlü-
lüktür. 

d) Devletin ve toplumun güventiğini tcMi-
keye koymayacak boyutlardaki haberlerin ya-
yıntanması engellenmemeli ve buntarı "İtahi 
Kanun"ta tespit edilen ölçüler içinde katmatı-
dırtar. 

e) Hiç kimse başkasının dini inancını kü-
çümsememeli, gülünç duruma düşürmemeli, 
bu inançlara karşı halton düşmanlığını körük-
lememetidir. Başkasının dini inancına saygy 
göstermek her müslüman için bir görevdir. , 

XHI-Dini Özgürlük Hakkı 
Herkes dini inancına uygun ibadeti seçme-

de inancına uygun bilgi edinmede özgür otma 
hakkına sahiptir. 

XIV- Özgürce Toplanma ve Dernek Kur-
ma Hakkı 

a) Her birey cemiyetin sosyat, potitik, dini 
hayatına koHektif veya bireyset sıfattarta katıl-
ma, kuruluşlar oluşturma, marufu emretme, 
münkerden nehyetme hakkma sahiptir. 

b) Her fert bu haklan uygulamaya yarayan 
kurutuşlar oluşturmayı deneme hakkına sa-
hiptir. Kottektif otarak cemaat, bünyesinde bu-
lunan fertlerin kişilikterini en yüksek düzeyde 
geliştirecekleri şartlar oluşturmayı üstüne al-
malıdır. . / 

XV- Ekonomik Düzen ve Bundan Meyda-
na Gelen Haklar 

Ekonomik aktiviteleri içinde, her insanın 
doğuştan gelen avantajtan ve zengin otanakla-
n vardır. Bunlar AHah (c.c.)ın insantığa ihsan 
ettiği tütuflardır. ' 

b) Her insan itahi Kanun'a uygun otarak . 
hayatını kazanma hakkına sahiptir. 

c) Herkes bireyset veya başkatanyta birtik-
te ma! mütk edinme hakkma rahiptir. Bazı 
ekonomik vasıtaların ınilliteştiritmesi hatkıri 
çıtsarı için meşrudur. 
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- d) Zenginlerin müreffeh yaşamlannm bir 
kısmmda fakirlerin hakkı vardır. Bu, "İlahi Ka-
nun"da buyrulmuş zekat kurumu ile fakirlere 
ait olmaktadır. 

e) Bütün üretim vasıtaları, İslam cemiyeti-
nin çıkarlarını ve bütünlüğünü sağlamak için 
kullanılmak, ihmal edilmemek, kötü kullanıl-
mamak zorundadır. 

f) Dengede bir ekonominin gelişmesini 
gerçekleştirmek ve cemiyeti sömürülmekten 
kurtarmak için İslami kanun tekelciliği yasak-
lar, ticari uygulamalan, alışveriş sonucunda 
zorlayıcı ölçülerin kuüanımmı, yalan ve çeliş-
kili haber yayan yayınlan çok büyük ölçüde sı- ^ 
nırlamaktadır. 

g) Bütün ekonomik aktiviteler İslami ce-
maatin çıkarlarına zarar vermeyecek ye ka-
nunlarî  İslami değerleri ihlal etmeyecek ölçü-
ler içinde yürütülme yetkisine sahiptir. . 

XVI- Mülkiyeti Koruma Hakkı 
Milletin menfaatinin sözkonusu olmadığı, 

yeterli ve dürüst bir ödeme yapılmadığı tak-
dirde hiçbir mal kamulaştınlamaz. 

XVH-Çalışanların Haysiyeti ve Statüsü 
İslam, çalışanları ve çalışmayı şerefli kıla-

rak müslümaniara, çalıştırılan insanlara ada-
letle muamele edilmesini ve cömert davranıl-
masım buyurur. İşçiye sadece kazandığı ücre-
tin verilmesiyle kaiınmamaiı aynı zamanda 
onadinlencbüçceği yeterli boş zaman da veril-
melidir. 
„ XyiH. Sosyal Güvenlik Hakkı 

Herkes cemiyetin kaynakları doğrultusun-
da beslenme, ikamet etme, giyinme, öğrenim 
yapma ve tıbbi imkaniardah yararlanma hak-
kına sahiptir. Cemiyet bu yükümlülüğünü ön-
celikle geçici veya sürekli imkansızlıklardan 
dolayı kendiieriyie yeteri derecede Hgileneme-
yen bireyler için yapıimalıdın , 

XlX- Evlenme Problemleri ve Aile Kurma 
Hakkı 

a) Her insan evlenmek; aile kurmak, ço-
cuklanm kendi dinine geleneklerine ve kültü-
rüne göre yetiştirme hakkına sahiptir. Her çift 
"İlahi Kanun"la beürlenmiş hükümlere bağlı 
kalmak suretiyle bu haklara sahiptir. 

b) Eşler birbirlerine karşılıklı saygı ve sev-
gi göstermekle yükümlüdür. 

c) Her erkek, hanımının ve çocuklarının 
bakımını imkanlan nispetinde yapmakla yü-
kümlüdür. - ' 

d) Her çocuğun, ailesi tarafından düzgün 
bir şekilde eğitiminin yapılması ve ihtiyaçlan-
liın karşılanması hakkı vardır. Genç çocukian 
çalıştırmak oniara görevler yüklemek, doğal -
gelişimlerini engcHeyeceği ye zarar vereceğin-
den yasaktır. . .' 

e) Eğer herhangi bir nedenden dolayı ebe-
veyn çocuğuna karşı görevlerini yapmada ye-
tersiz kaiıyorsa, bu ihtiyaçlar milli kaynaklar-
dan (Beytü'l Mal'den) !&rşılanmak üzere dev-
lete düşmektedir. 

f) Her fert çocukluğunda kendisine bakan, 
imtina gösteren ailesine karşı görevlerini yap-
mak için maddi destek alma hakkma sahiptir.' 
Her ebeveyn de çocuklarmm bakımı ve korun-
ması için maddi destek alma halikına sahiptir. 

g) Anneler saygı ve ihtimam görme, aile-
sinden veya cemiyetin diğer üyelerinden birini 
yardımcı olarak edinme hakkına sahiptin 

h) Ailede, kadın ve erkekten herbiri kendi-
lerine düşeri sorumlulukları cinslerine, yete-
neklerine ve eğilimlerine göre paylaşmalı ve 
ebeveynlerine, çocuklanna karşı sorumluluk-
larmî gözönünde bulundurmalıdırlar. 

i) Hiç kimse iradesi arzusu dışında evlen-
dirilemez, hukuksal kimliğini kaybettirici ve 
küçük düşürücü, zarar verici bir evliliğe ına-
ruz bırakılamaz. 

XX. Evli Kadınların Hakları 
Evii her kadın: ' 
a) Kocasının yaşadığı evde yaşama hakkı-

na, ' 
b) Eşinden daha aşağı olmayacakİ3İr hayat 

seviyesini devam ettirmek için gerekli ihtiyaç-
larının karşılanması hakkına, kendi maddi se-
viyesi, mail müikü ne otursa otsun) tMşandık-
tan sonra "iddet" süresinde kendisine ve ço-
cuklarına bakacağından dolayı kocasının im-
kanlarına uygun otarak bir süre zarfında geçi-

. minin kocası tarafından karşılanması hakkına, 
c) "İtahi Kanun"ta tjelirtitçn hükümler çer-

çevesinde tx)şanmayı talep etme ve etde etme 
hakkına, bunu bağımsız mahkemeter önünde 
isteme hakkma, 

d) Çocuklarına, et̂ eveynlerine, kocasına ve 
"İtahi kanun"a uygun otarak diğer atoiabatan-. 
na mirasçı olma hakkına, 

e) Eşinin veya boşanmışsa eski eşinin, to^ 
şanan kadının çıkarlarına zarar verebilecek, 
açığa vurutrnaması gereken sırların çok sıkı şe-
kilde eşi veya eski eşi tarafından korunması 
hakkına sahiptir. Aynı şey boşanan kadınlar 
için de geçerlidir. 

XXI-Eğitim Hakkı. ' 
. a) Herkes doğal yeteneklerine bağlı olarak 

eğitim görme hakkına şatıiptir. 
b) Herkes doğat yetenekleri ve gelişiminin 

izin verdiği ölçüler içinde mesleğini, kariyerini 
özgürce seçme hakkına sahiptir. 

XXII-Özel Hayat Hakkı \ 
Herkes özet hayatını koruma özgürlüğüne 

sahiptir. 
XXHI- Yer Değiştirme ve İkanîet Etme 

Her b!rey ce-
miyetin sosyai, 
poiitik, dini ha-
yatına koiiektif 
veya bireysel 
sıfatiaria katıi-
ma, kuruiuşiar 
Qİuşturma, 
marufu emret-
me, münker-
den nehyetme 
hakkma sahip-
tir. 

may/s - /7az//ıan / 9 9 5 2 5 



- gündem 

Cemiyeti sömü-
rüimeiiten iiur-
tarmak için İs-
iami kanun te-
keiciiiği yasak-
iar, ticari uygu-

lamaiart, aitşve-
riş sonucunda 

zoriaytc! öiçüie-
rinkuiiantmm!, 

yaian ve çeiişki-
ii iıaber yayan 

yayınian çok 
büyük öiçüde 

smıriar. 

Hakk! . 
a) İslam dünyasmm gerçekten "ümmet-i 

İslam" olduğu gözönünde bulundurularak 
her müslüman herhangi bir müslüman ülke-
ye rahatça girmek ve çtkmak hakkma sahip-
tir. 

b) "İlahi Kanun"un normal uygulantşma 
başvurmadan, hiç kimse ikametini terkctmp-
ye, keyA olarak yaşadtğt yerden pkanlmaya 
zorlanamaz. -

Açıklanmast Gereken Bazt Notlar 
1) Yukarıdaki insan haklartnm formüle 

edilmesi sırasmda, metinde: ' 
a) Kişi kavramı hem erkek hem de kadm-

lan kapsamaktadır. 
. .b) "İlahi Kanun" olarak anlatılmak iste-

nen şey "şeriat"tır . Yani Kur'an-ı Kerim ve 
sünnet-i seniyyeden çıkarılan hükümler ve 
bu hükümler doğrultusunda İcma-t ümmet 
ve Kıyas-ı Fukaha ile sabit olan kanunlar bü-
tünü demektir. ^ 

2)Beyannamede ele alman her hak birbiri-
ne uygun yükümlülükleri kapsamaktadır. 

3) İnsan haklarının gerektirdiklerinden 
yararlanma ve onlan uygulamada, ümmetin 
umumi rahatı, halkın ahlaki düzeninin meşru 
ve gerekli isteklerle tatmin edilmesi, insan 
haklarına başkalarının özgürlüklerine say-
gının en̂ îyi şekilde oluşturulmasını sağlayan 
"İlahi Kanun" a uymak zorundadır. 

4) Bu tjelgenin Arapçası orijinalini temsil 
etmektedir. - ' 

Referanslar . 
Romen rakamtart metindeki ügii i konuyu 

gös"termektedir. 
İM noktanm önündeki rakam sure numarasmt ar-

kasmdaki rakam ise âyet numarasmt göstermektedir. 
Örnek olarak "Kur'an-t Kerim 5 :32" denildiğinde 

Ş.sure numarasmt 32 ise; ayet numarasmt giistermek-
tedir, ' 

! - 1 - Kur'att: 5:32 2- Müslim. Ebu Davut, Tirmizi, 
H-Nesai3- El-Buttah 

H- 4-E[.Buhari ve MüsMm 5-Halife Hz.Ömer'in 
konuşmasından 6- Kur'an: 42:41 7- Kur'an: 22/41 

!!!- 8- Hz.Muhammed (s.a.v.)in hutttesinden 9, 
Buhari -müsüm, Ebu Davut, Tirmizi ve Nesai M-
Hatife Hz.Ebubekir'in hatife sesümesinin sonundaki 
konuşmasından 11- Veda Hacct hutbesinden 12-
Kur'an: 46:19 13- Ahmed İbn-t Hanbel 14- Kur'an-t 
Kerim 67:1515-Kur'an-t Kerim 

IV- 16-Kur'an: 4:59 17- Kur'an: 5:49 18- Kur'an: 
4:148 19- E).Buhah,.Müs]im, Tirmizi 20-Buhari, Müs-
lim 21- MûsHm, Ebu Davut, Tirmizi, Et-Nesia 22- Ebu 

Davut, Tirmizi ,EI-Nesai , Buhari , Müslim 23- Ebu 
Davut, Tirmizi 24- Ebu Davut, Tirmizi , El-Nesai, 
Buhari, Müslim 25- Buhari 

V- 26- Buhari, Müsüm 27- Kur'an: 17:15 28- Kur'an: 
33^ 29- Kur'an: 49:630- Kur'an: 53:28 31- kur'an: 2:229 
32- el -Beyhaki (Al-Baihaki) 33- Kur'an: 17:15 34-
Kur'an: 52:2135-Kur'an:12:79 ' -

V!- 36- Kur'an: 33:58 
VH- 37 el-Buhari, Müs]im,Ebu Davut, Tirüıizi, El-

Nesai38. İbn-iMacah(İbnMajah) 
VHI- 39-Veda Hacct Hutbesi 40- Kur'an: 49:12 41-

Kur'an-t Kerim 49:11 
IX- 421 Kur an: 9:6 43- Kur'an: 3:97 44- Kur'an: 

2:125 45-Kur'an: 22:25 
X- 46- Kur'an:2:25647- Kur'an-t Kerim 5:42 48-

Kur'an:5:4349-Kur'an:5:47 
' X[. 50- Kur'an: 42:38 51- Ahmet bin Hanbe! 52-

Hz.Ebubekir'in haüfe olmasmdan sonraki kptiuşmastn-
dan 

Xn- 53- Kur'an-t Kerim 33:60-61 54- Kur'an: 34:46 
55- Tirmizi, et-Nesai 56- Kur'an: 4:83 57-Kur'3n: 6:108 

X![[. 58- Kur'an-t Kerim 6:109 
XIV- 59- Kur'an: 12: 108 60- Kur'an: 3:104 61-

Kur'an: 5:2 62- Ebu Davut, Tirmizi, Ei-Nesai ve İbni 
Mace. 

XV- 64- Kur'an: 45 :13 65- Kur 'an:26-183 66-
Kut;'an: 17:20 67- Kur'an: 11-6 68- Kur'an: 67:15 69-
Kur'an: 53:48 70- Kur'an: 59:9 71- Kur'an: 70:24-25 72-
Hz.Ebubckir'de^t 73- Buhari, Müslim 74- Müslim 75-
Müslim, Ebu Davut,Ttrmizi E]-Nesai 76- Ei-Buhari, 
Müs]im,Ebu Davut, 'nrmizi,El-Nésai <7- Kur'an 83:1-3 
78-Müsüm 79-Kur'an: 2:275 80-Buhari, Müsüm,Ebu 
Davut, Tirmizi, el-Nesai 

. XV[ -81 . Kur'an: 2:188 82-Buhari 83-Müslim 84- . 
Müsüm, Tirmizi 
. XVH- 85- Kur'an: 9:105 86- Ebu Yala, (Madjmah al-

Zawaid) 87- İbn Mace 88- Kur'an: 46:19 89- Kur'an: 
9:105 

XVttt-92^ Kur'an: 33:6 , 
XIX- 93- Kur'an: 4:1 94- Kur'an: 2:228 95- Buhari, 

Müsüm, Ebu Davut, Tirmizi, E[-Nesat 96- Kur'an: 30-21 
97- Kur'an: 65-7 98- Kur'an: 17:24 99- Buhari, Müslim, 
Ebu Davud, Tirmizi 100- Ebu Davut 101- Buhari, Müs-
üm 102-Ahmed İbtıt Hanbel, Ebu Davut 

XX, 104-Kur'an: 65:6 105-Kur'an: 4:34 106-Kur'an: 
65:6 107- Kur'an: 65:6 108- Kur'an: 2:229 109- Kur'an:. 
4:12110-Kur'an: 2:237 

XXI- 1 1 - K u r ' a n : 17:23-24 112- İbtı Mace 113-
Kur'an: 3:187 114- Veda Hacct Hutbesi 115- Buhari, 
Müsüm 116- Buhari, Müsüm, Ebu Davut, Tirmizi 

XXH- 117- Müslim 118- Kur-anL49.12 119- Ebu 
Davut, Tirmizi 120- Kur'an: 67:15 121- Kur'an: 6:11122-
Kur'an: 4:97123- Kttr'an: 2:217124- Kur'an: 59:9 

(*) EM<<<'</<7s VaytM/art 'nca neşreJA-n /síítm w fM.SHn 
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Hangi insan hakları? 
Ekrem Sağtroğiu 

"Hak" kavrammtn doğru anlaşıl- Kur'an'm öngördüğü ada!et . Yine bu adil ölçüye sahip olma-
ması ve anlatılması için öncelikle . . . . ^ . . . . . da, insanların temel haklarının ne-
'Tıakölçü"yü tespit etmek gereki- S İ S t e m m e m a n m a y a n l a r , niÇDtr ter olduğu da belirlen^mez. 
yor. çünkü elimizde doğru bir Ş e k H d e İnsanlara iiaklanil! Mesela, modern anlayışa göre 
"ölçüt", hakkaniyete riayeti sağla- j ; edemezier. ÇÜnkÜ d o ğ r U "hürriyet/özgürlük" insanın temel 
yan gerçek bir "mizan, kısaca adil LM - - j " - t ^ * ! haklarından bitidir. Halbuki doğru 
bir "miyar" olmadıkça hak kavra- Y a r g ' Dligtsme Sailip değildirler, anlayışa göre mutlak özgürlük, 
mim yerli yerine oturtmak müm- DoiayiSiyia İnsan iiakian savû- hakk ın hududunu, şer rin sınırla-
kün olamaz. ' nucuiuğunu yapmaya da tıak , " " ' b a -

Bunun için önce, hakla batıh . ğımsızlık tamamiylc batıldır. Ve 
birbirinden ayıran Kitab-ı Kerim'e '' Ve eMUyetieri y o M u r . . ^ir hak, insanlara tânınma-
bakahm. Orada şöyle buyurulur: * . ' malıdır. Netice itibarıyla bu bir ba-
"Andolsun ki biz elçilerimizi açık açık bürhanlarla gön-. şıboşluktur; sınır tanımayan, dur durak bilmeyen istek-
derdik; onlarla beraber kitabı ve (adalet) ölçüsünü (mi-
zanı) indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler."(l) 

Anlaşılıyor ki, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran 
mizan. Kur an ın bildirdiği mizandır ve bu da "adalet-
tir". Bu adalet, akl-ı selimin iyi görüp kabul ettiği, heva-
ya dayalı bozuk görüşlerin hoşlarimadığı adalettir(2). 

O halde adalet nedir? Arapça bir kelime olan "ada-
let, adi kökünden türemiş olup bir^şeyi yerli yerine koy-
mak demektir. . 

Adalet, herkese hakkı olanın yerilmesini öngören 
ahlaki ilkedir. -

Adalet, herkese hakkını vermek, ayrıca doğru ile 
yanlışı birbirinden ayırmaktır. 

^ Bu girişten sonra hemen hükümlerimizden birini ba-
şa alarak şöyle diyebiliriz: Kur'an'ın, yani İslam'ın ön-
gördüğü adalet sistemine inanmayanlar, hiçbir şekilde 
insanlara haklarını tevdi edemezler, çünkü hak ölçüye, 
doğru yargı bilgisine sahip değildirler. Dolayısıyla in-
san h&kları savunuculuğunu yapmaya da hak ve ehli-
yetleri yoktur. Zira hükümlerinin kaynağı batıldır. Çıkış 
noktaları da, istikametleri de yanlıştır. Ve ancak "Rab-
bin (yüce Allah'ın) sözü doğruluk ve adalet bakımından 
tam kemalindedir."(3). Onlar da Rabb kelamından mah-
rum olduklarına göre. Varacakları her türlü netice yan-
hş, insana sağlayacakları her nevi hak da sahte olacaktır. 

lerin, arzuların, hevaların, hatta ihtirasların alabildiği-
ne salıverilmesi demektir. Çünkü görüyoruz ki insanlar 
cinsel özgürlük de isteyebiliyor, erkeğin erkekle evlene-
bilmesi isteğinde bile bulunabiliyor ve bunun için örgüt 
kurabiliyorlar. 

Haklar ve Görevler \ 
Hak kavramını görev ve sorumluluk bilinci ile beraber 
düşünmek icabediyor. Buna göre bilmemiz lazımdır ki, 
insanın muamelesi ve münasebeti ya Rabbiyle, ya kul-
larla, yahut kendi nefsiyledir. 

Yani insanın Rabbine, içinde bulunduğu topluma ve 
kendi şahsına karşı görev ve sorumlulukları vardır. 
Sonra da, kendisine "verilmiş" bulunan hakların kulla-
nımı sözkonusudur. 

Bütün bu alanlarda adaletin sağlanması, hukuka ri-
ayet edilmesi gerekmektedir. Hukuka riayet etmeden 
hakların kullanılması bir haksızlıktır, zulümdür veya 
nankörlüktür. . -

Bu bakımdan İslam toplumlarında adalet terimi, in-
sanın Allah ile, canlı varlıklarla, maddi tabiat ve diğer 
insanlarla ilişkilerinin mahiyeti^ ve dâyanacağı temel il-
kelerin doğru tespiti için belirleyici bir kriter olarak ta-
nımlanır. Adaletin, "hukuk" kelimesinin tekili olan 
"hak" ile de yakın ilgisi vardır. Dolayısıyla, haklar gö-
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!nsan, Yaratt-
ct'stm tamma-

ymca, O'nun 
bahşetmiş ol-
duğu yaşama 

hakktnm doku-
nuimazltğtn! 

hangî hak ve 
gerekçe üe id-
dia edecektir? 
Yani bü haki<! 

nereden aimış 
olacaktır? 

zetümeden, görevler yerine getirümedeh 
bir hak tahakkuk etmez. 

Mesela Rabbiyle olan münasebetlerin-
de ittsana düşen: Hakk'm emirlerini yeri-

-ne getirmek, nehiylerihden kaçmakttr. Kı-
saca Hakk'm, insana emaneti olan Din'i, 
hayat için bir gaye ve hayat tarzı için esas 
edinmesidir. 

Bu böyle olnrtaymca, yani insan, Yaratı-
a'smı tammaymca, O'nun bahşetmiş oldu-
ğu yaşama hakkmm dokunulmazlığım 
hangi hak ve gerekçe ile iddia edecektir? 
Yani bu hakkı nereden almış olacaktır? 

Sonra, Allah'ın yaratmış olduğu tabiat 
nimetinden, özgürlükten, "bu benim vaz-
geçilmez hakkımdır" diyerek istifade et-
me ehliyetini nereden almış olacaktır? 

Belirtmeye lüzum yoktur ki böyle bir 
telakki, yani bütünüyle isyan içinde olup 
sonra da hak iddia etmek, azim bir zu-
lümdür, bir nankörlük ve insafsızlıktır. 

İnsanm, halk ve toplum ile olan mu-
amelesindeki sorumluluğu da, o alapdaki 
hukuka (hukuk-u ibada) riayet etmesidir. 

Nefsine karşı olan sorumluluğu ise, 
din ve dünya bakımından, nefsi için faide-
li şeyleri ihtiyar etmesi, zararlılardan ka-
çınmasıdır. 

Şimdi iyi düşünmeli... Hak ölçüye, ya-
ni İşlam adaletine sahip olmayan insan 
bütün bunları nasıl bilecektir? Hak^'a kar-
şı görevlerini, insanlarla olan hukukunu, 
kendisi için yararlı ve zararlı olanı ne ile 
ve tıasıl tayin edecektir? . 

Bu balcımdan hiç tereddüt etmeden 
şöyle diyebiliriz: Bu adalet ilkesine inan-
mayan, dolayısıyla görev ve sorumluluk-
larmı İslam nizamına göre belirlemeyen 
ve bunu uygulamayan toplumlar, gerçek 
anlamda hiçbir hakka sahip değildirler. 
Toplum güdücüleri de "hak" dağıtma eh-
liyet ve selaİıiyetine sahip bulunmuyorlar. 

İnsan Haklan Savunucuları 
İnsan haklan deyimi belli birtakım temel 
hak ve özgürlüklerden bütün insanların 
yararlanabilmesi anlayışına dayanır. 

20.yüzyılda insan hakları deyimi. 
Uluslararası sözleşmelere ve ulusal anaya-
sa metinlerine girmiştir. Ve dünyanın her 
yerinde insanların onurlu bir şekilde ya-
şamalarını amaçlamaktadır. 

H.Dünya Savaşı'ndan sonra bilhassa 
Batı da çok önemli sorunlardan biri haline 
gelen insan haklan, bunun için bazı be-

yannanrıeler ve ulusal anayasalarla (güya) 
güvence altma alınmıştır. . 

Halbuki İslam'da insan hakları, tabi-
atıyla zaten insana "yerilmiş" haklardır. 
Yani İslamın temel ilkeleri arasında insan 
haklarına yer verilmiştir. İslami bütünüyle 
kabu! edip ferdiye sosyal hayatında yaşa-
maya çalışan insan bu haklara bütünüyle 
sahiptir. Oysa bugün modern toplumlar, 
öncüleri vasıtasıyla bu haklan "kazanma-
ya" çalışmaktadırlar. , .. 

Bu bakımdan yine bir başka hükmümü-
zü de şöyle belirleyebüiriz: İslarnı benimse-
meyen, hatta ona rağmen yol İMİirleyen dün-
ya sistemi güdücüleri (ye bu arada insan 
hakları savunucuları) esas itibanyla insanla-
ra haklarını vermiyor, bilakis onlan doğa! ve 
fıtri haklanndan mahrum bıralayorlar. 

Çünkü onların sahabetlik ettikleri, do-
kunulmaz hale getirdikleri beşeri dünya 
düzenleri, Herşeyden evvel insan fıtratına 
aykındır. Bu düzenler, yapısı ve işleyişi iti-
barıyla mesela: İnsanı, insan olma haysiye-
tinden uzaklaştınyor. Hak inanca göre mü-
kerrem ve "eşref-i mahlukat" olan insanı, 
"ahsen-i takvim: en güzel biçim" üzere ya-
ratılmış olan insanı aşağıların aşağısına in-
diriyor. Onu herhangi bir cantı derekesine 
düşürüyor. Bütün yüce değerlerden mah-
Tum bırakıyor. . 

Yaratıcısını tanıması^ Hak dini bulması 
ve böylece "onurlu bir hayata" kavuşması 
için şart olan gerçek özgürlüğü ve imkanı 
insana sağlamıyor. Kendi öğretisinin pro-
pagandası ve programlayıp sunduğu ya-
şam tarzı ile insanı çepeçevre kuşatmış ve 
abluka altına almış bulunuyor. 

. ' Bu ortamda insan, özellikle çocuk, res-
mi öğretilerin belirlediği, şekillendirdiği 
birdünyaya gözlerini açıyor. 

Ve böylece, dünya planında yeni dün-
ya düzeninin, ülke bazında da ulusal resmi 
ideolojilerin temel ilkeleriyle beyni ve ruhu 
şişirilen, başka bir ifadeyle belli kalıplara 
ve şablonlara göre şartlandırılan genç insa-
nın, kendisine gerçek hayatı sağlayacak 
olan hak nizam ile buluşma imkanı iyice 
azalıyor. ' 

Artık bil insan için hakikati bulma şansı 
Allah'ın hidayetine, çevre şartlarına, müs^ 
lünian bir ailede bulunmasına, iyi bir yayın 
organıyla veya kitapla buluşmasına, ya da 
iyi bir eğitim görme ihtinialine kalmıştır. 

İslam dini, insanm inancını, rulî ve be-
den sağlığını korumak için tedbir almıştır.' 
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Emir ve yasaMarıyla canı, mah, akit, dini 
ve mesli korumakta, bunları emniyet altına 
aln^ktadır. 

Bir insanı öldüren, bütün insanları öl-
dürmüş gibi oluyor. İçki yasağıyla akıl, ruh 
ve beden sağlığı korunuyor. Zina ve fuhşa 
meydan verilmeyerek nesil korunuyor. 

İslam'da bu beş şeyin kaybına yol aça-
cak şeyleri Ortadan kaldırmak da bir mec-

' buriyettir; öncelikle devletin, sonra da bü-
tün müslümanlann kendi imkanlarına göre 
görevidir. İslam bunlann korunması husu-
sunda son derece hassas da\^anılmasını 
emreder. 

Halbuki modern dünya düzenleri, bu 
değerleri korumakla (sözde) yükümlü ol-
duğu halde, işleyişi ve temel felsefesi ile bu 
değerlerin tümüyle heder edilmesine sebep 
oluyor. 

Açıkça görülmektedir ki bu medeniye-
tin bariz vasfı savaş, katliam, kan, cinayet, 
hırsızlık, soygunculuk, ırza tecavüz, cinsel 
taciz, mala ve cana tasallut, alkolizm, uyuş-
turucu ibtüası, intihar, ruhsal dengesizlik, 
eşitsizlik, haksız gelir dağılımı, sınıf farkı, 
sömürgecilik, kuvvete dayalı egemenlik., 
vb. gibi zulü ifade edici şeylerdir. 

Bu bakımdan tekrar vurgulamamız ge-
rekir ki, insan hakları savunuculuğu, ha-
pishanelerdeki rhahkumlann konfor içinde 
yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ve teftiş 
etmek değildir. Asıl insan hakları savunfü-
culuğu, ins^lığı bu belalardan kurtarmak, 
onlara insanca ve her bakımdan güven 
içinde yaşayacakları bir ortamı sağlamak-
tır. Fakat hemen belirtmek gerekir kı, bu 
da "bildirge" ve sözleşmelerle değil, insa-
mn dünya ye ahiretini tekeffül etmiş bulu-
nan ilahi beyanname ile olur. 

Yine açıkça ve esefle görmekteyiz ki, 
özellikle Batı ülkelerinde "aile" kavramı 
neredeyse ortadan kalkmaktadır. Sınırsız 
cinsel özgürlük teşvik edilmektedir. Boşah-

' malar artmaktadır. Ailenin çökmesi sonu-
cu gayrı meşru çocuk sayısı hızla çoğal-
maktadır: Alkol tüketimi dehşet verici bo-
yutlara ulaşmıştır.(4) ^ 

- Peki, şimdi Mrede hak-hukuk gözetici-
leri? Daha dünyada iken cehennemi yaşa-
yan, bu rezalete, bü zillete düşen insanların 
haklanm kim arayacak? O alkolik, o gayrı-
meşru çocuk, o intihar eden insan, boşan-
ma sebebiyle perişan olan o aile., kimin 

V kurbanı? 
Hangi özgürlükten bahsediliyor? . ' 

İnsanlar eğlencenin esiri, müziğin tut-
sağı, sporun-futbolun fanatik bağımlısı ha-
line gelmişler. Bir nevi iradeleri ellerinden 
alınmış... İnsanlar ruhlarından, kalplerin-
den kıskıvrak yakalamışken, bedenlerin 
özgür olması ne ifade eder! Kaldı ki bunu 
bile tam olarak sağlamış değilsiniz. 

Hapishaneler tıklım tıklım niye dolu? 
Hapishanelerin konforunu denetleyeceği-
nize o insan!&ın oraya niçin girdiğini araş-
tırsanız daha akılcı, daha gerçekçi y e de 
"insani"bir yol izlemiş olmaz nüsımz?... 

Çocuk mahkemeleri ihtiyaca cevap ve-
remez ha!e niçin geliyor?... Akıl hastanesin-
de yatan ya da dışarıda gezen dediler öz-
gür mü! Psikiyatri kliniklerine müracaat 
edenlerin sayısı gündün güne niçin artıyor? 

Bu misalleri ve acı manzaralan çoğalt-
mak mümkün hatta saymakla da beİki bit-
mez. Bu bakımdan, İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesi ve benzeri bildirileri tanzim 
edenlerden, bunlan savunanlardan, sadece 
şunu istemek lazım: 

Biz sizden, insanlara haklarının veril-
mesi için çalışma yapmanızı istemiyoruz; 
siz sadece. Yüce Yaratıcı tarafından insan-
lara verilmiş olan gerçek haİ:lann ellerin-
den alınmasına engel olun yeter! / 

Ruhlara ambargo koyan, vicdanlara ta-
sallut eden kabzımallar, despotlar, cebbar-
lar, müstekbirler, diktatörler tesbit edilsin, 
gerçek suçlu ortaya çıkarılsın.. 

Ama ne yazık ki bunu sizler bulamazsı-
nız. çünkü Hak nizama, gerçek adalet siste-
mine, külü çözüm önerisine cephe almış 
bulunuyorsunuz. İnsan haklan dediğiniz 
şey de hakikatte sadece sizin menfaatleri-
niz ve hevalarmıza uygun olan şeylerdir. 

i Ve gün gibi açıktır ki asıl sorumlu, ger-
çek suçlu, hakiki zalim: toplumlan İlahi bil-

*diriden mahrum eden, sahte ilahların dü-
zenlediği beşeri düzenlerdir. Gerçek kurtu-
luş önce bunlardan kurtulmaya bağlıdır. 
. Bütüh bu hakların İsorunması, herşeyin 
yerli yerine oturması için, Hz.Ömer'e: "Ke-
nar-ı Dicle'de kapsa bir kurt koyunu /Adl-
i İlahi sorar Ömer'den onu." dedirten, bir 
yüce düzen lazım! 

^ Dipnotlar: . s 

(1)HadidSuresi:25 ; - : 
(2) Tefsir-iCelatcyn;Mut)tasar ibni Kesir, 3/455 

(3)En'amSuresi:115 
(4) Geniş bilgi için bkz. Umrah Dergisi 23, Abdul-

lah Vıldtz'tn "Ekolojik ve sosyal fesad" makalesi. 

İnsan iıakiart 
savunuculuğu, 
iıapisi^aneier-
deki maiıkum-
iarm konfor 
içinde yaşaytp 
yaşamadtkiar!-
n! kontroi ve 
teftiş değiidir; 
insanİ!ğ! bu be-
iaiardan kurtar-
nrıak, oniara in-
sanca veTiıer 
bakımdan gü-
ven içinde ya-
şayacakian bir 
ortam! sağia-
makt!r. 
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Toplumsal kirlenmeye Kur'anî 
bakışlar (ll) 
Burhanettin Can 

"AHaA HUMaMİan sever" 
ÎOg) 

Gepen yazíífa, 
sorHHMHMM Hasi! bir yöntemie e!e 

gereÂri/ğ/ MzenH& dMrMf-
ifM. Masifi 
ÁJMÍÍam/HK yóMíew/erífew 
uarı/aK soMMc/artM ize/!, geyíc/ ue 

özef/î fe oİMgM He&Hİy/e 

Aiiah; israria, her şeyi bir tabi. Ya da arabayr bir kenara çe-
beziniz varsa, camlan silmek-

kanuntyete gore yarattigm!, ^̂^̂^̂^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
yaşanria biçimi iie İigiii oİarak mak ve camlan iyice ytkamaktır. 
bir ÖİÇÜ koyduğunu belirtmek- Bunları yapmazsanız kaza yapma-

tedir. inşan temiz He MrMyi, ded<-
güzei iie çirkini, meşru iie. ğimiz olay; camm üzerini yabana 

oyu: yÖHiewJer, feÂ  gayr! meşruyu ayirdedebiimek maddelerin kaplamastdtr. Bunun 
MrtM incefeMmesİHiie ^Mnâmlamaz. . . . y. , . . . . -] - ^ ı doğal sonucu olarak cam aracıh-
BM Ke&K/e Yarof:c! pe Yo/ gösfen'd Dügiye muntaçtir. görebilme fohksiyo-. 

wrííir. ycrcíh^; fugan/a o/arâ  w-
saMO M y gó'H&nnes/ w owa yoJ ̂ osfermes!, insaMÍM 
Á¡eMíÍM/K:' /MceJewesñte, aynHhÍ! ^MMM/yeí/en orbaya 
pÁMrwasiMa Tâ H fers!He*/lHaA'ÍHW ̂ e/cH-M-
gi, İHSCM ca!!Ş)noior<n< yöHİeHdinr, yanlíg isiificameHerç sap-
masına yMan: o/ur. Böy/cce !';:saM ce iop/H?M, ô&ay o/araÁr 
M̂/Zam/wM̂ íaí! M̂r/M/wr. Bu açi&H A/Za/i; :srar/a, /ler şeyi 

nu kaybolmaktadır. Bü kirlenme-
de, camın asıl özelliği, yapısal özelliği veya fıtri yapısı 
değişmemiştir. Camın üzerine, boya veya asfalt dö-
külmüş olsaydı buna da cam kirlendi tabinni kullanı-
rız. Ancak buradaki kirlenme, toz veya çamurla plan 
kirlenmeden daha farklıdır. Biirada da camın cam ol-
ma özelliği, fıtri özellik değişmenrüştir. Ama temizlen-
mesi için, salt su yeterli olmayabilir, daha başka te-

Mr AaHMHiyefe göre yaraMig!)::, yayama Mfi/m' :/e o/a- . mizleyicilere ihtiyaç vardır. Camın üzerine camdaki 
ra^ ö/iri/ ŷ<̂ MğMHM M/riweA:/ei//r.ÎMsaM /em/z //e /̂r//-
y/, gMze/ //e f/r/i/M/, megrM //e gayn megruyM ay/ri/ e&/;//-
meA::i;/MMy/eNrMg/ye,ö/i;MyemM/:/acfır. 

Kavramlar Açısından Kirlenmiş Sorunu 
Bir an için otomobille seyahat ettiğinizi farZ eden. Toz-
lu bir yolda yolculuk yapıyorsunuz. Arabanın camla-
nnm ince bir toztabakası üe kaplandığını görürsünüz.; 
Bu sizin görüş sahanızı engeller.Fakat görürsünüz. 
Hafif yağmurlu bir havada trafiğin'yoğun olduğu bir 
yolda gidıyorsanız, arabanın camı önce hafif sonra git-
tikçe kalınlaşan bir çamUr tabakası ile kaplanır. Olu-
şan çamur tabakasına bağlı olarak, şoför olarak görüş 
mesafeniz azalır, hatta kaybolur. Buna bağlı olarak da 
arabayı sürmekte karar verme mekanizmanız zayıflar, 
hatta yok olur. Bu durumda yapılacak olan, silecekleri 
çahştınp su ile camı yıkamaktır, deponuzda su varşa -

şeffaflığı giderecek, görülme hassasını kaybettirecek, 
bir kimyasal madde dökülmüş ise meydana gelen kir-
lenme çok büyüktür. Bunun için 'İ30zulma" tabinni 
kullanırız. Yapılacak iş camı değiştirmedir. Çünkü 
cam camdan beklenilen fonksiyonu ifa edemez hale 
gelmiştir. Asli özelliğini kaybetmiştir. Bu daha üst dü-
zeyde, daha şiddetli bir kirlenmedir. 

Yolda yürürken üzerinize sıçrayan çamurun neden, 
olduğu kirlenme ile, atölyede makina parçalarından 

- üzerinize sıçrayan yağın neden olduğu kirlenme birbi-
rinden farklıdır. Her ikisinin temizlenmesi için gere-
ken zaman, emek ve maliyet de farklıdır. Ancak so-
nuçta her ikisini iz kalmayacak şekilde temizleyebilir-
siniz. Ancak bit kimya labaratuvarmda, üzerinize dö^ 
külen bir kimyasal madde ya elbisenizin rengini, dü-
zeltüemeyeceİt bir şekilde değiştirir, ya da tamamen 
eritir. Her iki' durumda da meydana gelen kirlenme. 



inceleme 

bozulma, birbirinden farMıdtr. Bir maki-
na parçasmm paslanma yoluyla çürümesi 
bir başka kirlenme olayıdır. 

Öze^ o/araic gMMÎM̂  hayahMî MİH, pra-
M^ic, oiay; bir Ma J -

fMaizcMCMİM, eyyHMtM, iabiahM Mze-
rİKC ya&HKc: bir waizeM!eMİw MM-

ya /iıirahmM (̂ cğigMies!, bozMÎMast; /oMk-
siyoMMMM îSMCM veya İHMHMCM i/a c^e-

Bu aşamada "lekeleme" ile "kirlen-
me" arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta 
fayda vardır. Bu iki kelime arasında bizi 
ilgilendiren boyutuyla nicel, kemiyet ola-
rak büyüklük küçüklük ilişkisi vardtn 
Pratikte kirlenme bütüne şamil olarak 
kullanılır. 

Toplum hayatı ile ilgili kirlenme oto-
mobil örneğinde olduğu gibi değişik 
özellikte ve değişik şiddetle olabilir. Bu-. 
rada sorun, daha karmaşık ve izafiliklerle 
doludur. Kısa zamanda etkisi görülebilen 
ile çok uzun zamanda etkisi görülebilen 
kirlenme şekilleri vardır. Bu açıdan geçen 
sayıda, temiz ile kirlinin, güzel ile çirki-
nin, doğru ile yanlışın ayırd edilebilmesi. 
için Yaratıcı olan Alİah'ın, Rab olan Al-
lah'ın bilgisine ihtiyacımız vardır demiş-
tik. . ^ 

Acaba Allah; bize bir yaşam kılavuzu 
olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim de bu 
konuyu, nasıl açıklamaktadır? 

Kur'an-ı Kerim de sorun, yukarıdaki -
kirlenme örneklerindeki farklılıkları içe-
recek şekilde değişik kavramlarla açıklan-
maktadır. En basit kirlenme şeklinden en 
karmaşık ve en şiddetli kirlenme şekline 
kadar kirlenmenin her şekli açıkça ortaya 
konmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de geçen Zulüm, Sey-
yia, Neds^ Habis, Rics, Ricz, Helal, Ada-
İet, Hasene, Tayyip, Tahir, Lub(elbab) 
kavramları, kirlilik ve temizlikle yakın-
dan ilişkili kavramlardır. Gerçekte bu 
kavramların tümü, iman kavramı ile doğ-
rudan veya dolaylı ilişkili olarak Kur'an-ı 
Kerim'de yer alır. Allah korkusu, Aliirete 
iman. Hesap günü. Cennet ve Cehennem 
gibi kavramlar, temiz ve kirli, güzel ye 
çirkin kavramları ile birbaşka etkileşim 
alam oluştururlar. 

Burada kirlenme ile yakın ilişkili olan 
kavramları öncelikle ele alacağız. Kav-
ramlarm gramer yapılarını ayrıntılı ola-

' rak incelemekten ziyade, verdikleri me-
sajları; işaret ettikleh genel ilkeleri ortaya 
çıkarmaya çalışacağız. 

2.1.1Habis?tTayyib 
Habis kelimesi, pis, pislik, iğrençlik, ken-
disinden hoşlanılmayan şey anlamına 
gelmektedir. Bu anlamı ile temiz, arı, 
makbul; tatlı, güzel, kendisinden hoşlanı-
lan hoşa giden şey anlamındaki Tayyip 
kavramının ziddi olarak kullanılır. [1,2] 

Bu aşamadaki amacımız, kavramların 
gramer yapılarını incelemek veya tartış-
mak değildir. Amacımız; Allah bu kav-
ramlarla nelere pis, kirli, iğrenç veya te-
miz demektedir. Böylelikle kirli ve temi-
zin ölçüsü insanların arzu, heva ve heves-
lerinden bağımsız olarak ortaya konabile-
cek ve toplumun değişik kesimleri arasın-
da optimal bir uzlaşma, bir denge kurula-
bilecektir. 

Aksi takdirde toplumdaki örgütlü 
menfaat şebekelerinin,, baskı gruplarının; 
hakimiyetlerine devam edebilmeli için el-
lerindeki değişik imkan ve araçlarla, 
medya dahi!,toplumu son derece tehlikeli 
bir yola, dönüşü olmayan bir yola sürük-
lemeleri kaçınılmaz olacaktır: ^ 
- "MoHzara ür̂ rüfMCM, fe^yiMı. 
EmHİyef ise eğicHce oMuğM soMiiı-
yor. /cii/eiere suHM/cM Hifaci^ian 
i/a /Mya/ iaciricrfHce Mrefi/en iie ye-
ierii o/a;myor. ÖMuğM varsayı/sa Me oiamı-
yor"(3). 

Habis, Tayyib, Helal, Haram kavram-
ları, genel oMrak, iç içe geçmiş bir şekilde 
Kur'an'da yer almaktadır. Bu açıdan He-
lal-Haram ile, Habis-Tayyib kavramları 
arasında sıkı bir ilişki vardır. Helal-Ha-
raın, insanm hareket alanının sınırlarını 
meşru ve gayn meşru olanı belirlemekte; 
Toplumun yaşam kurallarını tanzim et-, 
mektedir. t ^ 

Habis ve Tayyib kavramlarının ortaya 
koyduğu temel iikeleri aşağıda alt başlık-
lar şeklinde inceleyeceğiz. 

Bütün Temiz Şeyler Helal, Habis Olan-
lar Haramdır. 
Bu konu gene! bir ilke olarak Araf Suresi 
157. ayetinde ortaya konyor; ve peygam-
berlerin hela! ile haramı temiz ile pisi 
ayırmak için geldiği, toplumu temizle-
mekle görevli olduğu belirtiliyor: 

"Ki oHİar Tevraf'fa ce ÎH-

Böyie!ii<iekirii 
ve temizin öi-
çüsü insaniann 
arzu, iıeva ve 
hevesierinden 
bağtmstz oİarak 
ortaya kohabi-
iecek ve topiu-
mun değişik 
kesimieri ara-
sında optimai 
bir uziaşma, bir 
denge kuruiabi-
iecektİr. 
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Kötülüklerin 
yaygtnlaşmas!, 

iıatta bir yaşam 
biçimi Oİarak 

kabul edilmesi, 
onlara meşruiyet 

kazandırmaz, 
onlan temiz ve 

güzel yapamaz. 

(ge/eceği) yaz:/! bM/acaMon ümm: Ao-
ber gci/nd o/a?: MyaH/ar</:r; O, 
OMİHM w!arM/M emreJiyor, ya-
sakÎ!yor, icmiz (Tayy/b) gcy/eri he/a/, 
MMrJar baram w 
OM/anM ağ:r yüMer/M/, Mzer/er/Mi/e/r/ z/Hc/r/e-
n/Hi//r/yor." (7 Araf/157) 

Maide Suresi 3.ayeti kerimede; ölü 
e t i , kan, domuz eti, Allah'tatfbaşkası 
adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş yu-
karıdan düşmüş, boynuzlanmış, cana-
var yemiş, dikili taşlar üzerine boğazla-
nanın, faL oklarıyla kısmet aramanın, 
murdar olduğu belirtilmektedir. Ayetin 
devamında, dinin kemale erdirildiği Al-
lah'ın insanlar üzerindeki nimetinin ta-
mamlandığı, din olarak da İslam'm seçil-
diği ifade ̂ edilmektedir. Dolayısıyla, he-
lal ile haram, murdar ile temiz, maruf ile 
münker belirlenmiş veya bunlan birbi-
rinden ayıracak genel ilkeler ortaya ko-
nulmuş oirhaktadır. Nitekim Maide 4 ve 
5, bu konuya açıklık getirmektedir. 

"SaMa Mii/Z/er/HC ney/n /!e/a/ 
sorar/ar. De yey/er s/ze 

"BMgÜM s/ze /em/z o/aM şey/er /:e/a/ ^/iH-
i/:"[Maide5] 

Bu ayetlerin devamında, Allah'ın öğ-
rettiği ay hayvanları. Kitap verilenlerin 
yemeği, özgür iffetli mümin kadınlar. 
Kitap verilen özgür ve iffetli kadınların 
müminlere helal olduğu açıklanmakta-
dır.Allah birtaraftan genel hükümleri or-
taya koyarken bunların uygulanmasında 
ortaya çıkabilecek yanlışlıklara dikkat 
çekiyor ve bazı ayrıntılara girerek yolu-
muzu aydınlatıyor. 

Ha!?is ile Tayyibi Kanştirmamak 
Pratiİite, hayatın içerisinde kötülüklerin 
fenalıkların yaygınlaşması hatta kötü-
lüklerin'bir yaşam biçimi olarak kabul 
edilmesi, onlara meşruluk kazandırmaz. 
Pis çirkin ve kötü olan yaygınlaşma ile 
temiz, güzel ve iyi olamaz Tıpkı salgın 
hastahklarda olduğu gibi; hastalık, ne 
kadar yaygınlaşmış olursa olsun bu 
onun tehlikeli ve zararlı oluşunu orta-
dan kaldırmaz.Tam tersine tedaviyi zor-
laştınr ve tehlike boyutları büyür. 

Bu açıdan kötülüklerin, yaygınlaşma-
sı, kötülüğe meşruluk kazandırmaz, ka-
zandırmamah. 

"De ^/r'AİMriiar (Habis) f/e icMİz 

(Tayy/b)-AÎMri/ar'!M boşMMa gffse 
i/c- b:r o/w:az. Ey fem/z â ı/ (e//M/?) sa/:!;;/er/ 
/l//a/?7aH /for̂ H^ saA::?Hn. Limu/Mr M ̂ ur/u-
/Mga erersİH/z." [Maide 100] 

Kirli ile temiz bir olmadığına göre ka-
rıştırmamah, kirli ile temiz yer değiştir-
memen, başkalarının gönlünü almak ve-
ya başkalarının, hoşuna gitmek için de 
kirliye, pise, çirkine, temiz ve güzel den-
memeli 

"Yef/iM/ere maZ/ann: rer/n ue wMfi/ar 
o/awa Tcarg! iewnz o/aM! (/eg/gi/rweyiM. 
OM/anM wa//anMt waf/anwitza ^aiaraA: 
yewey/w. {̂ MwM /7H, bwyMt b/r sM(;i!(r." [4 
Nisa2] 

Bir sistem düşünün ki, orada tüyü bit-
memiş yetiınlerin rızkı yenir, geleceği 
ABD'ye AT'a ipotek ettirilir Veya satılır. 
Bu sistem suçlu olmaz. Tüm milletin ver-
diği vergiler, belli şahıslara aktarılır; nül-
letin malı olan kamu arazileri parsellenir, 
satılır, okyanus ötesine serVet olarak yatı-
rılır. bu, suç olmaz. İşte iki sistem arasın-
daki fark! 

Murdarla temiz in yer değiştirmesi iki 
yönlüdür. Kirli, meşru ve temiz kılınabi-
leceği gibi; temiz de kirli ve yasak kıhna-
bilir. Her iki tutum ve davranış yanlıştır 
ve Allah tarafından yasaklanmaktadır. 
Nisa 2'de yetim malının yenilmesi, kirli-
nin temizle değiştirilmesi olarak nitelen-
dirilmiştir. Tersi durum Maide 87 ile Araf 
32'de anlatılmakta, bunun yanlış olduğu-
na dikkatlerimiz çekilmektedir: 

"Ey /man ei/en/er, /4//a/:'m s/z/n /p;: be-
/a/ AiMığ: gMze/ $ey/eW /iaraw! A::/may:K 
w baJi/f a$may:M, $M;;/!es/z A//a/:, /mt/f// 
ayan/an sev/Mez" [5 Maide 87] 

"De Â/.- "/̂ //a/̂  'in A:M//an /f/n {rı^ar^ığ: 
z/yneh ce fem/z rızıMan baram 

De /c/: "Bun/ar, di/jıya /laya/üii/a 
/man Ci/en/er /y/niZ/r, A;;yamei g///;t/ /se ya/-
n:zca on/anni/ir." Bı/ebf/en b/r iop/M/wt 
!(;/M ayef/er/ böy/e b/rer b/rer a(;:^/anz." 

De /̂.-"/!a/?!7/m ya/nızca -bayas:2-
0M/ar(/aK ap^c^a o/aH/anM: i/a, 

g/z/f o/aM/anM! ^a- gMwab /ş/ewey/ /laMı 
ne&n/ o/maya/! "/syan ve sa/i/!nyı' êntZ/s/ 

/s/?af/ay:a /y/r i/e/// /niZ/nnê Z/ğ/ şey/ 
/4//ab'a y/rA: Aroymamz! ue /̂ //a/:'a Arary: 
bf/MCii/ğ/M/z: söy/eweM/z/ baraw 
f!r. [7 Araf 32,33] 

Kirli ile temizin karıştırılmasında iki 
farklı yön; iki farklı yaklaşım, anlayış tar-
zının sonucudur. Kirliyi temiz göstermek 
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isteyenler; genellikle Laisizmi benimse-
miş ve müslüman bir halkı mevcut sis-
temle kaynaştırmak, onu benimsetmek 
amacındadırlar. Böylelikle bir yandan oy-
lahn belli partilere kanalize olacağını; di-
ğer taraftan da halkın islami dayalılığmın 
kaybolacağını umarlar. Günümüz dünya-
sında islam'ın her derde deva olamayaca-
ğı, günlük hayatı tanzim edemeyeceği 
inancının yerleşmesini isterler. "Hangi 
devirdeyiz" "küreselleşmiş bir dünyada" 
"faizsiz ekonomi" "çıplak olmayan tu-
rizm" ve "sanat" olur mu sloganlarıyla 
insanların kafasını bulandırırlar. Böyle-
likle saf, duru İslam yerine hakla batılın 
karıştı^ böylelikle isİam'dan bambaşka, . 
fakat İslami belli kavramların da konu-
şulduğu hatta yaşandığı yeni bir sistem; 
yerlerle göklerin idaresinin ayrıldığı Rab 
olan Allah'ın, "yol göstericiliğinin" orta-
dan kaldırıldığı yeni bir sistem, her türlü 
tezadın ve bunalımın içinde yaşandığı 
yeni bir sistem ortaya çıkar. Bu sistemde, 
vurguncu,şoyguncu, talancı, faizci, fu-
hüşcu, istismarcıdan başka hiç kimse 
memnun değildir, mutlu değildir. Hatta 
onlar bile mutlu değiller huzurlu değil-
lerdir: 

M̂ŷ MSMZ (ioğrM yoÎM &MÎ-
mMgiarJir; yo/r eğer yüz yevın'rierse, on/ar 
eJbctfe bfr peiıy^f cc ipMafe îfr-

-fer" ÎBoikHra 137) verJiğ! rcM /̂ 
iab 'fon ueri/en ren^fen ifaba jMzef rengi 
o/an Mnii/ir? Biz, yabnz O'na AruHMA: c^cn-
ienz." (Bakara 138) ' 

İkinci tehlike, temiz olanın kirli kılın-
ması, helalin haram yapılmasıdır. Bu, aşı-
rı hassasiyet ve takva adına yapılır. Bunu -
yapanlar, müslüman camianın içindedir-
İer! Allah'ın kullarına gösterdiği kolaylığı, 
hareket serbestisini anlaşılamayan bir^ 
hassasiyetle kısıtlarlar ve İslami günlük 
yaşantıda uygulanamaz bir şekle sokabi-
İirler: 

"Xoiay/aşhnn:z zor/aşhrmayinız 
MM/i/e/eyiniz ne/ref eiiirmeyiniz" 

[Hz.Peygamberl 
Allah bizi bu konuda sert bir şekilde ; 

uyannaktadır: 
Di/ierinizin yaian yere nifeieniiinnesi iio-

iayısıy/a; "Şuna Ma/, /̂ una /Mram" c/emeyin. 
Çün î/ ger{re/c/en i4//a/:'a ya/an My</Hr-* 
niMş oİMrsMnMZ. /4//a/:'a Aary: ya/an 
Myc!Mr!nMş o/an/ar A;Mr/M/M$a erewez/er. 

(16Nah!116) . . 
Her iki yaklaşım tarzı yanlıştır ve teh-

lü^lidir. Bu açıdan AHah temizle kirlinin 
birbirinden ayrılacağı bir imtihanın dün-
yada yaşandığını bize.haber verir. Bu se-
İeksiyon mekanizması ile, gerç^ten ina-
nanlarla inanmayanlar, kalblerinde hasta-
lık olanlarla olmayanlar, temiz olanlarla, 
olmayanlar birbirinden aynlır: 

"/t//a/ı, muri/ar o/anı, /em/z o/ani/an 
ay/ri/ eJ/nceye âi/ar müm/n/er/, s/z/;; ^ne/isi 
i/zerinf/e /yMİMHi/MğMHMZ i/urMmt/a /nra/cacâ  
i/eğ//i//r.'r [Al-i İmran 179] 

Bu seleksiyon mekanizmasının adı 
mücadeledir. Ancak mücadele ortamında 
gerçek bir ayrışım ortaya çıkar. Lafazan-
larla, gerçekten inanmış olanlar ayrılır. 
Gerçekten temizlik isteyenlerle, temizlik 
istismarcıları birbirinden aynlır.Bir maka-
mı, bir mevkiyi ele geçirmek için herşeyi 
meşru görenler "ellerindeki Koskötas 
dosyaları" ile halkı tahrik edip İSKİ, İLK-
SAM, rezaletlerine imkan verenler, "ken-
disi için birşey istemeyip" zirvelere çıkan-
ların gerçek yüzleri, ancak pratikte, fiili 
ortamda gerçek yüzleri ortaya çıkabilir. 
Kirlilikten şikayetçi olup da, kirliliği yay-
gınlaştıranlar, ancak mücadele ortamında 
teşhir edilebUir; veya kendi kendilerini 
rezil, rüsvay edebilir. 

"Cer̂ rê : şu ^i, M/re sa;?an/ar, insan/aM . 
A/Za/ı'ın yo/MMi/an ewge//ewê  i(;İM 
nw! harcar/ar; buni/an My/e & /¡arcayaca -̂
/ari/ir. Stnıra on/ann ĉa/nr/: Ö2/c?M/cn 
o/acH /̂ir, sonra & /̂ ozgMna Mğrah/acaA:/ar-

Kü/rei/en/er sonn̂ ii/a ce/ıenneıne st/rM/ü;? 
/d/y/anaoı̂ /ari/ır." 

Bn, A//ah'ıw niMri/ar (pis, fğrcnp ve ^ö-
iR) o/an! ĈM:/2(/en ay:ri/chncs// niMri/an, 
bir A:!snnn: b/r ^ısnn M2er/n^c ^a/ip tü-
Mit/nü b/r/tiirere^ ce/ıenncnıe a/;nas! i{;inifir. 
/ş/e bnn/ar ^ayba Mğrayan/ar(/:r" (8 Enfal . 
36,37) 

Temizle kirlinin ayrılması ilkesi, haya- -
tın her sahası için geçerlidir. Her türlü be-
şeri ilişkide varolması gerekir. Onun için 
Nur 26'da "kötü kadınlar kötü erkeklere, 
kötü (ürkekler kötü kadınlara; iyi ve temiz 
kadınlar iyi ve temiz erkeklere; iyi ve te-
miz erkekler, iyi ve temiz kadınlara yara-
şır" denmektedir. İyi ve temiz bir halika 
iyi ve temiz yöneticiler; iyi ve temiz yö-
neticilere, iyi ve temiz bir halka yaraşır: 

"Siz nas</ iseniz öy/e it/are ei/ii/rs/n/z" 
(Hz. Peygamber) . 

Mürdaria te-
mizin yer de-
ğiştirmesi İiiİ 
yöniüdür. Kirii, 
meşru ve te-
miz tiiiınabiie-
ceği gibi; te-
miz de kirii ve 
yasak kıiınabi-
iir. Her iki tu-
tum ve davra-
nış yaniıştır 
ve Aiiaiı tara-
fından yasak-
lanmaktadır 
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KStüiü!<ierin, 
çir!dniii<ierin bir 

yaşam biçimi 
iıâiine geidiği 
kirlenmiş sis-

temlerde veya 
toplumlarda, 

Allah'tan gön-
derilene en gü-

zel, en temiz ve 
en s!k! bir şekil-
de sardmak de-

mek, yeni bir 
düşünce, davra-

nış ve yaşam 
biçimini inşa 

etmek de-
mektir. 

AHah'tn Gönderdiklerine En Temiz, t n 
Güzel, En Sıkı Bir Şeküde Sanimak 
Hakla battim, temizle pisin birbirine ka-
rışmaması, istismarcılann ortalıkta at oy-
natmaması için, Allah'ın gönderdiğine 
en güzel bir şekilde bağlanmak, sarılmak 
ve yapışmak ^rekir: 

"B/z OHa (Musa'ya) bergey-
i/cM Mr ögMÎ ve bcrgeyİM yeferfı b/r apMama-
siM! yazii!^. (Ve.;)""$bMii< bun/ara sa - . 
n/ pe ̂ acmiMC i/e M cM gMzeiıyic sa-
n/stMİay, Size /as:ManM yMr<ÎMHM ya-
îMiia gösfereceğ/m" Araf 145) 

Kötülüklerin, çirkinliklerin bir yaşam 
biçimi haline geldiği kirlenmiş sistemler-
de veya toplumlarda, Allah'tan gönderi-
lene en güzel, en temiz ve en sıkı bir şe-
kilde sarılmak demek, yeni bir düşünce, 
davranış ve yaşam biçimini inşa etmek 
demektir. Bu, yalnızca teorik olarak her-
şeyi söylemekle değil; aynı zamanda 
söylediklerimizi pratiğe aktarmakla ger-
çekleşir. Söyledilslerimizi yaşama geçir-
mekle, yaşamakla gerçekleşir. Bunun 
için günlük yaşantımızın buna göre tan-
zim edilmesi gerekir. Bu açıdan aşağıda-
ki konular,kirlenmeyle yakından ilgili-
dir. kirlenmeye karşı olanlar, bü konu-
larda gerekli hassasiyeti göstermelidir. 

Temiz Rızık Aramak, Yemek 
"Ey MMaH e&H/er, size nzı/c ofara& ver̂ / -̂
/en?n<2<M ̂ c?M:2o/aHyan!itiaH y:yiM." 
" O, s:ze pİMyü (fcyf), ifomuz cffMÎ 
ce AHabYaM baypas: aiiıwa ^esfiiMig oian 
(bayvaM!) tsİM oiarat baraw! ^ıM:. Fa^af 
b̂H Aapnnbûaz o/arâ  ^abrsa, faş-
îMb̂  (ue saM/n) yapmamak w bai/i// fag:r-

mama^ yariıyie (öbneyece^ oraMiia y/yebıV/r) 
0/:a Mr güMab yo^iur. (2 Bakara 172-173, 
16 Nahi 114-115) 

Yukarıda haram kılınan ölü, kan, do-
muz eti ve Allah'tan başkası adına kesil-
rhiş olan hayvanların temiz olmadığı an-
laşılmaktadır. Bakara 267'de temiz ve 
güzel olmayan şeyden infak yapılama-
yacağı da ifade edilmektedir. 

İnsan Yaşamındaki Mahremiyetlere 
Riayet Etmek 
Her insanm kendine özgü bir aile yaşa-
mı vardır. Toplumsal yaşam içinde her 
ferd veya ailenin mahrem kabul ettiği ye 
hatta etmesi gereken hususlar vardır, ol-
malıdır da.Toplumsal yaşamın sıhhati ve 

geleceği için herkesin bunlara saygı gös-
termesi ve bu mahremiyetleri araştırma-
ması gerekir. 

"Ey iMian e&n/er, eufen'Mifen baĝ a ec/e-
re, yajİciMÎı̂  îcMrMp (izİK aiwaiiaK) ce (cc 
ba/̂ /Ma) seiaw cerme&M gır?KeyiM. Bu sı'zİM 
ifiH i/aba bay:ri:(fır; Mmu/Mr M ögüf abp-tiü-
güMürsünüz." -

Eger oraifa ^<wıseyf bMjama2saH:z, size 
İZİM verı/İMceye ^aiiar arh^ oraya gfnMC-
yfw; ce eger S!2e "DönüM" &Hİrse, s:2 iie ifö-
Ht/H, bM sizin ipn iiaba ce i^ba giv-
zeMir.' /̂ i/ab yapma^ia oidMMarnnziian ba- ' 
ber&roianci<r."(24Nur27-28) 

AHah bize bir başkasının evine, onun 
haberi ve izni olmadan girmenin temiz ve 
güzel olmadığını bildirmektedir. İzin ve-
rilmediği zamanda herhangi bir kırgınlı-
ğa kapılmaya gerek olmadığı ifade edil-
mektedir. Gerçekte bu ve buna benzer 
açıklamalar sıhhatli bir toplum inşasının 
nasıl olabileceğini de bize göstermekte-
dir. Nitekim Hucurat l l-12.ayet lerde, 
"alay etme" , "lakap takma", "zan ile ka-
rar verme", "tecessüs", "gıybet", "fasık-
lık" ve "ölü kardeşinin etini yemedeki iğ-
rençlik ve tiksinti" ile nitelendirilmekte-
dir. Bu davranışların tekrarı tevbe etme-
me hali zulüm olarak kabul edilmektedir. 

Bugünün pratiğine baktığımızda, in-
sanların evlerine zorla girme, yatak oda-
larına girme bir başarı, haberciliğin bir 
gereği, özgürlüğün bir sonucu olarak ka-
bul edilip,-kabul ettirilmek isteniyor^, 
Önünüze uzatılan bir mikrofon ve size 
çevrilmiş kameralarla her türlü mahremi-
yetinizi anlatmanız medeni oluşun bir öl-
çüsü haline getiriliyor. Her türlü yatak 
sahnesi ve hertürlü kadın veya erkek gö-
rüntüleri;, medyanın, genel olarak, gün-
lük olağan konuları haline gelmiştir, 
"sosyete denilen" "azgın ruh hastaları 
topluluğunun" her türlü çirkinliğinin bar, 
pavyon, genelev yaşamının her türlü iğ-
rençliğinin evlerin içine kadar günün 24 
saatinde girdiği bir toplum nasıl bir top-
lumdur, yaşam nasıl bir yaşamdır? En 
çirkin hayasızlıklarını ekrana çıkabilmek 
için sergileyenler ile, ilginç haber yakala-
ma hezeyanı ile mal bulmuş mağribi gibi 
bu pislikleri ekrana aktaran kameraman, 
muhabir, senarist ve patronlar neyin pe-
şindedirler? 

"iman eiienier ifiniie, {rfrArince-Mian-.^ 
maziıHanM yayg:Kfa$was:HJaw boyia-
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MaM/ayia, ab/reiie & b:r 
azab carif/r. / t / M bi/ir, s<2 :se bifm/yorsM-
MMZ. 

"Ey irnoM e&n/er, yeyfaM!M 
Mymay;w, F̂m $cyiamM aii:wianMa ayarsa 
(hf/sİM gcrpê ^CM o, {¡fr Î̂Mce MiaMMiHZ-
h^îaf i ve ^ö^MÎMjM eMrcifer" (24 Nur 

Daha çok tahrik, daha çok istismar ve 
daha çok para işte bunlann yaşam felsefe-
si. Öyleyse bunlar şeytanm peşindedirler, 
şeytanm emirlerini yerine getirmektedir-
ler, Onlar "Şeytanm taraftarlandtr." 

Fahşa'dan Kaçınma 
Bu açıdan insanlann aile yaşamları ve sır-
lanna saygı göstermek sağlam bir toplum 
için şarttır. İnsanların yaşamlan hakkında 
zan ile hüküin vermek ve bunu yaygın-
laştırmak tehlikeli sonuçlar doğurabile-
cek bir davranış tarzıdır. 

" N a m M S sab/b:, ş e y & M Aabersız , m ü -
miH AaifiH/ara zpıa SM{;M afan/ar, iİMHya& ve 
abirefie /aMgi/eyım/y/erii/r." (24 Nur 23) 

Bu nedenle insanın kendisini harama 
götürecek ve kötülük icra edecek bazı 
davranışlardan kaçınması gerekir. Bu te-
miz olmak için bir ön koşuldur: 

"MM!H!H/ere söy/e: "Cöz/cnMi harama 
fecfrme^ieM AapMcİM'siH/ar ue :rzianm ^o-
rMSMMfar. Bu oo/ar ıc/H icmfz^ifr." (24 
Nur 30) . - -

Toplumun çürümesine değişik hasta-
lıkların ortaya çıkma Ve yayılmasına ne-
den olan, habis olarak.nitelendirilen eş 
cinsellik biri başka kirlenme şeklidir: 

^ÎMi'a i/a b / r v e veri/ıT: ve 
OMM prA;fM fgferiieM yapma f̂a 
oJaH geb/riicH /rurfarif/ .̂ $Mpbes[Z o)!/ar, bo-
ZMÎmaya MğrayaM, köM bir kavimdi" (21 
EMMya74) 

"Böy/ece emrİMiiz geMiğf zamaM, MSiM-
KM a/f!Ha fev/ri//̂  ve Mzer?en'Me ba/irî ia/fp/g/-
nVmıg, !si!̂ ei/<7?M/ş /ag/ar yağtfıriiı^; Ra&MH/H 

'Mi/ /?/r b/y/me sô u/znMg, i/amga/an-
mıg' o/arâ r. BMw/ar za//w/cri/eM Mzak i/e-
ğ/Mir." (11 Hud 82,83) 

Başkasının Hakkını Gaspetme 
Yetimi ve yetimin şahsın^ zayıfı, kimse-
sizi yaşlıyı korumak, bakıma muhtaç 
olanlara kol kanat germek, Allah'ın insan-
lara yüklediği önernli görevlerdendir. Ye-
timlerin mallarının korunması, yetim ço-
cukların evlendirilmesi miras gibi konu-

lar Kur'an-ı Kerim'de sıkça işlenen konu-
lardır: 

"Yef/m/ere ma/ZariH: ver/n ve wMriiar 
o/ana Acargi fem/z o/aMi i/eğ/g//rmey/H. OM-
ianw ma/fanMi wa//ar!M:zH Acaiara^ y e -
mey/M. ÇüH^ü /?M, My//^ /y/r SM(;/Mr." (4 M s a * 
2 ) . 

" G e r f e ^ gM yeMm/erİM M a Z / a n M ! ZMÎ-
MCiieret y/ycHİcr, ^anw/anwa aHca^ aieg 
yew/g o/Mr/ar. oM/ar b/r a/ege g/rece^-
/eri//r."(4NisalO) 

Kamu arazilerini, ormanları, çocukla-
rın oynayabileceği yaşlıların oturup din-
lenebileceği parl: ve bahçeleri yağmala-
yanlar ve yağmalatanlar insanlara nefes 
almayı çok görecek tarzda yapılaşma ya-
rışında olanlar ve bu yolla kazandıkları 
servet onlar için bir ateş olmayacak mı-
dır? Güzelim Boğazın çevresini bir gece-
lik kararnamelerle eşlerine dostlarına peş- . 
keş çekenler; bunun hesabını bir gün ver-
meyecek mi? Bunlann hesabı sörulmazsa 
bu dünyada, kirlenme kaçınılmaz olarak 
bütün toplumu kuşatacaktır. 

Tarihimizde, Kadı, Kaymakam, Başça-
vuş ve Ağa dörtlüsünden oluşan hakimler 
grubunun nasıl bir soygun mekanizması 
kurdukları, böylelikle halkla yönetimi na-
sıl karşı karşıya getirdikleri ve böylelikle -
imparatorluğun dağılmasında nasıl katali-
zör rolü oynadıkları çok iyi bilinmekte-
dir(5) ^ 

İnsanın canının korunması gibi,malı-
nın da korunması gerekir. "Ma! canın ' 
yongasıdır" derler. Bu nedenle hangi, şe-
kil ve ad altında olursa olsun insanların 
mallarını ve hakkını, onun rızası hilafına 
almak veya sahiplenmek toplumsal barı-
şı, sosyal dayanışmayı bozar. Bu, yolsuz-
luk ve rüşvet dediğimiz bir başka hasta-
lık, bir başka kirlinme şeklidir: 

."/Via//anM:2: /:a&s:2/:^/a araMiz^ia ye- . 
wey/M ve s/z, b//e b//e gMHa/ı/a /MsaM/ann 
M:a//ar:MiiaM b/r bö/Mw://H/i, yemcMtz /f/H 
on/an ba^/H!/erc aArfarmayn!" (2 Bakara 
.188) 

' . - ' - - \ 
İki Ülke: Habis/tayyib Ülke 
Başkasının hakkının gasbedildiği, her tür-
lü fahşa'nın bir yaşam şeklini alarak "ça-
ğın gereği denip" doğal karşılandığı, "İç-
ki ve sigara sağlığa zararlıdır" diye rek-
lam yapanın bizzat bunları ürettiği, her 
türlü mahremiyetin "sanat adma" med-
yadan yayınlandığı, her türlü iğrenç ko-

Tariiıimizde, 
Kadt, Kâyma-
iiam, Başça-
vuş ve Ağa 
dörtiüsünden 
oiuşan haiiim-
ier grubunun 
nasıi bir soy-
gun meiianiz-
mas! kurduiiiâ-
rt, iıaii<ia yöne-
tirni nâsii i<arş: 
karştya getir-
dikleri ye böy-
ieiikie impara-
torluğun dağtl-
mastnda nasd 
katalizör rolü 
oynadıklar! çok 
iyi bilinmekter 
dir. 
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Kirlenmiş top-
lumlarih denge-

leri bozuldu-
ğundan, imani 

bir değişiklik ol-
madan, yeni bir 

insan unsuru 
oluşturmadan 

ahnacak tedbir-
ler sonuç veir-

meyecektir. 

nuşmanm ulu orta cereyan ettiği, "politi-
kanm doğastdır. Başka ülkelerde bizden 
daha fazlası söyleniyor" denilip her tür-. 
İÜ yalan ve iftiranın yapıldığı, musluk^ 
tan akan sulann içilemediği, parklarında ^ 
ailece rahatça oturulamadığı, aynı bina-
daki insanların birbiriyle görüşmediği, 
konuşmadığı birbirinin yardımına koş-
madığı bir ülke, bir toplum ile, bunlann 
olmadığı bir ülke ve bir toplum aynı mı-
dır? ' 

"Güzei ve î etafz (iayyib) gebrın bifMs! 
RabbiMİM izm'y/e (rıAar. Pis ve (ha-
bis) gebiriieh :se zorarb r̂avrM^ bii^ii/en 
bogAHs: {;:bnaz. İgie b/z, $M/rrê ew /?/r /op/M-
/M̂  /f/M Hyei/<?r/ böy/e {reş//// b/p'm/eri/e 
//yorMz"(7Araf58) 

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül askeri ha-
reketleri ile bedel ödemiş, 24 ocak 5 Ni-
san kararlan ile her türlü sıkıntıya göğüs 
gei'miş bir ülkenin, bir toplumun hala 
liuzura güvene rahata ve refaha kavuşa-
mamasınm nedeni aşırı kirlenme değil 
midir? bu kirlenmenin doğal sonucu ola-
rak toplumdaki bütün ilişki zinciri bo-
zulmuş; tüm değer sistemi altüst olmiuş-
hın ; 

"Görwei//M m/ M, /4//a/ı Mas:/ b/r örne^ 
perw:/gi:r.' G//2e/-ieM:/z /y/r söz, gMze/-fe-
Miz b/r ağap g/b/J/r o::MH sab//, 
i/a// /segö/c/eJ/r. 

Rabb/MiM !2M:'y/e berzaH/a:: yeMi/g:::/ 
ver/r. /l//ab /:!sa?:/ar /f/:; örne^/er ver/r; 
MWM/Mr M on/ar ögM/ abr ://:g;7/[:7r/er. 
. KötH-/M^Mri/ar b/r ke/tH:eM/:t örMcği 

!seMM-w:Mri/arb:rağa(;j/b/i//r;o:!M:: 
MArü yer/H //s/Z/Hi/e:: ^opar:/<::<g, :/eHyes: 

/4//a/:, :?:;a<: ei/eM/er/, :///:[ya bayaf:):</a 
ve ab/re/^ sapasağ/a:w sö2/e seba/ 
/ar. Za//:H/er/ ¡¡/e gay:rhp-sap^:r:r; /4//ab< 
¿//eiZ/ğ/n/ yapar." (14 İbrahim 24-27) 

Yukarıdaki ayetlerde, kirlenmiş top-
lumların dengelerinin bozulduğu imani 
bir değişiklik yapılmadan, yeni bir insan 
unsuru oluşturmadan alınacak, tedbirle-

^rin Mnıiç vermeyeceği anlaşılmaktadır: 
"j/ap ve (/eva o/ara^ Me yaph/arsa, 
J2i/:rap :bi/ya^ y/i/er//c:Mc-

Gerçekte son 100-150 yıllık zaman di-
liminde alınan tedbirler işe ¡¡Aramadı, 
hastalık her geçen ğün arttı. Yönetici 
kadroların batı karşısında düştüğü aşa-
ğılık kompleksi, gözlerine taktıkları at 

gözlükleri hastalığın gerçek boyutu ile 
teşhis edilmesine mani olmaktadır. Teş-
his doğru olmayınca tedavi de doğru ola-
mıyor. Bu kargaşa da bütün güzellikler 
heba edilmiş oluyor. Bu küfredenlerin ge-
nel özelliğidir: 

"K/:/rec/e;:/ere aieşe SMMM/acaMar: g//M 
(göy/e íícH/r): S/z i///Mya baya/:M:zifa b/üM/w 
'gZ/ze/ZiÁc/enM/zf-w/weí/er/K/z/ ' f/He^íp 
yoÁ: eí̂ /M/z, ow/ar/a 2evA:/cw:p eğ/ewi//w/z. 
7g/e yeryüzMMí/e ba^s:2 yere b//y//Ác/eMM:e-
Ktz ve /astk/tkía bM/HKMtaMtẑ aw í/o/ayt, 
bugMH a/ îa/hc: b/r azab f/e ceza/aKí/ín/a-
ca^s:Míz.''(46Ahkaf20) 

2 .2 Rics Tabir-Tezkiye 
Rics; pis şey, pis koku, pislik, kalbi örten, 
karartan pis tabaka anlamlarına gelir. Ge-
nelde tiksinti ve rahatsızlık uyándiran 
şeylerdir. İnsanın hem maddi, hem de 
manevi dünyasına musallat olan pislik 
anlamını taşır. Bu açıdan bir maddi bir de 
manevi yanı vardır. Bunlar bir birine etki 
edereli etkilerini arttırırlar. Ragib el-İsfe-
hani ricsin; yaratılıştan akıl yönünden, 
dini yönden ve bunlann hepsi açısından 
olmak üzere 4 türlü olabileceğini ifade 
eder(l) ' 

Tahir, temiz, temizleyici anlamında 
olup, farkh türevleri vardır. Tuhr, tetah-
hur: manevi-kalbi temizlenme anlamın-
da, taharet, maddi ve manevi kirlerden 
temizlenme anlamında, tathir, kalpteki 
her türlü ricsin giderilmesi anlamında 
kullanılır. Tahur, temiz, tetahheri-tetah-
hur temizlenme, mutahhar, Allah tarafın-
dan temizlenmiş demektir(2). 

Tezkiye, ricsden koruyup arındırıp 
birr'e ulaşhrma hareketi olaraknitelenebı-
lir Her türlü kirden, küfr, cehalet kötü 
duygular, yanlış itikadler, edepsizlik, kö-
tü ahlaktan korunma, koruma demek-
tir.(2^ 

Habis ve tayyib kelimeleri daha ziya-
de kirlenme ile ilgili genel ilkeleri ortaya 
koyarken; Rics kavramı, kirliliğin kayna-
ğını ve kirli pis şeyleri ortaya koymakta-
dır. . 

Pisliğin (Rics) Kaynağı Şeytandır 
Kur'an-ı Kerim'de 'Allah, Rics olan şeyle-
ri, açık bir şekilde ifade etmektedir: 

"Ey /:naM e&M/er, fpA:/, ̂ M:Mar, iap:MM:a 
aM:a{;/: (//t//: fag/ar ve /a/ ok/añ geyíaMíM 
!g/ b/rer p/s//Á:í/r. (!)y/q/se buc/ari/aM ^ap:-
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Mtn; MMMÍMrM M̂rfM/Mga erersÍHtz. Cerfe f̂cM 
geyíCM, ípÁc! ve ^MWHrfa aramza 
ve Á:ÜM (ÍMgMnMeAr, s/z/, aMmá̂ íHH pe 
Hâ nazífHM ob̂ royfwâ ^ ['síer. pazgepíi-

(5niaide90-91) 
Burada, içki-uyuşturucu, kumar, Al-

lah'tan başkasma tapmmayı ifade eden 
dikili taş-heykeller, fal okları-şans oyun-
ları birer iğrenç pislik olarak tanımlan-
maktadır. 6 En am 145'de bunlara ek ola-
rak. yiyeceklere ilişkin olarak ölü eti, dö-
külen kan, domuz etinin de gerçek bir 
pislik olduğu söylenmektedir. Bu kirlen-
me şekillerinin şeytandan ve şeytanm yo-
lunda gitmekten kaynaklandığını gör-
mekteyiz. Bunları terk etmeyen bunlar-
dan kaçınmayanların kurtuluşa ermeleri 
mümkün değildir. 

Bu kirlenme şekillerinden içki-uyuştu-
rucu ve kumarın toplumsal yaşamda ayrı 
bir etkisi daha vardır. O da , toplumdaki 
sosyal dayanışmayı bozmak, İ^ardeşlik 
duygularını yıkmalitır. Bu ikisi toplumda 
kini ve nefreti artırır. İçki ve kumar insa-
nın maddi ve manevi dünyasını yıkar 
tahrip eden, hastalıklı bir nesil üretir. Ai-
leyi tahrip eder. ) 

Kalplerin Kirlenmesi 
Eğer bir sistem içkiyi üretiyorsa, bu sis-
tem kirlenmiştir ve İtirliliği teşvik ediyor-
dur. Eğer.bir sistem kuman ve kumar de-
necek herşeyi meşru görüp yaygınlaştın-
yorsa/ büsistem kirlenmiştir. Eğer bir sis-
tem, bir çılgınlık şekline dönüşen şans 
oyunlarını teşvik ediyor, yaygınlaştınyor, 
kitleleri hayal peşinde koşturuyor ve böy-
lelikle uyuşturuyorsa bü sistem kirlen-
miştir. ' * 

Bir toplum da kirlilikler yaygınlaşır-
ken bireylerin kalpleri hastalanır kararır-
ve katılaşır. Bu kirlenmeyi daha da artırır. 
Böyle bir toplum daha da pisliğe batar: 

"Ka/p/er<)[& /msfabÁr o/aHÍanH ise pisiik^ 
/erİMc 'pf^/î  eHeyip Hrhr:r pe on/ar â/ir 
oİaraÂröMi/ier'VSTepbeHS) 

İ̂!Mİ in f̂ayefe erigiir)ne^ isferse, 
OHMH göğsM))ü fsia<K'a acar; ^e sapfırr 

. maÁ: isíerse, OHMW gögsMHiv san^i gc^e yıiAse-
iiyor?MM$ gibi- i/ar pe sı^nNİ! Ár:iar. AHa/:, 
MMaK eiweyeMİerİK i/siRwe tgie böyie pisr 

Akla Mantığa Ters püşmek.Rics'dir 
Sigara sağlığı zararlıdır" diyeceksiniz fa-

kat sigarayı üreteceksiniz, "İçki sağlığa 
zararlıdır* diyeceksiniz fakat üreteceksi-
niz, Kumar zararlıdır diyeceksiniz fakat 
serbest bırakacaksınız, 'zina zararlıdır di-
yeceksiniz' fakat zinaya giden tüm yollan 
'sanat' olarak niteleyeceksiniz. Bütün 
bunlar bir sistemin ne derece akla, mantı-
ğa ters düştüğünün bir göstergesidir. Al-
lah'ın gösterdiği hudutlar içinde akla ters 
düşmek bir başka kirlenme şeklidir. Allah 
böyle bir topluluğun üzerine pislik çöker-. 
teceğini açıkça ifade etmektedir. . 

"/̂ iia/̂ '̂ !̂ izni oiwa^s!Z!H, hiy M?Mse ifİH 
İMOH efiMc İMî MH/ yo îMr. AHab, aAhm ^Mİ-
iaMwayaMfar MzeriMe pis/iA: pöArerMr." (10 
Yunus 100) 

Allah'ın Temizlemek İstemedikleri 
Elbette ki Allah, bu denli şizofren olmuş 
kişi ve toplumları antmak istemez. O ne-
denle de üzerlerindeki pisliğin birikmesi-
ni böylelikle hem dünya da, hem de ahi-
rette rezil olmalannı ister: 

"Ey Peyga!n&er, ^afpferf tMawwaiÎığ: 
baMe ağızİarıyia "İHaMi/ık" i/iycMİerfe 
Ya/iMiiiier'&H ifİHiie harcayaciar 
SCHİ MztnesİH. Oniar, yafana iMiaM-
/ar, sana g^weyew iÎiğer aiiiMa 
ArM/aA On/ar MİM<eieri yer/eri-
ne sonra sapiınriar. "Size &M pe-
riiirse onu abn, o periiwezse.oniiaH AaçınİH" 
êr/er. /l/M /iineye isferse, 

arN^ on«n iyin sen v4//a/ı'ian /ıi{̂ birşeye 
oiamazsm. İşie on/ar, Affah'iM haîpierini 

Di/nya^a oaJar 
ipin bir aşağfianma, abirei^fe iie OMİar 
bRyiüA; bir azab var^fır.? 

"Oniar, yafana fn^anJar^ir, ba-
ranr yiyiciierifir. .(5 maide 41, 42) 
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lar,Beyan YAy. İst. 1986. 
3-Oktay, Ahmet; "Toplumsal Çökün-

tü" Milliyet Gazetesi, 12 Ocak 1995. 
^ 4-2 Bakaral68,l72,5-Maide 88, 8 Enfal 

26, 7 Araf 160,10 Yunus 93,16 Nahi 114, 
17 İsra 70,20 Taha 81,23'Mu'minun 51,40 
Mu'min 64,45 Casiye 16. 

5-Kadri, H. Kazım; İmparatorluğun 
Tasfiyesi, Pınar Yay. İst. 1992 

* . CDepayn c&ce^) 

Aiiail'tn gös-
terdiği hudüt-
iar içinde ai^ia 
ters düşmeii 
bir başiia î ir-
ienme şeiiiidin 
Aiiaiı böyie bir 
töpiuiuğun 
üzerine pisiiii 
çöiierteceğini 
aç!İiça ifade 
etmeiitedir. 
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İslami alternatif 
Roger Garaudy .. \ 

Gezegenimizi a!çai<çâ ve 
iıiieii bir şeiciide zuimete 

boğan saiıte tanniar arasmda 
üç tanesi vardır iii bu !<aosu 

doğurur ve geliştirir: ei<onomii< 
büyüme, miiiiyetçiiiii ve 

biiimsei pozitivizm. 

Bah, 500 yıldır hesap sorulmak-, 
sızın, denetimsiz bir şekilde 
dünyaya hükmetmektedir. Bu 
hakimiyetin sonucu ise iflas. 

Sadece geçen yıl silahlanma-
ya 700 milyar dolar harcandı. 
(Bu, Batı'da bilimsel araştırmacı-
lardan vasıfsız işçiye kadar her 
beş kişiden birinin doğrudan 
veya dcJaylı olarak ^vaş ve yı-
kım için çalışması demektir.) Neticede "gelişmiş" ola-
rak adlandırılan ülkeler şu anda bir milyon Hiroşima 
bombasına eşdeğerde silah stoğuna sahipler. Hiroşi-
ma'ya atılan bomba bir anda 70.000 insanın ölümüne 
sebep olmuştu. Bugün, dünya nüfusunun 15 katını, 
70 milyar insanı tamamen ortadan kaldıracak teknik 
imkanlar mevcuttur. Yine geçen yıl içinde, dünyanın 
çeşitli yerlerincle 80 milyon insan açlık ve yetersiz 
beslenmeden dolayı öldü. Gezegenimizi ve insanların 
emeğini yöneten bugünkü idareden daha feci felaket-
ler doğuracak bir idareyi tasavvur etmek oldukça 

güç. ; 
Bu intihar sayılacak, yok edici başansızlığın temel 

nedeni, beş yüzyıldan fazla bir zamandır. Batı uygar-
lığının sadece tanrı tanımazlığı değil aynı zamanda 
çok tanrıcılığıdır: Büyüme, şiddet, seks, para ve milli-
yetçiliğin amaçları, diğer bir ifadeyle sahte tanrıları 
olmasıdır. , 

Hıristiyan inancı yaşanmıştır ve bazen de takdir 
edilecek şekilde, bilinçli olarak fert düzeyinde gerçek-
leşmiştir. Ancak, son beş yüz yıldır iktisadi, siyasi ve 
kültürel ilişkileri düzenlemeye yardımcı olacak bir 
motor vasıta olmaktan da çıkmıştır. < 

Kur'an'da deniliyor ki: "Eğer Allah'tan başka tan-
rılar olsaydı kaos ortaya çıkardı."(Kur'an;21:22) 

Bugünkü dünyamn manzarası bu gerçeğe çarpıcı 

bir örnek teşkil eder. Zamanımıza 
hükmedip alçakça ve hileli bir şe-
kilde zulmete boğan sahte tanrılar -
arasında üç tanesi vardır ki bu ka-
osu doğurur ve geliştirir, 

-ekonomik büyüme, 
-milliyetçilik, 
-bilimsel pozitivizm. 
Ekon&mik büyüme. Batı zihni-

yetine göre, bugün tüm dünyayı 
yönlendirmekte, idare etmektedir. Bu büyüme, sürek-
li artan bir hızla, faydalı veya faydasız olup olmadığı-
na bakmaksızın, en karlısı olduğu için, en büyük yatı-, 
rımları cezbeden silahlanma gibi zararlı, hatta yok 
edici bile olsa birşeyin durmadan ve aşırı biçimde 
üretiminden ibarettir. 

İnsani kesinliği olmayan bu büyüme, dizgini ol-
mayan arzulara, fertlerin, grupların ve milletlerin 
üzerine yayılma kararlılığına sahip olarak körü körü-
ne, güçlü ve aç tarafların boğuştuğu vahşi bir ormana 
çevirdiği dünyaya yelken açıyor. 

Milliyetçilik, Hıristiyan imparatorluğunun parça-
lanması, pazar ekonomisinin ve sonra da kapitaliz-
min gelişmesiyle Avrupa'da doğdu. Sadece inanç 
üzerine kurulu ve böylece herkese açık, evrenseli 
amaçlayan bir topluluk olan İslami "ümmet"in tam 
zıddıdır. Milliyetçilik, bir milletin ırkının, toprağının, 
pazarının, tarihi ve kültürel değerlerinin kayıtsız şart-
sız savunmasını tek başına bir amaç haline getiriyor. 
Sömürgeci egemenlikle, savaşlarla ve son zamanlarda 
da "terör dengesi"yle insanlığın parçalanıp dağılma-
sına yo! açıyor. 

Pozitivizm, bilim için bilim, hikmetten yoksun bir 
bilimdir. Diğer bir ifadeyle, amaçlarını hesaba katma-
yan ve ona sınırlarının, önermelerinin ve mutlak de-
ğerlerinin bilincini kazandırarak, insanlığı hükmü al-
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tma ahp yoketmek yerine onu insaniığm 
özgürlüğü ve icrasmm hizmetine sunan 
imandan yoksun bilimdir. -

Amaçlarından sapmış bu bilim, aşk^ 
güzellik ve inanç gibi gözlemlenemeyen, 
ölçümlenemeyen tierşeyi yok olarak dü-
şünmekle son halini aldı. İnsani ve ilahi 
hedeflerinden ayrılmış bu bilim, bugün, 
dünya üzerindeki her türlü hayat belirti-
sinin kökünü kurutmayı teknolojik ola-
rak mümkün kılmak suretiyle.bir devin 
gücünü, doğru yoldan sapmış bir cüce-
rün emrine sunan "araçlar dini" oluyor. 

Eğer Batı uygarlığının sürüklendiği 
akıntıya kendimizi teslim edersek, Al-
lah'ın bize verdiği O'nun yeryüzündeki 
"halife "si olmak görevini yerine getirme-
yeceğimiz için gelecek nesillerimizi katlĞ-

, diyor olacağız. 
Gözü kapalı, ölüme doğru, yapılan bu 

yarışg* İslami bir çözüm bulabilecek mi-
yiz? 

Bize Kur'an'da açıklanan "doğru yol" 
(sırat-ı müstakim) u mevcut tarihi şartlar 
içerisinde izleyebilecek miyiz? İnsanlığın 
geleceği ve hayatiyeti bu sorunun cevabı-
ha bağlı. ^ 

Kur'an, bizi düşünmeye ve çaba sar-
fetmeye sürekli olarak davet eder. Ulaşı-
lacak hedefi gösterir ve ulaşma yolunun 
farklı çağlarda keşif imkanım bize sunar. 

^ Dünyanın İslami bir çözüme ve gele-
ceğe dikkatini çekmeİ: şunlann ortaya çı-

.laşma katkıda bulunacaktır: 
Bilim, hikmet ve iman arasındaki bir-

liği yeniden İiuracak olan aklın tam kul-
lanımı... 

Sır^ ekonomik büyümeyi değil aynı 
zamanda insani gelişimi de hedefleyen 
yeni bir gelişim modeli. 

Bu evrensel topluluk kavramı (üm-
met), milliyetçiliğin ihsanları^parçalayıp 
dağıtan, bölen güçlerine karşı tekliğin 
(tevhid) zaferini ifade edecektir. 

I . Aklın Tam Kullanımı 
Bilginin İslamileşmesi, Kur'an'da bugün-
kü bilimsel problemlere hazır cevapların 
yer aldığı şeklindeki tecrübeye dayanma-
yan çabasız bir kanaatta olduğu gibi yan-
lış yorumlanmamalı. 

Kur'an'ı, bütün bilimsel bilgiyi ihtiva 
? eden bir çeşit ansiklopediye indirgemek, 

orıun büyüklüğünü yanlış değerlendir-
mek olacaktır. Şeyh Muhammed Abduh, 

Tevhid Risalesi isimli eserinin "peygam-
berlerin rolü üzerine" bölümünde şöyle 
diyor: "Peygamberlerin rolü profesörle- ' 
rin rolü gibi değildir... Onlar bize çeşitli 
bilimlerin muhtevalarını getirmemişler-
d i r " 

Kur'an, bir ansiklopediden çok daha 
ötelerde, içinde hayatın amacı ve manası-
nın açıklandığı bir "rehber"dir. Lisanda 
ve hitap edildiği insanların anlama düze-
yinde de aynı şekilde rehberdir. 

Mesela, Kur'an dünyanın yaratılışına 
dikkat çekerken, bunun 6 gün(Kur'an; 
50:38; 25:29; 10:3) veya 2 gün 
(Kur'an;41:9) veya 4 veya 8 gün aldığını 
veya Allah'ın yaratmasının anlık olduğu-
nu ve Allah her şeye "ol ! der ve o 
olur."(Kur'an;2:117) diye söylerken O nu 
bir jeoloji kitabı olarak okumak (Galilecı 
uzmanların İncil'i okuduğu şekilde) tam 
bir anlayış eksikliğini gösterecektir. Al-
lah'ın bir gününün 50.000 insan yılı ka-
dar olduğunu (Kur'an;70:4) söyleyen 
Kur'an'ın bu ifadesini kullanarak günleri 
uzatmak ancak bir sözü çarpıtmak ola-
caktır. -. 

Bu, bizi paleontoloji (fosiller bilimi) 
ile uzlaştırmayacak, fakat açıkça, esası 
gözden kaçırmamıza neden olacak olan 
bir motamotçuluğa (Literalizm) zorlaya-
caktır. Saat yapımcılarının, astronomi ve 
jeoloji bilimcilerinin günleri ve yıHannın 
ötesinde, bizim insani.zanrıan kavramları-
mızdan bağımsız olan ahiretin hak ve 

^sons^pzluğu (Kur'an; 50:34) bizim zaman 
kavramlarımızı, etkisiz ve yetersiz boyut-
larını ölçmek suretiyle izafi kılar ve onla-
rı yargılar. ^ 

Kur'an, Allah'ın yaratmasını hatırlat-
tığı her seferinde, istisnasız olarak, süreci 
ne olursa olsun bize kronolojik bilgi ver-
mez, bilakis yaratıcı olan Allah'a bağımlı-
lığımızı hatırlatır. O na ibadet etmemizi 
ve kulluk yapmamızı buyurur. Bu söyle-
diklerimiz bir yorum değildir. 

Buna çok sayıda örnek verebiliriz. * 
Kur'an "Gücünüz yetiyorsa, yeryüzü-

nün ve gökyüzünün çevresini geçin" der-
ken uzay yolculuğunu haber vermiyor, 
ayetin devamında "Ancak (Allah'ın ve-
rdiği) bir güçle geçebilirsi-
niz."(Kur'an;55:33) deniyor. Bu, bütün 
kendine yeterli olma iddialarına ve ihti-
raslarına karşı bir uyarıdır. ^ * 

Kur'an "Biz, insanı (ilk önce) çamur-

İnsani ve iiaiıi 
hedeflerinden 
ayrünuş biiim, 
bugün dünya 
üze!̂ !nde!<! her 
türiü hayat be-
iirtisinin köiiü-
nü kurutmayı 
teknoioiik oiaı 
rak mümkün 
ktimak suretiy-
le bir devin gü-
cünü, doğru 
yoldan sapmış 
bir cücenin 
emrine sunan 
"araçlar dini'^ 
oluyor. 
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isiami biiim 
diye bir şey 
oimaz. Bu, 

Bât! biiiminden 
veya bu!juva 

biiiminin karşit! 
proieter biiim-
den daiıa fazia 

bir şey de 
değiidin 

dan bir özden yarattık. Sonra onu gü-
venli bir karargahta (rahimde) nutfe ha-
line getirdik. Nutfeyi bir kan pthtısı ha-
line sokhık ve kan pıhtısını bir lokmacık 

L et yaptık. Sonra bu bir lokmacık eti ke-
iniklere çevirdik, bu kemikleri etle kap-
ladık ve sonunda onu bambaşka bir 
mahluk olarak teşekkül ettir-
dik."(Kür'an;23:12-14) derken embriyo-
loji dersi vermekten ziyade bize ilahı 
gücü hatırlatıp alçak gönüllülüğü öğre-
tiyor. Öyle ki bu sure "namazlarında ki-
birini kıran, huşu içinde olan-
lar" (Kur'an;23:2) a övgüyle açılır. 

Bü ifadeleri takip eden ayetler, haya-
tı yaratan Kadiri Mutlak Allah'ın ölüleri 
diriltebileceği gerçeğini vurgular. 

İnsanın değersiz kökenini düe geti-
ren bütün ayetler, onu Allah'a şükret-
meye davet eder. (Kur'an;96:2) Bu ayet-
ler, inanmayanların nankörlüklerini 
(Kur'an;80:17-19) Allah'ın yarattığı insa-
nın kaderinin O na dönüş olduğunu 
(Kur'an;75:40; 22:5) açıklayarak şiddetle 
tenkid eder. 

Bütün ayetlerin.dini ve ahlaki anla-, 
mı harika bir şekilce 82.surc (El-İnfitar) 
nin 6, 7, S.ayetlerinde açıklanır: "Ey in-
san! Seni yoktan yaratan, düzgün yapılı 
ve endamh kılan, sana ölçülü ve dengeli 
davranma imkanı veren (maddi ve ahla-
ki yapıda seni üstün kılan) seni dilediği 
en güzel şekil ve biçimde terkip eden ih-
sanı bol Rabbine karşı seni aldatan ne-
dir?"(Kur'an;82:6-8) 

Bir kimse, hayatın çok derin anlamı 
hakkındaki bir mesajı sadece bir anato-
mi dersine nasıl indirgeyebilir? Hz.Mu-
hammed'den 1000 yıl öıice Aristotales 
"hayvanların üremesi üzerine" daha de-
taylı bir yazı yazmıştı . Ancak bu 
Kur an ın yanında çok önemsiz kaldı. 
Çünkü, onun bilimsel ifadeleri Allah'ın 
işaretlerinin içyüzünü kavrayamıyor ve 
tüm hayatın mana ve apıacını açıklama-
da yetersiz kalıyordu. ^ 

Bilginin İslamileşmesi, bir kimsenin 
çağdaş bilimin ortaya koyduğu sorunla-
ra hazır cevaplara sahip olması gibi fay-
dasız ve kolaycı bir iddiayla da alakalı 
değildir. 

Özel olarak bir "İslami Bilim" oluş-
turma gayreti de söz konusu değildir. 
İslami bilim diye birşey yoktur. Bu, Batı 
biliminden veya burjuva bilinünin karşı-

tı proleter bilimden daha fazla bir şey de 
değildir. ^ . . 

Çevirileri, sentezleri ve zamanının bi-
limlerine katkıları yoluyla, yaşayan İs-
lam- bilim Çin ve Hindistan kadar uzak-
ta da olsa almaktan kaçınmaksızın Bi-
zans, Grek ve Roma bilimiyle kaynaşa-
bildi. 

İslam, bu bilimleri zenginleştirdi, on-
ları insanlığın ve Allah'ın hizmetine sun-
du. Çünkü Bağdat'tan Timbuctoo'ya 
Gondishapur'dan Cordoba'ya hiçbir za-
man deneysel bilimle, onun amaçları, 
hikmeti veya önermeleri, sınırları ve ni-
hai gayesi üzerinde tefekkür etmeyi bir-
birinden ayırmadı. 

.Bu zaman ve çağda hiçbir mesaj daha 
çağdaş olamaz. Çünkü "niçin" sorusu 
yerine "nasıl" sorusu üzerinde durarak 
bilim bilimciliğe (scientism) teknik de 
teknokrasiye dönüşüp yozlaşmıştır.* 

Batı toplumlarında her şey şu kati 
önermeye göre olur: Bilimsel ve teknik . 
olarak mümkün olan her şey gerekli ve 
istenmeye değerdir. Bir kimse atom bom-
bası yapabiliyorsa, onu yapar. Aya gide-
biliyorsa , gider. Aynı mali, bilimsel ve 
teknik yatırımlarla tüm insanlığa daha 
mutlu ve daha anlamlı, insani ve ilahi rı-
zaya sahip bir gelecek hazırlayabilecek 
daha öncelikli başka şeylerin olup olma-
dığını kendine . sormaksızın. 
Biz Müslümanların, bu problemleri tabi-
at bilimlerine bırakmak, onlar üzerinde 
sınırlandırmalar koymak değil, onları il-
gileri doğrultusunda yönlendirmek göre^ 
vi vardır. 

Bu tabiat bilimlerinin olduğu kadar 
sözde "beşeri" bilimler için de geçerlidir. 
Siyasi ekonomiden tarihe, psikolojiden 
sosyolojiye, beş yüz yıldır Batı geleneği 
tabiatın egemenliğinde etkinliğini göster-
miş olan insani metodları kullanma eğili-

, mi gösterdi. Böylece insan diğer nesnele-
re benzer bir nesne olarak incelendi. . 
Kendine özgü yapısı hesaba katılmaksı-
zın projelerin konusu ve ayrıntıların ' 
açıklayıcısı oldu. ' 

Beşeri bilimler, - insani olanın kendi-
ne özgü doğasını yanlış değerlendirdik-
leri için bu bilimleri "gayri insani" diye 
adlandırmak daha doğru olacaktır- yapı-
ların ötesinde yaratma fiilinin oluşumu % 
üzerinde durmazken, diller ve rnüessese- -
lerin yapıları gibi yapılar üzerinde çalış-
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ma yaptıklarmda meşru bir başarı elde 
ettiier. 

- Böylece, yaratma işinden bunu doğu-
ran yapıya ulaşma yerine, tarihi göz önü-
ne alarak konuşursak, varolan yapılar-
dan hem olayı yapan hem de olaym so-
nucu olan soyut bir varlığı çıkarsama eği-
limi görülmüştür. 

. Bunun en tipik örneği ^iyasi ekono-
minin ürettiği varlıktır. Siyasi ekonomi, 
üretici ve tüketiciden başka bir şey olma-
yan ve bencil arzularıyla hareket ¿ ien bir 
"homo economicus" öngörür. Buna in-
san denilebilir mi? Bir müsMmanı değil 
hatta herhangi bir inşam kastediyorum. 

Müslümanların görevi, yapıları ince-
lemede, klasik ekonominin veya Mark-
sizmin önemli kazanımlarım göz ardı et-
meden siyasi ekonominin, eğer beşeri 
olarak kalırsa, insanoğlunu bir soyutla-
maya yöneltemeyeceğini, Kur'an'da söy-
lenildiği gibi "Allah'ın ruhundan üfledi-
ği" (Kur'an;! 5:28-29) cömert ve yapıcı in-
sana dönüştüremeyeceğini göstermektir. 

Aynı şekilde, tarihi incelerken zomn-
luluk ve tesadüfün bilinçsiz bir kanşı-

. mından başka bir şey göremeyiz. 
Şüphesiz müesseseler ve yapıların ta-

rihi kendi değişmezleri ve kanunlarına 
sahiptirler. İnsap dehası bu sabiteleri ve 
kanunları kontrol edip yönlendirecek im-
kanları sağlayabilir. 

Meseleleri tam olarak kavramış olan 
İbn-ı Haldun gibi bir tarihçi, Allah'ın rı-
zasına-uygunluk gösteren bir bütünlük 
içinde her olaya kendi uygun yerini ve-
ren düşünceyi tecrit edemedi. Kısa bir 
zaman içinde bu bütünlüğün ne olduğu 
konusunda, Bosseuet'in "Takdir-i İlahi" 
kavramıyla veya HegeTın bir gaye belir-
lediğine inandığı diyalektiğiyle yaptığı 
gibi büyük çaba gerektiren bir hipotezin 
ayrıntılarına inmeden ve onun kati oldu-
ğuna inanarak yalnızca, ciddiyetten uzak 
bir fikir yürütebiliriz. Böyle bir doğnrıa-
tiznü reddetmek, insanların gözünde da-
ima geçici, fakat Allah'ın iradesiyle uy-
gunluğu muhafaza etmek isteyen her te^ 
şebbüsün daima, şüpheli ve değişen dü-
şünce ve deneyim sınırları gibi de gerekli 
olan canlı bir bütünlüğün araştırmasını 
ihmal etmek demek değildir. 

H. Yeni bir Gelişim Modeli 
Batı'da yapılan şekliyle, tamamen nice-

liksel tanımından bahsettiği-
miz ekonomik büyümenin ak-
sine İslam'ın insani gelişim 
kavramının ilkesi bize 
Kur'an'da açıklanmıştır: "Her-
şeyi yaratıp düzene koyan, 
planlayıp yol gösteren Ulu 
Rabbinin(Kur'an; 87:1-3) 
İnsan yeryüzünde Allah'ın 

-."Halife"sidır. İnsanın vazifesi 
bütün düşüncelerini ve çabala-
rını Allah'ın iradesini gerçek-
leştirmeye adamak değilse, di-
ğer bir ifadeyle yeryüzündeki 
her çocuğun, ka&nın ve erke-
ğin hizmetine girecek bütün 
teknik, ekonomik, siyasi jve 
kültürel şartları kazanmak, Al-
lah tarafından ona verilen imkanları tam 
olarak geliştirmek için bütün araçları el-
de etmek değilse, nedir? 

B u ' i l a h i sosyal adalet kanunu, 
Kur'an'ın bütün ayetlerinde bize öğrettiği 
"şeriat"tır. . 

Bir toplum, eğer topluluğun ve lider-
lerinin bütün gayretleri; bütün bederü ve 
zihni emekleri Allah tarafından belirle-
nen bu nihai gayeye yönelik değilse, ken-
disini "İslami" olarak nitelendiremez. 

- Sondan başlamak yani sosyal adalet 
sağlanmadan önce sadece müeyyideleri 
talep etmek çok kolay ve de saçma ola-
caktır. ' , 

Kur'an 6236 ayeti ihtiva eder. Bunla-
rın yalnızca 228'i lıukuki talimatlarla ilgi-
lidir; bu talimatların da 70'i aileyle, 70'i 
medeni kanunla, 13'ü yargı ve muame-
latla, lO'u anayasal hakla, lO'u ekonomik 
ye mali düzenlemeyle, 25'i milletlerarası 
ilişkilerle ve 30'u da ceza kanunuyla ilgi-
lidir. (Abdulvahhab Halİai'ın İlmü'l-Usu-
lü'l-Fıkh'ına göre, 7. baskı. Kahire, 1856: 
34-35) ^̂  - J . 

Bü, Kur'an'ın %14'ünün hukuk?%7'si-
nin de'ceza kanunuyla ilgil olması anla-
mına gelir. Halbuki neredeyse bütün 
Kur'an iman, ahlâk ve "doğru yol" ile, 
diğer-bir ifadeyle Allah'ın rızasını kazan-
mak için ardından koşulacak gayelerle il-
gilidir. 

Bir kimse Kur'an'ın talimatlarını, 
ÖzeHikle ceza talimatlarını (bu talimatlar 
Kur'aiı'm yarısından daha azını oluştu-
rur) yasamaya geçirmeye başlamaİila, 
böylece de bu talimatları, dünya çapında 
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i^içinmüsiü-
man iıaii<iar 

sömürgeciiiiiten 
i<urtuidu!<ian 
haide taritıin 

aiitif ve yaratiC! 
özneieri değii 

de nesneieri ko-
numunda kaİ!-
yoriar? Çünkü 

Kur'an öiüierin 
gözieriyie oku-

nuyor. 

bir hayat görüşünü ve insan davranışını 
düzenleyen tüm (global) Kur'ani bağ-
lamdan koparmakla, " şer ia t " i 
uyguluyor olduğunu iddia edebelir mi? 
Şüphesiz, sömürgecilik (çoğunlukla 
Fransız veya İngiliz)ten gelen yasama 
anlayışıyla köklü bir farklılaşma kesin-

. İlkle gerekiyor. Sömürgecilik kanunla-
n,bir temel sebepten dolayı İslam toplu-
mu için kabul edilemez bir dünya ve in-

-san kavramı üzerine kuruldular. Onlar 
kendilerini insanm insana düşman ol-
duğu ferdiyetçi bir toplumda rakip ar-
zuları önlemeye ve yönlendirmeye mah-
kum ederek insanın aşkın boyutunu he-
saba katmadılar. 

Fakat, bu zaruri değişim, sadece bu 
kuralları, uygulandığı tarihi şartlar içeri-
sinde Allah'ın belirlediği gayeleri kapsa-

"yan diğer bir kurallar düzeninin mota-
mot ve parça parça uygulamasıyla yer 
değiştirmek suretiyle meydana gelemez. 
Ve, her şeyden önemlisi Kur'ani vahyin 
bü^nlüğü içerisinde bu aşamaların yer-
lerini değiştirmek çok daha fazlasını ge-
rektirecektir. Şeriat, amellerimizin her-
birini, bir ayeti, ona manasını kazandı-
ran Kur'ani ve tarihi bütünlükten kopa-
ran motamot okuma yoluyla anlaşılaca-
ğı gibi değil, Allah'ın tüm Kur'ani bağ-
lamla açıklamış olduğu gibi kapsayıp 
denetler. . 

Bugün, niçin bu "şeriat" veya Al-
lah'ın nizamı ışıklarını tüm dünyaya 
saçmıyor? Niçin müslüman halklar sö-
mürgecilikten kurtuldukları halde tnri-

. hin aktif ve- yaratıcı özneleri değil de 
nesneleri konumunda kalıyorlar? Niçin 
tarihi bir girişimcilik örneği olüşturamı-
yorlar? Çünkü, bu huku)<, bu "şeriat" 
tarihinin ilk asırlarından bu yana aralık-
sız olarak yaşadığı gelişim içinde tahrif 
edildi, suçlu bulunup mahkum oldu. 

Çünkü Kur'an ölülerin gözleriyle 
' okunuyor. 

Halbuki, onların yöntemlerinden 
esinlenmemiz gerekmesine rağmen on-
ların formüllerini tekrar edip durmakla 
çağımızın problemlerini çözemiyoruz. 
Çeşmenin başına dönrnek; geçmişte bir 
istikbale doğru yürümek zorunda ol-
uşumuz, gözlerimizin geçmişe döndüğü 
anlamına gelmez. İslam'ın şafak vaktin-
de onun dipdiri, tükenmez kaynağını ve 
yaratıcı enerjisini bir kez daha bulmak 

. anlamına gelir, "şeriat", bir kimsenin acı 
SU çektiği durgun bir sü birikintisi değil-
dir. Bu acı su yeni susuzlukları giderme-
yecektir. . 

"Şeriat", akarken kıyılarını tohumla-
yan güzel, ışık saçan bir ırmaktır. 

Birçok müslüman ülkede, genç insan-
ların ve inanç adamlarının büyük bir ora-
nı, batı adetleri ve araç-gereçlerinin artan' 
nüfuzunun sebep olduğu ahlaki bozul-
ma, sosyal ve siyasi parçalanmanın /bö-
lıinmenin bilincindeler. 

Onlar, "teknoloji transferleri" nin, ten-
kitçi ve seçici olmadıklarında, gerekli 
tekniği kendi pozitivist Batılı bağlamın-
dan ayrıştırmadıklarında yaydıkları Batı-
lı ideolojilerin oynadığı yozlaştırıcı, yıkı- _ 
cı rolün farkındalar. Bu gençler ve inanç 
adamları, liderlerinin namussuzlukları-
na, ahlaksızlıklarına karşı çıkmanın ve 
eski sömürgeci işgalcilerden kalan ka-
nunlar topluluğunun yerine Allah'ın ni-
zamı "şeriat"ı uygulayarak kendi İslami. 
kimliklerini yeniden keşfetmenin hasreti 
içindeler. - . 

Müslümanların uzun süren sömürge-
cilikten sonra bu sömürgeci kanunlarına 
son vermek için duydukları ve dünün iş-
galcisi tarafından zorla oluşturulan ihti-
yaç tamamenyerinde ve haklı bir ihtiyaç-
tır. Zira bu kanunların kaynaklandığı 
dünya ye insan kavramı Kur'an'ınkine 
kökten muhalif olmasının yanında Batı 
dünyasını da ahlaki bir iflasa/çöküşe 
doğru sürüklüyor. . . 

Şeriat sadece kanunlar bütünü değil 
aynı zamanda bir hayat tarzıdır. 

O, hayatın dâhili ve harici her yönü-
nü denetleyen, talepler içeren bir nizam-
dır. Birisini bir ölçü .hakkında, bir sözleş-
me veya mukavele üzerinde dolandır-
mak bir kimsenin kendi işinde başkala-
rıyla şahsi ve iş ilişkilerinde hile yapma-
S!,bir siyasi liderin halka yalan söylemesi 

' mümkündür. Fakat bütün işlerinde "her-
şeyi işiten ve t)ilen"(Kur'an;2:127) Al-
lah'ın gözetimi altında amel ettiği bilin-
cinde blan birisi için hile yapmak müm-
kün değildir. 

Şeriati uygulamak herşeyden önce 
(Sure 11 i'deki Ebu Leheb gibi) bazıların-; 
da zenginliğin birikmesiyle, yardım eli 
uzatmadığımız fakir insanların (Sure 11, 

. 177. ayette buyurulduğu gibi) bir arada 
var olmadığı bir toplum (Kur'an'da tak- ' 
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dir edildiği şekilde) kurmak demektir. 
Şeriatı uygulamak, herkese haysiyet 

ve vazife duygusu kazandıracak siyasi 
bir düzen ve eğitim sistemi kurmadan 
önce cezalandırma işlemiyle başlamak 
zorunda olmak demek değildir. 

Şeriatı uygulamak ya da Müslüman 
olmak bir kimsenin, hayatının her sani-
yesini Allah'tan gizli saklısı olmaksızın 
yaşamasıdır. / . ' 

Kur'an'ın yalnızca bir bölümünü "şe-
riat" olarak nitelendirmek edepsizlik ve 
suistimal olacaktır. 

Birçok "şeriat" okulunun muhafaza-, 
karlığı Islarn dünyasının gerilemesinin 
önde gelen sebebidir. 

Bir kimse, mesela"hırsızlık suçu işle-
yen kadın veya erkeğe gelince, suçlarının 

. cezasını vermek için onların ellerini ke-
sin" (Kur'an;5:38) diyen Kur'an ayetinin 
motamot (literal) uygulamasını "şeriat"in 
karakteristik bir örneği olarak nitelendi-
rebilir mi? / 

"Ceza Kanunu" yalnızca, hırsızlığın 
gerçekleşmeyeceği, böylece cezalandır-
manın olmayacağı bir sosyal adalet bağ-
lamında düşünülebilir. 

Halife Ömer İbn Hattab, Suriye'ye gi-
rişte, ganimet paylaşımını ilgilendiren 

.. Kur'an ayetini (Kur'ân;48:20) uygulamayı 
reddettiğinde kötü bir müslüman mı ol-
du? Böyle amel etmekle, Kur'an'ın zahiri- ' 
ne karşı olmakla, o, aksine Kur'an'ın ru-
huna inançla bağlı kaldı: hayber Savaşın-
dan (628) sonraki ganimet paylaşımı za-
yıf bir müslüman topluluğun güçlenme-
sine vesile oldu. Suriye'de de (636) ben-

. zer şekilde hareket etmek, aksine İslam'a ' 
çok büyük bir zarar verirdi. Çünkü, hal-
kın maJi-mülkü yağmalaıisaydı, yağmacı 
olarak görülecek olan gelenlerle halk kar-
şı karşıya..getiri!mişolacaktu (Böylece de 

' ) İslam'm büyümesi engellenecekti. Çün-
J kü, ̂ Hz. jÖmer askerlerine Suriye'nin zen-

gin topraklarını dağıtmakla, İslami bir . 
topluluğun bütün prensipleriyle zıtlık* 
teşkil edecek bir çeşit askeri fepdaHzm 
uygulamış olacaktı. ^ , \ , . 

Halife Ömer hırsızların ellerinin kesil-
mesiyle ilgili Kur'an ayetinin uygulan-

' masını kıtlık zamanlarında durdurdu-
ğunda kötü bir müslüman mıydı? Böyle 
hareket etmekle O, tersine. Kur an ın ru-
huna ve "Allah bir tek kişinin bile açlık . 

çektiği bir toplumdan razı olmaz" diyen 
Peygamberin örneğine (Mişkatü'l-Mesa-
bih, 612/2) sadık kalmıştı. Ömer, temel 
bir İslami prensibi belirtiyordu: sosyal 
adalet, mülkiyet savunmasından daha 
yüksek bir İslami değerdir, aslında. 
Kur'an'daki herşey, "zekat"m gereklili-
ğinden "riba"nın yasaklanmasına kadar, 
zenginliğin, toplumun bir kutbunda, fa-
kirliğin de diğer bir kutbunda birikmesi-
ni önlemek amacındadır. 

Hz. Peygamber bunun bazı çarpıcı ör-. 
, neklerini vermiştir: Abbas bin Şurahbil 

dedi: "Babamın işleri için Medine'ye gel-
dim. Bir( buğday) tarlasına girdim. Tan&; 
lerini ayırdığım bir kaç tahıl demeti ko-
pardım. (Tarlanın) sabibi geldi. Elbisele-
rimi aldı ve bana vurdu. Onun hakkında 
şikayette bulunmak için Peygambere 
müracaat ettim. Peygamber ona sordu: 
Böyle davranmana sebep olan nedir? 
Adam cevapladı: "Ey AHali'ın Rasulü, bu 
adam tarlama girdi, buğday demetlerini, 
çaldı ve tanelerini ayırdı." 

Peygamber dedi ki: . 
"O bilmiyordu ve sen onu öğretme-

. din. O açtı, sen onu doyurmadın. Ona el-
biselerini geri yer." 

Ve Allah'ın Rasülü bana verilmek 
üzere bir ölçek buğday istedi." 

Bu olayı İmam Malik A!-Muvatta'sm-
dazikretnıiştir. ' ' . . 

Bu &nel<:ler, hırsızın elini kesmek su-
retiyle "Şeriat"! uygulamaya kalkışniak 
gibi sondan başlamakla gerçeğin bilinci-
ne varılamayacağı konusunda bize yar-, 
dımcı olmalıdırlar: İlahi Kanuna uymak 
isteyen bir toplumun ilk görevi hırsızhğa 
yo! açan sosyal şartlan, diğer bir ifadeyle -
sosyal adaletsizliğin ve malırumiyetin 
bütün çeşitlerini ortadan kaldırmaktan 
ibarettir. " - ' . -

' ^ Günümüzde, görülüyor ki, İslarn'da 
mülkiyetin savunulmasına sosyal adalet-
ten daha fâz!a önem veriliyor.. ' . ' 

Mülkiyeti, hırsızlara karşı onların el" 
lerini kesmek suretiyle savunmak... Bin 
yıldır miras ve vekalet kanunları üzerin-
de kafa yormak.. Eğer şeriat bu mesele-
lerle aynı anlama gelseydi,bunlar, bize 
geleceğin kapılarını açacak "şeriat" yani 
ilahi kanun olur muydu? 

Allah "doğru yo!"u (ssırat-el müsta-
kim) her halkın dilinde açıklamıştır. Ya-

(^eşmenin ba-
şma dönmei^; 
gözlerimizin 
geçmişe dön-
düğü anlamına 
gelmez. İs-
lam'm şafai< 
vaktinde onun 
dipdiri, tüken-
mez kaynağm! 
ve yaratıc! 
enerjisini bir 
kez daiıa bul-
mak anlamma 
gelir. 
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Haüfe Ömer ibn 
Hattab, Suri-

ye'ye girişte, ga-
nimet payiaşım!-

n! iigiiendiren 
Kur'an ayetini 

uyguiamayt red-
dettiğinde; inr-
s!ziarm eiietinin 

iiesiimesiyie iigi-
ii Kur'an ayeti-

nin uyguianma-
sm: iiitiik za-

maniannda dur-
durduğunda kö-

tü bir müsiüman 
m! oidu? 

ni, Kur'an bize her çağa uygun bir anla-
yış seviyesinde hitap etmektedir 
(Kur'an;14:4). AHah bize örneklerle orta^ 
ya koyulan, Kur'an'tn da anlatttğı 
(Kur'an;39:27) diğer bir ifadeyle, somut 
tarihi şartlar içerisinde ortaya çıkarılan 
ölümsüz prensibi açıklıyor. 

Eğer, en öldürücü şekillerinin meş-
rulaştığı (mesela: Şans oyunlarıyla kaza-
nılan servetten, borsadaki veya ticarette- . 
ki spekülasyonlar, ki bunların hiç biri 
Hz.Peygamber zamanında yoktu) Gü-
nümüzde, hırsızlığı-sadece Medine'de, 
var olduğu şekliyle (deve, bir çuval buğ-
day veya para hırsızlığı) tarif edersek, 
böyle bir tanımlama sadece küçük çap-
taki hırsızları kapsar ve biz, ceza gör-
meksizin bütün milletleri yağmalayan 
hırsızlara müaade'etmiş oluruz. ^ 

Bu yüzden, küçük çaptaki hırsızın 
elini kesmek, dünyanın zenginliğini bi - ' . 
riktiren ve tekeline alan, elleri de asla 
kesilmeyen büyük çaptaki hırsızların ri-
yakar suç ortağı olmak demektir. 

Namussuzluğa ve ahlaksızlığa karşı 
mücadele, bu sahte tavrın maskesini dü-
şürmeyi zorunlu kılacaktır. 

Hiçbir şey, sosyal adalet gerçekleş-
meden önce ceza sistemini uygujâmaya 
koymaktan daha fazla Kur an ın ruhuna 
muhalif olamaz. 

Kur'an bu noktada oldukça açıktır. O 
"servet biriktiren ve onu sa-. 
yan"(Kur'an;104:2; 9:34) kimseyi kınar. 
Böyle kişi kendine cehennem cezasını is-
temektedir. ' 

Kur'an v€ Sünnet servetin farklı bir 
biçimde yeniden paylaşımını organize 
eder: Kur'an gönüllü olaralc verilen yar- . 
dımları kapsamayan, gelir üzerinde de-
ğil zenginlik üzerinde zorunlu bir yergi 
olan "zekat"ı müesseseleştirir. Sünnet 
yatırım dışı para için (sadece üretim 
araçları bulun dışındadır.) Çoğunlukla . 
%2.5 oramnı beHrler. Basit bir hesapla- ^ 
ma, böyle bir oraı^a; hiç kimsenin sade-
ce ailesinden kalan servetle asalak ola-
rak yaşamasını önlemek amacıyla, 40 yıl 
içinde, bir kuşak süresince, bir servetin 
tamamen tükeneceğini gösterecektir. 

Bu reçetelerin titizlikle uygulandığı 
bir ülkede hak "şeriat" veya Allah'ın ka-
nunu sonuç olarak ekonomik ve top-
lumsal düzeyde hüküm sürmeye başh-

yacaktır. Bir kimseyi çalmaya sevk eden^ 
"zorunluluk" artık hiç olmayacağı için, 
böyle bir toplumda bir hırsızın ancak ak-
li dengesinin bozuk olması, ruh hastası 
olmaşigerekecektir. 

Bnunla birlikte, "İslami hukuk" un 
motamot ve kısmen uygulamasına karşı 
oluş, asla "şeriat"ı Batılı veya Doğulu 
hukuk sistemleriyle değiştirmek için, 
hatta değişim niyetleri için bile bir gerek-
çe olamaz. Büakis bunun yerine, AHah-
4ın kanunlarına geniş, samimi, aydın ve 
çevik bir bağİılık için kaçınıirrıaz bir ge-
reklilik olarak değerlendirilmelidir. ' 
Özetleyecek olursak, motamot /kuru ku-
ruya okuma tuzağına düşmemenin ilk 
şartı Kur'an'ın kendi global/bütüncül ru-
huna dönmek, alimlerin görüşlerinin 
1200 yıldır oluşturduğu tortuların ve me-
sajı yüzlerce yıl önceki ilk hanedanlara 
uygun olana indirgeyen şekilciliğin öte-
sine geçmektir. 

İslami bir insani gelişim modeli ancak 
insanoğlunun tabii ihtiyaçlarını ve Al-
lah'ın rızasını gözeten dengeli !;<!r ekono-
mik gelişmeyi yerli yerine oturtmaktan 
hareketle oluşturulabilir. 

. Bu modelin henüz hala kurulmamış 
olduğunu vurgulamak gerekiyor. 

Eğer her çabamız Kur'an'ın ölümsüz 
prensiplerini unutmamak veya zaman-, 
ımızm gerçeklerini hatta bizimle çatışan 
klasik veya Marksist iktisatçıların batıl 
ekonomik teorilerinden geçerli olabilecek 
iktisadi teknikleri dikkate almak doğrul-
tusunda olursa, bu model kurulabilir. 

Tekrar söyleyelim ki, hakikatin her-
hangi bir parçasının bütünleştirilmesi 
yalmzca seçmeci ve tenkitçi bir tarzda 
olabilir. -

Diğer konulardan daha da fazla, geç-
mişi taklit etmekten kaçınmamız gerekti- . 
ği gibi Batı'yi taklide karşı da mücadele 
etmek zorundayız. Şunu hatırlatmak du-
rumundayız : İslam'ın geleceği, tıpkı 
Emeviler ve Abbasiler zamanındaki in-
sanların problemlerini çözmeye yardımcı 
olmak için oluşturulmuş hazır formülle-
rin tekrarına bağlı olamayacağı gibi ifla-
sa doğru gider dünyaya da bağlı olamaz. 

Sonuç olarak, bütün zafercilik oyun-
larından ve herkesin problemlerini tek 
başına çözebileceğimiz iddiasından sa-
lınmamız gerektiğini söyleyerek bitir-
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mek istiyorum. \ 
İslam, dinlerden bir din değüdir. Hz. 

Muhammed asla yeni bir din kurmuş ol-
duğu iddiasında bulunmadı, bilakis in-
saıüara, ilk insandan beri hep var olan ilk 
dini hatırlattı. 

"Sen yüzünü, Allah'ı birleyici olarak 
doğruca dine çevir: Allah'ın yaratmak 
^nununa (uygun olan dine dön) ki, ih-

- sanlan ona göre yaratmıştır. Allah'ın ya-
ratması değiştirilemez. İşte doğru din 
odur. Fakat insanların çoğu bilmez-
ler."(Kur'an;3:30) -

O hem ilk din hem de son mesajdır. 
Mevcudiyetin her seviyesinde takdir 

edildiği gibi insanoğlunun transandan-
taKaşkın) boyutunu bildirir. 

İslam, prensipleri itibariyle bütün 
dinlerin en evrenselidir. Kur'an bize öğ-

. retiyor ki, Allah: 
"Dini doğru tutun ve onda ayrılığa 

^ düşmeyin" diye din olarak Nuh'a tavsiye 
ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahith'e, 
Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin 
için hukuk düzeni yaptı."(Kur'an; 42:13) 

Aynı mesaj herkese açıklanmıştır: Bir 
olan Allah'ın kanununa itaat. ' 

Bu nedenle, İlahi kanunu, ilk önce 
sosyal adaletten başlamak suretiyle uy-
gulalnak hepimizin görevi. / 

Bu görev, bütün erkeklerin, bütün ka-
dınlann, insanın ber şeyin merkeziye öl-
çütü olmadığına inananların,bilakis,mut-

"lak değerlerin ve ilahi kanunun var oldu-
ğuna ve yalnızca gerçek bir toplumda, 
batı ferdiyetçiliğinin aksine her üyesinin 
kendini diğerlerinden sorumlu hissettiği 
bir toplumda başarının ve mutluluğun 
elde edilebileceğine inananların görevi-
dir. . 

- Bu aşkınlığa inananları, bu topluluğu, 
yani mutlak değerlerin ve İlahi Kanun un 
varlığına inananları ve ister Müslüman, 
isterse Hıristiyan ya da Animist olsun 
herkes için sorumluluk duyanları hiçbir 
güç ayıramaz. Önemli olan, bir insanm 
inancı hakkında söyledikleri değil, o 

inancın, o insanı ne hale getirdiğidir. 
Kur'an'da bir çok kez açıklıkla belirti-

Ür: 
"Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet 

yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şe-
^ riatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). 

Öyleyse iyi işlerde birbirimizle yarışın. 
Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, 
üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyler(in 
gerçek tarafını) O haber verecektir." (5: 
48) . . 

Yine, Kur'an'da 2.surenin kendilerine 
kitap gönderilmiş olan Hıristiyanlar, Ya-
hudiler ve Müslümanlar hakkındaki 148. 
ayetinde deniliyor ki: 

"Herkesin yöneldiği bir yönü (tutu-
mu) vardır. O halde (ey mü minler!) Siz 
de hayır işlerine koşun. Nerede olursanız 
olun sonunda. Allah sizi bir araya getirir. 
Şüphesiz AHah her şeye kadirdir. " 

Kur'an'ın'bir temel öğretisi şu emirde 
toplanır: 

"İnanç meselelerinde zorlama yok-
tur."(2:256) ; 

Taljeri, Razi, İbni Kesir ve bütün bü-
yük yorumcular bu ayetin vahyedildiği 
şartları hatırlatırlar: Bazı Medineli müs-
lümanlar ,musevi ya da h ristiyah olan 
çocuklarını müslüman olmaya zarlamış-
lardı. Hz.Peygamber onları onaylamadı 
ve bu ayet de ¡kesinlikle, inanç meselesin-

. de herhangi bir baskı kullanmayı men et-
ti. ' 

. Rızasına uygun amel edenleri ve ona 
itaat etmeyenlerin hü^^münü yalnız Allah 
verecektir.. 

Bütün ihtilaflarımız bu birliğin ilahi 
ateşinde yanıp kü! olmalı. 

Büyük bir Türk şairinin söylediği gi-
bi: 

Ben yanmazşam, ^ 
Sen yanmâzsan, -
Bizyanmazsak, 
Karanlıklar nası! 
Aydınlığa kavuşur. 

ÇeufreM: Ke/Ho/efi:n Kap/an 

İsiam'!h geie-
çeği, t!pii! 
Emeviier ve 
Abbasiler za-
manında oluş-
turulmuş haztr 
formüllerin 
telirarma bağh 
olamayacağı 
gibi iflasa doğ-
ru gideiî dün-
yaya da bağh 
olamaz. 
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Batí: tahakkümün diğer adı 
Abdüikadir Karaman 

Bat! ülkeleri ve özellikle A.B.D, 
kendileri dışındaki ülkeleri in-
san hakları yönünden yetersiz 
bulur, terörizme destek vermek-
le suçlar, zorba rejimler ilân 
eder. Bu iddiaların bir bölümün-
de gerçek payı olmakla birlikte, 
özünde. Batının tahakküm ve 
zorbalığım gizlemek amacı da 
vardır. Ancak Batı medeniyeti gelişmiş bir medeniyet 
olduğundan, tahakküm ve zorbalığını süslü, ambalaj-l 
h sunduğundan, kolaylıkla farkedilmez. İyi bir tahlil 
ve inceleme, Batmın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilir. 
BöyİKe gerçekte medeni olarak takdim edilenin vah-
şi,. vaİ^şi olarak propaganda edilenlerin medeni oldu-
ğu anlaşılabilir. , 

Marks'ın iddia ettiği gibi insan toplumları tek ve^ 
ya benzer tekamül çizgisi göstermez. Medeni sayılan 
bir topium bir ara vahşileşebilir; vahşi ve cahil bir 
toplum da medenileşebilir. Bugün Amerika'nın en ge-
lişmiş şehirlerinden olan New York'ta (gündüz de bir 
ölçüde dahil olmak üzere) gece boyunca sokağa çık-
mak, hayat! tehlike taşıyor. Suç oranının dünyanın 
geri ve gayrı medeni sayılan bir çok ülke ve şehrin-
den bir kaç kat fazla oluşu, bu tezin en büyük kanıtı-
dır. Yine S.S.C.B. çöküşünden sonra Rusya'nın bir an-
da mafya örgütleriyle sarılması, suç oranının olağa-
nüstü artışı, bunu doğrulayan öpemli kanıtlardan 
birdiğeridir. Bu sebeble insan haklarının en önemlile-
rinden olan yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, kendileri-
ni insan haklarının koruyucusu ilan eden Batı ülkele-
rinde de tehlikededir. Bir taraftan insan hakları koru-
macılığına talip olma, bir taraftan da kendi içinde in-
san haklarının tehlikede oluşu. Bu çelişkiyi ve Batıyı 
iyi anlatmak, onun medeniyet temellerini iyi bir tah-

İnsan hakiannin en önemiiie-
rinden oian yaşama hakkı, 

mülkiyet hakkt, kendiierini in-
san hakiarmm koruyucusu 

Han eden Bat!İ! üikeierde de 
bugün tehiii<ededir. 

lille mümkündür. 
Batı Medeniyttimn Kaynaklan 

Batı medeniyetinin temelleri üze-
rine araşıtrma yapan tarihçilerin 
büyük bir çoğunluğu. Batı mede-
niyetinin Yunân-Roma Uygarlığı, 
Yahudi Kültürü ve Hrıstiyanlık 
anlayışlarına dayalı olduğunu 

kabul ederler. Batı medeniyetinin en önemli kaynak-
larından olan. Roma uygarlığınının, güç ve kuvvet 
üzerine kurulduğu; Romalı generalin, mağlup Karta-
cahlara verdiği derste gizlidir.'Kartacâlılar, Romalıla-
ra yenildiklerinde bir barış antlaşması yapmışlar ve 
altın olarak tazminat ödemeğe mahkum edilmişlerdi. 
Altınlar tartılırken, Romalı General, kılıcını dirhemle-
rin bulunduğu terazi kefesine fırlattı. Kartacalılaf he^ 
men itiraz ettiler: "Yapılanın anlaşma şartlarına aykırı 
olduğunu, her tartıda kılıcın ağırlığı kadar fazla altın 
ödeneceğini, bunun haksızlık olduğunu" söylediler. 
RomalI General Kartacalılara döndü ve "Galip daima 
haklıdır" dedi. Bu deyim. Roma uygarhğmın: 'Güçlü 
olanın üstün olduğu, mağlupların adalet dahi talep 
etmeğe hakları olmadığı" anlayışını çok açık anlatı-
yordu. Bugün ABD'nin,t)ir zamanların Roma İmpara-
torluğu'na benzediğini ileri sürenler, aslındajemelde-
ki bu anlayış benzerliğine dikkat çekmek istemekte-
dirler. Batı ülkelerindelii demokratik düzenler de -te-
oride İmasa bile- pratikte "Güçlü olan, altını olan, 
kuralı koyar " anlayışına dayanır. Avrupa "d a bir dö-
nem kralları en fazla etkileyen ünlü siyaset adamı 
Machiavelli bu prensipleri siyasete tatbik eder. "Hü-
kümdar" adlı eserinde: "Amacına ulaşmak için, hü-
kümdarların her türlü yolu -meşru olup olmadığına 
bakmaksızın- kullanmalarım, zulmün ve zalimliğin 
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gerekli olduğunu " anlatır. Yine Machi-
avelli aym eserinde "zalimliğin ve zül-
mun gerçek devletin temeli " olduğunu 
da iddia eder ve ekler: "Yurdun selameti 
söz konusu olduğunda^ ne adalete, ne 
adaletsizliğe, ne merhamete, ne de mer-
hametsizliğe bakmak gerekir" Batı kül-
türünün önemli doğabilimcilerinden 
olan Darwin ise: "Yaşama şansmm ve 
hakkmm güçlü ve üstün olanda olup; 
zayıf türlerin yokolmasmııi evrim kanu- . 
nunun bir gereği olduğu"' anlayışını, "ya-
şama savaşı"", "doğal ayıklanma " teorileri 
adı altında biyoloji alanına teşmil ediyor; 
ispatlamaya çalışıyordu. KeZa Batıh an-
lamdaki bir ekonomide serbest rekabet 
anlayışı, güçsüz olanın ekonomiden tasfi-
yesini, güçlü olanların topluma yön ver^ 
mesi gerektiğini öngörüyordu. Aynı an-
layışın felsefe sahasındaki güçlü savunu-

. cusu ünlü Alman düşünürü Nietzshe'dir. 
Nietzshe "Zerdüşt böyle diyordu" adlı ̂  
eserinde: "Merhamete, vicdana ve bağış-
lamaya karşı, yani insanların'dahili za-
limlerine karşı mücadele edin; zayıfları 
sıkıştırın, cesetlerine basarak yukarıya 
doğru tırmanın. Çünkü siz yüksek bir tü-
rün çocuklarısınız,-çünkü idealiniz insa- . 
nüstüdür" diyordu.d) Batı kültürüne 
göre "yüksek türün çocukları":. Merhame-
ti, vicdanı, bağışlamayı bir kenara iten, 
zayıfları ve güçsüzleri ezen, onların ce-
setlerine basarak yükselen (dahili zalim-
lerinden kurtulmuş!) zâlimlerdi. 

Bütün bu görüşlerin ortak paydası, 
güçlü ve üstün olanın tahakkümünün, 
biyolojide, ekonomide, siyasette ve felse-
fede meşrulaştırılmasıydı. Dikkat edilirse 
değişik coğrafya ve zamanlarda yaşamış 
bu Batılı aydınlarn% ortak yanları, belli 
amaçlar için hakkın, adaletin, merhame-
tin bir kenara bırakılmasının gerekli ol-^ 
duğuna ınahmalarıdır.,Bu sebeple Batı, 
hakkın ve hukukun değil, güçlünün üs-
tünlüğüne inanır ve onu destekler. Batı, 
güçlünün değil, haklı olanın üstüıi tutul-
ması gerektiğini ryahi hukukun üstünl-
üğünü- islam'dan öğrenmiştir. Ancak Ba-
tıda hukukun üstünlüğü anlayışı, Fransız 
İhtilali nden sonra açıklanan İnsan Hak-
ları Beyannamesi ve daha sonraki milli 
kanunlara İdayandığından gerçek anlam-
da bir teminatı"yoktur. Çünkü bu kanun-
ların egemenler tarafından her zaman 
değiştirilmesi nıümkündür. Bü sebeple ^ 

insan haklarının, uluslararası metinler 
haline getirilerek teminat altma alınması-
na çalışılnıaktadır. İslamda hukuk ve hu-
kukun üstünlüğü Kur'an'dan, yaıii vahiy-
den kaynaklandığından, güçlüler, tarafın-
dan değişmesi ve kaldırılması imkansız 
olup, haklılar için gerçek bir teminat ar-
zetmektedir. 

Batı uygarlığının diğer bir kaynağı 
olan Yahudi kültürü: "Yahudi ırkının 
bütün diğer milletlere ve kavimlere üstün 
olduğu inancına dayalı ırkçı bir 
kültürdür.Yahudi kültürünün bu anlayışı 
Muharref Tevratm: " Çünkü sen Allah'ın 
Rabbe mukaddes bir kavimsin; Allah'ın 
Rab yeryüzünde olan bütün kavimlerden 
kendine has bir kavim olmak üzere seni 
seçti." (Tesniye Bab 7-6) mealindeki cüm-
lelerine dayanır. ^ 

Bu ırkçılık anlayışı zaman zaman Av-
rupalı kavimlerce de benimsenmiş, sa-
vaşlara ve zulümlere sebep olmuştur. Al-
tınlarına el koymak ve topraklarını işgal 
etrnek gayesiyle, Amerika kıtasındaki 
Aztek, !"ka. Maya gibi medeniyetler yo-
kedilmiş, yerli nüfus soykırıma tabi tutul-
muş, diğer bir tabirle kökü kazınmıştır. 

Milyonlarca Afrikalı zenci, Amerika-
daki çiftliklere köle yapılmak üzere taşı-
mış, bu barışçı insanlara en büyük zu-
lümler reva görülmüştür. İrkçılıklarını 
meşru göstermek amacıyla yerli ve zenci-
leri vahşi, barbar ve ilkel göstermeye ça-
hşmışlardır. 

. Yine ulusçuluk anlayışları sonucu ola-
rak kendi aralarında da yıllarca savaşmış-
lar, masum milyonlarca insanın katledil-
mesine sebep olmuşlardır. Birinci ve İkin-
ci Dünya Savaşları temelde ulusçu ve ırk-
çı savaşlardır. Yahudilere savaş açan 
Adolf Hitler; yahOd ilerin ırkçı teorilerini 
Alman milletine uyarlaınıştır. Bunlar gibi 
bir çok savaşların ve zulmün temelinde 
de bu ırkçı ve ulusçu anlayışlar vardır. 
İrkçı ve kavimci anlayışla, diğer kavim 
ve milletlere tahakküm etme, onları köle-
leştirme çabaları sebebiyle, tarihin gördü-
ğü en büyük zulümlerin müsebbibidirler.. 

Batının dini hayatına Roma İmpara-
torluğu vasıtasıyla taşınan Hrıstıyanlık 
ise, dinde tahakkümün en ilgi çekici ör-
neklerini ortaya koymuş, engizisyon dö-
nemi denilen bir zulüm ve tahakküm çı-
ğırı açmıştır. Hıristiyanlığın bu dini ta-
hakküm anlayışı, Muharref İncil e daya-

Değişii< coğ-
rafya ve zat 
manlarda ya-
şamış bû Batiİ! 
aydmlarm or-
tai< yanlar!, 
belli amaçlar 
için halilitn, 
adaletin, mer^ 
hametinbir 
iíenará btrai^ıl-
masıntn gerek-
li olduğuna 
inanmalandtr. 
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iriiÇ! ve iiavimci 
aniaytşiar, diğer 
!<avim ve miiiet-

iere taiıaiiiiüm 
-ei^me—oniari kö— 
ieieştirme çaba-

lart sebebiyle, 
tariiıin gördüğü 

en büyüii zu-
lümlerin mü-
sebbibidirler. 

mr. İncil'deki: "Hz.İsa havarilerine: 
Kutsal Ruh'u ahn. Her kimin günahlan-
m bağışlarsanız/onlar bağışlanmış olur-
lar; kimin günahlarını bağışlamazsanız, 
bağışlanmamış kalırlar dedi. (2) mealin-
deki cümle ruhbanlara "günah bağışla-
ma yetkisi " vermiştir. Bu yetki daha 
sonra kilise ve papazlar tarafından kul-
lanılmıştır. Papazlara İncil tarafından 
verilen " günaliları bağışlama yetkisi " 
onları bir nevi ilah seviyesine çıkarmış-
tır. Elbette elinde böyle bir yetki oldu-
ğuna inanıp insanları kafir ilan etmeğe 
hakları olduğunu sananlar; kafirlere (!) 
her zulmü yapmayı ve onları işkenceler-
le ölüme mahkum etmeyi en tabii hakla-
rı sayıyorlardı. İşte Orta Çağ karanlığı 
denilen, gerçekte Hıristiyanlığın karan-
lığını gösteren bu dönem, İncil in yukar-
daki sözüne ve bu söze dayanılarak kul-
lanılan yetkiye dayanıyordu. Bir yazarın 
deyimiyle, " Kilise' 12. yüzyıla gelindi-
ğinde 'papaların ayaklarını İmparatorla-
ra öptürecek' kadar güçleniyordu. " (3) 
"Kraliçe Mary döneminde Protestanlar 
diri yakılırken; Kraliçe Elizabeth döne-
minde Katolikler aynı akibete uğruyor-
lardı. Fransa'da mezhep asabiyeti yü-
zünden yapılan Sen Bartelömi katli-
amında bir gecede 120 bin protestan ol-
dürülnîüştü.(4) "Engizisyoncular insa-
nın ruhunu kurtarmak üzere bedenini 
yaktıklarını iddia ediyorlardı. (5) 

Bu dönemin belirgin zulüm aracı En-
gizisyon mahkemeleriydi. Bu mahkeme-
ler, papazların hoş görmediği her görü-
şün, her düşüncenin ve inancın mah-
kûm edildiği, mensuplarının işkenceler-
le ortadan lialdırıldığı kurumlar olmuş-
tur. Hıristiyanlığın Katolik mezhebine 
bağlı olanlar hariç; rnuseviler ve müslü-
manlar dahil; bütün diğer din ve mez-
hep mensuplarının ortadan kaldırılma-
sına çalışılmıştır. Katolik papazlarının 
güçlü olduğu İspanya gibi ülkelerde bir 
tek müslümün bırakılmamış, hepsi kılıç-

"tan'geçifil mişt in' B ı r ^ l u ind en mu se vı-
1er de nasibini almış, 500 yıl kadar önce 
tamamı İspanya'dan başka ülkelere göç 
etmişlerdir. Amerika keşfedildikten son-
ra, bütün yerli halk kafir addedilerek, 
hemen hemen tamamı ortadan kaldırıl-
mıştır. Hatta Engizisyon maİıkerneleri, 
papazlann tasvip etmediği "Dünya yu-
varlaktır"", "Dıinya Güneşin etrafında 

dönmektedir" gibi ilmi görüşlere dahi 
karşı çıkmış, bunlara inananları kafir ilan 
etmiştir. 

Aslında protestanlık, pozitivizm, ma-
teryalizm, rönesans gibi fikir ve düşün-
celer, hıristiyanhğın bu sakat anlayış ve 
uygulamalarına karşı bir tepki olarak 
doğmuştur. Gerçekte belki müslümin 
olabilecek bu insanlar, İslam'ın kendileri-
ne iyi tebliğ edilememesi ve dini tahak-
küme tepkileri nedeniyle, bir başka yan-
lışın içine düşmüşlerdir. Hıristiyanlığın 
yanlışları bütün dinlere teşmil edilerek, 
bütün dinler, ilerlemeye ve düşünmeye 
mani olucu inançlar zannedilmiştir. Av-
rupa, gerçek anlamda din hürriyetini, 
inanç özgürlüğünü, İslam'dan ve Os-
manlılardan öğrenmiştir. Osmanlı'nın 
Avrupa topraklarını hakimiyet altına al- / 
masından sonra, Hıristiyan tebaaya gös-
terdiği hoşgörü ve verdiği hürriyet, Av-
rupa'nın o zamana kadar görmediği bir 
yönetim biçimiydi. Bu "dini hürriyet" an-
layışı sebebiyle, Osmanlı dini bir direniş-
le ^:arşılaşmamış^ bilakis Hıristiyan halk 
tarafından teşvikle karşılanmıştı. Bir 
Batılı yazar, Osmanlı'nın ilerleyişi karşı-
sında (Hıristiyanların mukavemet etme-
mesini) eserinde şöyle özetliyordu: "Din 
meselesinin bu derece az bir rnukavemet 
doğurması insanı daha da fazla şaşırtır.. 

' Üstelik Hıristiyanlık, o zamana kadar 
(Osmanlı idaresine kadar) Avrupa "da bi-
linmedik derecede büyük bir din ve kili-
se hürriyetine kavuştu.""(6) , 

Batı uygarlığı, bugün bu baskıcı din 
anlayışını terketmiş görünmesine rağ-
men, temeldeki "güçlü olan haklıdır" te-
zini terketmemiştir. Gerçekte baskıcj din 
anlayışı ve ulus üstünlüğü inaricı, meBv-
zuatlardan kaldırılmış olmasına rağmen, 
batılı ulusların bilinçaltlarındaki bu çeşit 
önyargılarına dayah politikalarıdır. Batı-
da ve Amerikada uygulanan demokratik 
yönetimler, bilinçaltında, bu çeşit baskıcı 
din anlayışı ve ulusçu politikalardan 
esinlenir. 1 emelde ise: Batı demokrasile- ' 
ri, büyük ölçüde paranın ve sermayenin 
tahakkümüne dayanır. Örneği Amerika, 
kendi petrol çıkarlarını engellediği ge-
rekçesi ile İrak'a karşı harekete geçmiş, ^ 
dünyanın en gelişmiş silahlarıyla bir ül-
keyi dize getirmiştir. Bu davranış, hak ve 
adalet anlayışından ziyade, ben güçlü-
yüm, benim çıkarlanmı tehdit edeni orta-
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dan kaldırırım' anlayışının sonucudur. 
Savaş sebebi olarak gösterilen diğer ne-
denler ise: İşın bahaneleri ve propoganda 
malzemeleridir. Bugünlerde Amerika'nm 
Haiti'ye yaptığı askeri müdahale aynı an-
layışın bir başka delilidir. 

Bizim Batıcılar, 
Osmanlı imi.paratorluğiı. Batı karşısında 
18 ve 19. yüzyıllarda peşpeşe yenilgi al-
dıkça, muzafferiyetin ancak Batıya ben-
zemekle olacağını zanneti. Osmanlı dev-
let anlayışında İslamın etkisiyle en önem-
li ilke 'adalet' iken; Batı kültürünün etki-
siyle bir 'Batıcı- baskıcı- ulusçu değişim 
anlayışı' hakim politika haline gelmeye 
başladı. Elbetteki bu değişim. Batı kültü-
rünün yukarıda saydığımız dayatma ve 
tahakküm anlayışını da bizim devletimi-
ze taşımaya başladı. 

Bu sebeble yaşlaşık ikiyüz yıldır, Batı-
hlaşmak adına, kendimizden, inancımız-
dan, kültürümüzden zorla kopartılma 
süreci yaşıyoruz. Öncelikle kıyafetleriri-
miz, sonra dilimiz, müziğimiz, yazımız, 
tarihimiz, inancımız yokedilmek istendi. 
Yeni bir toplum, yeni bir insan yaratılma-
ya çalışıldı.İttihat ve Terakki nin iktidara 
geçmesiyle birlikte hazırlanan projelere 
göre; insanlarımız ve toplumumuz sahte 
ve yapay bir Türk kimliği taşıyacak, an-
cak Bah medeniyetine bağlı olacaktı. Fa-
kat toplum, İslam sebebiyle, İttihadçılara 
karşı tavır alıp direnmeye başlayınca, dü-
şündüklerinin çoğunu gerçekleştireme-
den. Birinci Dünya Savaşın'da hezimete 
uğrayarak tarih sahnesinden çekildiler. 
İttihadçılara siyaset icabı karşı görünen, 
ancak aym düşünce ve projeleri paylaşan 
Cumhuriyet aydınları yukardaki sebeb-
lerden dolayı uluscu-batıcı politikanın en 
büyük engeli gördükleri İslam'a karşı hü-
cuma gisçtiler. Din alimleri ve dindarlar 
aşağılandı. Dini kunımlar kapatıldı. Dini 
eğitim devlet tekeline alınarak yeni ve 
milli bir dinin temelleri atılmaya çalışıldı. 
Ezanlar ve ibadet dili Türkçe yapıldı. 
Sonra toplumun İslami tarihi kaldırılma-
ya çalışıldı. Yeni resmi bir tarih yazıldı. 
Böylece herkes geçmişini unutacak, ken-
disine zerkedilehleri tarihi olarak kabul 
edecekti. Doğaldır ki bu taril]L, medeniyet 
ve inanç temeline dayanmayan-toprağa 
dayalı, atalarımızı Etilere, Hititlere daya-
ndıran bir tarih olmaiıydı(!) İslami geç-

mişimiz unutulmalı, bir Orta-Doğu dili 
olan, altıyüzyıldır nice eserlerin yazıldığı 
Osmanlıca kaldırılmalı. Batı dil kuralları-
na bağlı yepyeni yapay bir dil yaratılma-
lıydı. Bu sebeble Türk Tarih ve Dil Ku-
rumlan kuruldu. Batı müziği yerleştiril-
meye çalışıldı. Türk müziği kurumları 
kapatıldı. Radyolarda çalınması dahi ya-
saklandı. Batı müziği her yere egemen ol-
du. Yunan ve Batı klasikleri devlet eliyle 
tercüme ettirilerek en ücra Anadolu köy-
lerine dahi dağıtıldı. Batıh gibi giyinmek. 
Batılı gibi konuşmak, konuşurken Fran-
sızca veya İngilizce kelimeler kullanmak, 
baleye, baloya, kokteyllere ve klasik batı 
müziği konserlerine gitmek, aydın ve ile-
rici olmak zannedildi. Herhalde, balolara 
katılmak ve klasik batı müziği konserleri-
ni Anadolu köylüsüne dinletmekle; ülke-
nin ve insanların milli gelirlerinin artaca-
ğına, geri kalmışlıktan kurtularak sanayi-
İeşeceğine inanıyorlardı(!). 

Ne bir insanın, ne de bir toplumun, 
bir grup egemen istiyor diye geçmişini 
unutması; bin yıldır geliştirdiği medeni-
yetini, kültürünü bir kalemde silmesi 
mümkün değildi. Dil, tarih, kültür ve me-
deniyet her egemenin keyfine göre yeni-
den yaratılamazdı. Elbette bunlar değiş-
miz değerler değildi. Ancak değişimin de 
yasaları vardı. Yapay çözümler, zorlama , 
değişimler, dayatma Hkırler, toplumda 
kök salamazdı. İnsanm fıtratına, toplu-
mun yapısına ve inançlarına uymayan 
değerler sisteminin, kurumların yaşaması 
imkansızdı. Bu sebeblerle batılılaşma, 
azınlık bir bürokrat kesimiyle, devletin 
(yani milletin) imkanlarını birlikte yağ-
malayan zengin bir kesimin arasında kal-
dı. 

Milli şef döneminde 1938-1948 arasın-
da halkın kültürünü arttırması(!) amacıy-
la Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Anadolu'ya turne düzenler. Bu turne es-
nasında Akşehir'e de uğranılmıştı. Salon 
her zamanki gibi rejimin ajam durumun-
daki meemurlar tarafından doldurulmuş, 
halktan bir grup da onların arkasına bir 
yerlere yerleştirilmişti. Orkestra Bach, Be-
ethoven, Mozart'tan parçalar çalmış ve 
konsere ara verilmişti. Bir gazeteci arka-
larda bir yerlerde oturan Akşehirli Çele-
bi'nin dalgın dalgın sigara tüttürdüğünü 
görüp yanına yaklaşarak "konser hakkın-
daki düşüncesini" sormuş. Çelebi etrafını 

Osmanİ! dev-
iet aniaytşinda 
İşiânun etiii-
siyie en .önemii 
iiiie 'adaiet' 
iiien; Batt iiüi-
türünün etiii-
siyie bir 'Bat!-
C!-baSİ i !C! -
uiusçu deği-
şim aniayişt' 
hai<im poiitiiia 
iıaiine geimeye 
başiadh 
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Yapay çözüm-
ier, zoriama de-
ğişimier, dayat-
ma fii<irier, top-

iumda iiö!< sa-
iamazdh Bu 

sebebie batıit-
iaşma^ azmitii 

-bic-büroi^rat-ke^ 
simiyie, devle-
tin imkaniarm! 

birlikte yağma-
layan zengin bir 
kesimin arasm-

da kaid). 

kolaçan ettikten sonra gazeteciye; "-Be^ 
yim! beyim! Akşehir Akşehir olah, Ti-
mur istilasmdan beri böyle.zulüm gör-
medi" demiş.(7) 

* Bütün bu üstyapı değişikliklerine 
karşı toplumda tepkiler oluşmaya başla-
dı. Toplumun değişim yasalarına, sos-
yoloji kurallarına ve akla aykırı bu da-
yatmalara karşı gösterdiği aktif ve pasif 
tepkilerine cevap: "Madem ki istemiyor-
İar; o zaman korksunlar!' denilerek, so-
pa oldu. Bir Batıcı aydın(!) Osmanh'nın 
sOn dönemlerinde (1913) kendi dergisin-
de yazdığı bir yazıda ilerideki zulmün 
işaretlerini veriyordu.: "Darwin nazari-
yesinin okutulmasını küfür sayan bir ül-
ke hala Orta Çağlarda yaşıyor demektir. 
Böyle bir ülkenin yirminci yüzyıl dün-
yasında yaşama hakkı yoktur. Sarıklı-
sarıksız ezilmek istemeyen her kafa ar-
tık bunu anlamalıdır." (8) Yine bu şahıs 
Avrupa'dan damızlık erkek getirip 
"Türk kanına Batılı kanı" karıştırmayı 
teklif ediyordu.;'(9) ' * 

Batıcılığa karşı çıkanların zorla etki-
sizleştirilmesi, milli bir politika haline 
geldi. Herşey, ama herşey halka karşı 
zorla uygulanmaya başladı. Halka karşı, 
kanun ve anayasalarda, barajlar oluştu-
ruldu. Batının bütün üst yapı kurumlan 
taklit edildi. Ancak Batı ekonomik ve 
sosyal gelişmesinin temelinde olan ser-
best piyasa ekonomisi ve demokrasi 
alınmadı. Buriun yerine devlet eliyle 
yağma ekonomisi diyebileceğimiz bir 

, devletçilikle; göstermelik, halkın irade-
sini kal e alrnayan, ona karşı sık sık dar-
be yapan, fikir ve düşünce özgürlüğü 
olmayan şekilci bir siyasi sistem, de-
mokrasi diye yutturulmaya çalışıldı. Bu-
gün bile batıcı aydınların fikir ve düşün- -
ce özgürlüğünden^ anladıkları: Solcu ve 
ayrılıkçı yazarlara fikir-hürriyetidir. Ba-
tıcı aydınlar, ayrılıkçi propagandadan 
mahkum Haluk Gerger, Fikret Başkaya-
'yı cezaevinde ziyaret ederek düşüncele-

—rinden-dolayı-m&hkum-edilmelenni-
protesto ettiklerini söylemelerine rağ-
men, hiçbiri yine düşüncelerinden dola-
yı mahkum İslamcı yazar Mustafa Kap-

J ^ ' ) ziyaret etmemiştir. Ancak Refah 
Partisi adına ziyaretlerde bulunan yetki-
liler her iki kesimi de ziyaret etmişler-
dir. Bu ufak örnek, batıcı aydınların iki-
yüzlü ve çifte standartlı olduklarının 

göstergesidir. 
Batı toplumları^ sanayileşme netice-

sinde, diğer toplumlann ekonomik reka-
betlerinden kurtulmak ve sınırlarını ya-
bancı ithal mallara kapatmak, kendi sa-
nayicilerini korumak amacıyla, 'ulusal-
laşma" sürecine girdiğinden, ulusçuluk 
adına diğer üluslaira bir tahakküm ve 
zulme başladılar. Bizde böyle bir sanayi-
leşme süreci olmamasına rağmen, bizde-
ki Batıcı aydınlar da, hemen modaya uy-
dular. bin yıldır kardeşçe ve ümmetçe 
yaşadığımız bu topraklarda türkçülük, 
kürtçülük, çerkezcilik ve arapçılık ide-
olojisi geliştirmeye çalıştılar. Toplumu 
kendi içinde çatışır ve mücadele eder ha-
le getirdiler. Böylelikle Batıda, ırkçılık, 
ulusçuluk adına işlenen zulmü, bizim 
töplumumuza da taşımış oldular. 

Yine ne Selçuklular da, ne de Osman-
lılarda -birkaç istisna dışında- din adına 
gayrı-müslimlere bir tahakküm ve dayat-
ma olmamıştı. Ancak İttihad Terakki'yle 
birlikte, devlet, "kendi resmi ulus, tarih, 
siyaset ve dil görüşlerini" halka tek ina-
nılacak ve tek benimsenecek görüş ola-
rak dayatmaya başladı. Farklı fikir, inanç 
sahibi aydınlara, alimlere ancak engizis-
yon dönemlerinde görülebilecek baskı ve 
işkence dönemi başlattı. İslamcılardan 
tutun da, sol aydınlara, karşı-milliyetçile-
re kadar, herkes bu baskılardan nasibini 
aldı. 

Halbuki bizim halkımız "Dinde zorla-
ma yoktur." (2/256). "Rabbin isteseydi, 
yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanır-
dı. O halde sen mi insanlan mümin ol-
maları için zorlayacaksın?" (10/99) diyen 
bir inancın mensuplarıydı. Yine mezhep 
imaınları kendi görüşleri için: "Bu bizim 
görüşümüz. Gücümüzün yettiğinin en 
iyisi bu. Daha iyisini getiren olursa 
onunkini kabul ederiz." (Ebu Hanife); 
Ahmed bin Hanbel, mensuplarından bi-
rine şöyle der: "Beni, Malik i, Şafii'yi ve 
Sevri'yi taklid etme. Dilediğini al."(10) 
Tarihi-uygülamada (bilhassa salianat-dö-
nemle.rinde) tasvip edilemiyecek kötü 
uygulamalar olduysa da; bu İslam'ın de-
ğil, uygulamacıların yanlışlarıdır. Genel-
de Kur'an: "İrisan türünü diğer varlıklar-
dan ayıran hususun; insana iyiyi ve kö-
tüyü tercih konusunda verilen seçme ira-
desi-özgürlük- olduğunu" Adem kıssa-
sında açıklar. "Hani Rabbin meleklere: 
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'Ben yeryüzünde bir haüfe yaratacağım" 
demişti. Onlar da Biz Seni övüp-yüceltir 
ve takdis ederken orada fesad çıkaracak 
ve kanlar akıtadacâk birini mi yaratacak-
sın?" dediler. (AHah) "Şüphesiz Ben sizin 

- bilmediğinizi bilirim dedi." (Kur'an 2-30). 
Yine Kur'an'ın bir çok âyetinde; insana 
iki yol gösterildiği (iyi-kötü), 'yine ona 

. akıl ve duyu organları verildiği' "bu se-
beble seçim hakkına sahip olduğu", 'bu 
tercihlerinden dolayı da ahırette hesaba 
çekileceği ' anlatılır.(11) İnsanın bu hür 
iradesini ortadan kaldırmak ve ona ta-
hakküm Ğderek tercihte bulunmaya zor-
lamak, insana ve vahye saygısızlıktır. İyı-

. yi ve kötüyü seçme hürriyetinin olmadığı 
yerde, din de yoktur. Çünkü hür iradeye 
sahip olmayanı, tercihini zorla yapanı, ne 
suçlayabilir, ne de miikafatlandırabilirsi-

- niz. Kabul ve seçnie özgürlüğünün olma-
dığı yerdej cennet ve cehennem de yok-
tur. 

Bu sebeble hiç bir müslüman İslam 
adına, başkalanna engizisyon zulmü ya-
pamaz. Ancak burada savaş hali ile banş 
halini karıştırmamak gerekir. Savaş ha-
linde elbette ki cebir ve zor kullanmak, 
düşmanı imha etmek amaçtır . Bu İs-
lam'ın zoru ve savaşı inandırma metodu 
olarak benimsediğini göstermez. İs-
lam'da kuvvet, tebliğin önündeki engel-

, leri kaldırmak amacıyla kullanılır. İs-
lam'da işgal yerirıe fetih sözcüğü kuHanı-
lır. Fetih ise; "yol açan, önünü açan, baş-
langıç" anlamlarında kullanılan bir söz-
cüktür. 

Batıcı aydınların İslam'ın güçlenmesi 
karşısındaki telaşları; kendi baskıcı ve 
dayatmacı tutumlarının aynılarının ken-
dilerine uygulanması korkusundandır* 
Ancak bundan müsterih olsunlar. Bizim 
inancımız onların işlediği suçların kı-
sasından bizi alıkoymuştur. İnsan hakla-
rı, inanç hakları, Allah'ın kitabı tarafın-
dan ayetlerle teminat altına alınmıştır.. 

^ Dipnotlar 
, (1) Doğu ve Batı Arasında İstam,A!iÎzzetbe-

goviç. Nehir Yayıntarı, 1987, Shf. 53 Dipnot 
(2) Yuhanna Böiüm 20, Cümie 23 
(3) Anadolu 2, Mustafa İslamöğlu, Denge 

^ Yayınları 1991, S.431, Naklen, Safuri, Sukut, 
S.236 - ' ' . 

(4)a.g.e.,s.432-

' (5) Doğu ve Batı Arasında İslam, Ali İzzetbe-
' goviç, Nehir Yayınlan 1987, shf. 87-88 : -

(6) Asya'nın Yükselişi ve Düşüşü, Shf 101, 
"Feınaıid Crenard", Milli Eğitim Basımevi, 1992 

- / (7) 9.7.1994 Atilla iltıan Sohbeti, TRT 2 
(8)AbduHah Cevdet,İçtihad, Sayı 58(1913) 

"Prof. Dr. M.Kemal Öke, Saraydaki Casus, Hik-
met Neşriyat, İstanbul, 1991" 

(9) "Prof. Di'.M.Kemal Öke, Saraydaki Casus, 
Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1991" ; ^ 

(10) Bkz.Ahmcd Kemal Eb'I Mecd "Hürriye-
ti'l-Fikr fi'l-İslam Minberu't İslam, Mayıs 1962 
S.82 . . 

ll)Bu konudaki ayetlerin bazılan: 
17/70 "Andolsun biz ademoğullarına (irade 

hürriyeti akıl ve şuur vererek) çolf ikram ettik" 
91 /7. Nefse ve onu şekillendirene, 
9̂1 /8 Oha bozukluğunu ve korunmasını (fü-

aıru ve takvayı) ilham edene andolsun ki; 
90/10 Ona iki tepe (iki hedef: hayır ve şer 

yolunu) gösterdik. 
76/3 Biz ona yolu gösterdik; (o) ya şükredici 

veya nankör (küfredici) olur. 
-64/2 Sizi o yarattı, kiminiz kafirdir, kiminiz 

mü min (iman eden). Allah yaptıklarını görmek-
tedir. -- . 

2/253 İşte biz, o elçilerden kimini kiminden 
üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, ki-
mini de derecelerde yükselttik Meryem oğlu 

*İsa'ya da açık deliller verdik ,ve onu Ruhu'l Ku-
düs ile destekledik AHah dileseydi onlann arka-
sından gelen milletler, kendilerine açık belgeler 
gelmiş olduktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. 
Fakat anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi 
inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi, birbir-
lerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapar. 

2/256 Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sa-
pıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tağutu red-
dedip Allah'a inanırsa, muhakkak ki o, kopma-
yan, sağlanı bir kulpa yapışmıştır. Allah işiten-
dir, bilendir. 

109/6 Sizin dininiz size, benim dinirrî bana-
.dır. ' _ . ' 

50/45. Biz onların nç dediklerini biliyoruz. 
Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin, sadece 
tehdidimden korkanlara Kur an la öğüt ver. 

17/54 Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse sir 
ze merhamet eder, dilerse azabeder. Bizini on-
lann üzerine vekil göndermedik. 

9/6 Ve eğer ortak koşanlardan biri eman di-
leyip, yanına gelmek isterse, onu yanına a! ki, 
Allah'ın sözünü İşitsin, sonra onu güven içinde 
bulunacağı yere ulaştır. Böyle (yap), çünkü on-
lar, bilmez bir topluluktur. 

Batıc! aydm -
i a n n İ s i a m ' m 
g ü ç i e n m e s i 
k a r ş ı s m d a t c i ^ 
t e i a ş i a r ! ; k e n d i 
b a s k L G ! y e d a -
yatmac! tutuô ^ 
i a r t n m a y n t i a n -
n ı h k e n d i l e r i n e 
u y g u l a n m a s ı 
k o r k u s i ı n d a n -
dır . . 
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Batı'yi nasıl bilirsiniz? 
Mehmet Beienkuyu 

Bat! yaniüar! körükörüne 
taklitle topiuma uygun olma-

Toplunüann gelişmesinde, top-
lumlararası ilişkilerin rolü çok 
büyüktür. Fertler arası ilişkiler- , ,, . . . . , . . 
deki başar ı lar nas ı l kiş inin Y^n modeller gettnrJerken (ıtt.-

hatçdar-uiusdevlet), karşıtlar! 
da kendilerine ait gettolar 

oluşturup kapılannt dtşartya 
kapanruşiardtr 

kendine güvenini sağlıyorsa, 
bir toplumun dış ilişkilerindeki 
başarılan da toplum bilincinin 
kuvvet bulmasını sağlar. Başlı-
ca temas noktalarını oluşturan 
ticaret, turizm, savaşlar ve siya- * 
si bağlantılar, diğer toplumlar gibi İslam toplumla-
nnm da dışanya açılan kapılan olmuşlardır. 

Bugün müslüman toplumlann diğerleriyle iliş-
kileri söz ^konusu olunca doğal olarak Batı ile ilişki-
ler ilk sırayı alıyor. Bugüne kadar Batı ile ilişkiler 
konusundaki tartışmalar belirli sınırları aşamamış, 
yapılan icraatlar da belli bakış açılan içerisinde ya-
pılmıştır. Yapılan tartışmaların odak noktasını ha-
yatta kalma ve ilerleme mantığı oluşturacağına. Ba-
tılılaşmanın başansızlığı ve sonuçlan oluşturdu. Şa-
yet daha önce Batı nın bugüne gelişi incelenseydi 
Batı daha iyi anlaşılabilirdi. Batı yanlıları körükörü-
ne taklitle topluma uygun olmayan modeller getirir-
lerken (ittihatçılar-ulusdevlet), karşıtlan da kendile-
rine ait gettolar oluşturup kapılannı dışanya kapa-
mışlardır (cemaatler). Müslüman kesim Batı'yi de-
ğerlendirmede çok kolaycı bir mantıkla hareket et-
miştir. Batmın ilerlemesi ya tamamen 'sömürgecili-
ğe' dayandınİmış, ya da 'bilimin ilah edinilmesi' gi-
bi aşın dünyevi bir sebebe indirgenmiş ve dikkate 
değer görülmemiştir. Oysa Batı'nın ilerlemesi bu se-
beblerden ibaret değildir. Evet, 'İslamın geleceği Ba-
tı'nın geçmişi değıldir(l) ama aynı hataları yaşa-

mamak ve iyi yönlerini almak 
için Batı'nın gelişme mantığı iyi 
anlaşılmahdır. 

Müslümanların Batı'ya karşı 
tayırlannı Olivier Roy üç grupta 
topluyor: 

1) Nostalji söylemi (Batı'ya 
uygarlığı getiren İslamdır.) 

. 2) Kanıtı kabul etmeme (Ba-
tı'nın değerleri h a n ^ bakımdan 

üstündür?) 
3) İslami savunma/hakl ı gösterme söylemi 

(Kur'an ve sünnette her şey mevcuttur, İslam en iyi 
dindir. (2) 

Bu bakış açılanyla birkaç yüzyıldır Batı'yi anla-
maya çaİıştık, ama harhalde yeterince anlayamadık 
ki islam dünyası hala kendine gelemedi. Onları an-
lamak için pek yabancısı olmadığımız fakat unuttu-
ğumuz ve batılıların bizden daha iyi uyguladıklan 
olayların tahlilini bir müctehit gayretiyle yeniden 
gündeme getirmeliyiz. Bilimsel yöntemler veya mo-
dem sosyal bilimlerden bahsedildiğinde, bunlann -
da sömürü araeı olduğu gündeme getiriliyor. Bu ka-
palı mantık ve sansür anlayışı acaba İsabetli mi? 
Mesela Tanzimat dönemindeki sansür ne gibi so-
nuçlara yol açtı, hiç araştınidı mı? Batıyla ilişkileri 
ne derece ettaieai?'"Beyoglü'ndybazrdükkaıılar ya^ 
bancı gazete ve kitapları satmaktaydılar. Bunların 
satışına ait sansür olmadığı için, Tanzimat zihniye-
tinin yetiştirdiği genç nesil bu dükkanlara sık sık 
gelerek Batı ile temaslarını sağlıy.orlardı."(3) Aynı 
döneme ait Batı'ya bakış açımızm temellerinin neler 

, olduğunu izah bakımından iyi bir örnek teşkil etti-
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ğini düşündüğümüz Rifa'a Rafi Tah-
tavi'nin birkaç gözlemini aktaralım. 
Mehmet Alı Paşa'nın Avrupaya gön-
derdiği öğrencilerden olan Tahtavi' * 
den ilginç pasajlar: "Avrupada zanaat-. 
karlar için yazılmış olan kitaplar, onlar 
için açılmış okullar vardır. Aşçı okulla- ̂  
nnı ve aşçı bilginlerini bunlardan saya-
biliriz. Fransızların bu tür bayağı nes-
neler için kitap yazması deliliğe yakm 
bir hal ise de . . . " (4 ) Bu Avrupa'nın 
branşlaşma ve eğitim anlayışına ilginç 
ve kayl^ttirecek bir bakış açısıdır. Ha-' 
len çözemediğimiz Batı anlayışına ışık 
tutacak notlar da sözkonusudur. Tah-
tavi Fransızların tiyatroya verdikleri 
önem karş ıs ında hayrete düşer: 
"Fransızlar, kişinin ahlakının bu tür 
yerlerde değişeceğine inanırlar ve bü 

. tür yerleri 'ibret alınacak yer' diye va-
sıflandırırlar."(5) "Perdenin üzerinde 
'adet ve ahlak oyunla ıslah olunur' di-
ye yazılıdır. Sözün kısası tiyatro ^dı 
verilen yer Fransızlara göre okul gibi-
dir."(6) 

Maddi refahla bağlantısını inkar et-
memekle birlikte sanat bizde yine çok 
smırlı kalmış, saraylardan ve başkent-
lerden dışan çıkamamıştır. Bu tutum 
yüzyıllar boyu yeterli görülmüş, Cum-

. huriyetle birlikte de mevcut İslam sa-
natları artık bireysel çalışmalara terke-
dilmiştir. Batılı sanatsal faaliyetler ise , 
Müslüman kesim için meşruluktan öte 
angarya kabul edilmiş, gerekliliği ise 
RP'nin büyük şehirlerde belediye baş-
kanlıklarını kazanmasıyla gündeme^ 
gelmiş, o güne kadar saman kağıda ba-
sılı birkaç sayfalık mevkutelere şiirler 
karalamış kişiler mumla aranır olmuş-
tur. Batıyı iyi tanıdığını söyleyen ya-
zarlarımızdan Cemil Meriç'in bile ro-
man sanatına bakışı ilgi çekicidir ve in-
celemeye değer 

Avrupada "tanrı öldükten ve insan ̂  
kendi kendisiyle kaldıktan sonra artık 
herşey kavramdır, kavram-ise felsefe-
nin sonudur." (7) Bu kanaate ulaşan 

. Garaudy'ye göre zaten âşkın temeli ol-
mayan Batı Felsefesi sona ermiştir ve 

Avrupada sanat felsefesinin yerini al-
mıştır. Avrupa'da din zaten hiçbir za-
man felsefenin tahakkümünden kurtü-
lamadığından sanat dinin yerini de al-
mıştır. "Böylece bütün zamanların en 
büyük romancısı Dostoyevski ile birlik-
te sanat, bir kez daha günümüz insanı-
nın sorunlarına ve sıkıntılarına cevap 
vermeye gücü yetmeyen çağdaş Batı 
felsefesinin yerini alıyordu." (8) Bu sa-
tırlar Batı da sanatın neden bu kadar 
önemli olduğuna ve bunu bizim neden 
yeterince anlamadığımıza ışık tutabilir. 
Burada aynı özelliğe sahip pek çok ya-
zardan bahsedilebilirse de bir romancı-
dan söz etmeden geçemiyeceğim. Dos-
toyevski'den yarım yüzyıl sonra yaz-
maya başlayan ve onun kadar olmasa ^ 
da savaş sonrası Avmpâ gençliği üze-
rinde etkili olan Herman Hesse.(9) Bu 
iki yazar ahlak ve Hıristiyanlık değerle-
rini tekrar gündeme getirip, temelde 
felsefenin konulan olan Tann-insan iliş-
kileri, hürriyet, "ahlak ve adalet gibi ko-
nulan psikolojik tahlillerle besleyip ele 
alırlar. Yine aynı konuyla ilgili olarak 
sinemanın Amerikan tarihinde ayn bir 
yeri vardır ve bir devlet politikası ola-
rak ele alınmıştın 

Peki Batı nın anlayamadığımız yön-
leri sadece bunlar mıd;r? Elbette değil. 
Sanayi devriminin ortaya ç ıkardığı 
kentlerin oluşumu. Batı nın bugüne ge-
lişini anlamamızda bize epeyce yol gös-
teriyor. "Dokuma endüstrisinin yarattı-
ğı zenginliğin altında, yurtlarda topla-
nıp fabrikalara taşman, sırasında kır-
baçlanarak, zincire vurularak çalıştırı-
lan 7-14 yaşlanndaki kimsesiz binlerce 
çocuğun ince ve çevik parmaklan, bir-
kaçının intihan (evet intiharı!) vardı. 
Sermaye birikimi hızlanırken, iki vardi-
ya çalıştınlan çocukların 'ya taklan hiç 
soğumuyordu.'"(10) Tarihte dünyanın . 
hiçbir yerinde görülmemiş ve sadece 
bizde raslanmış gibi ve de mal bulmuş 
mağribi benzeri kamerasını kapıp gece-
kondu mahallelerine koşan televizyon-
cuların dikkatini çekecek birkaç satır 
daha: "Eski yapıların her bir odasında. 

Biiimsei yön-
temier veya 
modern sosyai 
biiimierden baiı-
sediidiğinde, 
buniarm da sö-
mürü arac! oi-
duğu gündeme 
getiriliyor. Bu 
iiapaİ! mant!!< 
ve sansür ania-
y)Ş! acaba isa-
betli mi? 
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Bîzse o ytHar-
da Do!mabah-
çeîere sarayîar 
yaptınyorduk, 
fabrîka niyeti-
ne. Haydarpa-

şa'dan Bağ-
dat'a giden de-
miryolu gibi bir 
kaç girişimi de 

yiiiardtr em-
peryalizmin 

Türkiye'ye giri-
şi Oİarak de-
ğeriendirdii<. 

bütün bir aile yüksek kiralar karşıhğt 
ka l ıyor , L iverpS l 'da n ü f u s u n 1 /5'i, 
Manchester'de 50.000 kişi, Londra'da 
20.000 aile mahzenlerde yaşıyordu. 'Ce-
hennem, Londra'ya benzer bir kent ol-
malıydı.' Susuz, tuvaletsiz, çamur, rutu-
bet ve is içindeki bu 'konut lar, kolera 
ve tifüs taşıyan fare ve bitlerle paylaşılı-
yordu."(11) "Bü korltunç evlerde sağ 
kalabilen zavallı çocuklarsa çok güçsüz-
düler. Yirmi yaşına vardıklannda, yüz 
kişiden onu bile asker olmaya uygun 
değildi." (12) Evet, geçen yüzyılda Batı, 
çalışmaktan intihara varacak derecede 
bir mücadele yaşadı. Genç yaşta çalıştı-
rılan çocukların askerlik çağına varma-
dan güçten d ü ş t ü k l e r i n i d ü ş ü n ü n ! 
Amacımız yer yer insanlık dışı uygula-
malara varan bu yaşam biçimini onay-
lamak değiL Batının nasıl bu hale geldi-
ğini hatırlatmak. Bizse o yıllarda talih-
siz savaşlarla ve de aldığımız dış borç-
larla denizleri doldurup, Dojmabahçele-
re saraylar yaptırıyorduk, fabrika niye-
tine. Haydarpaşadan Bağdat'a giden de-
miryolu gibi bir kaç girişimi de yıllardır 
emperyalizmin Türkiye'ye girişi olarak 
değerlendirdik. 

Peki durum bugün çok mu farklı? 
Ali Rıza Kardüz'ün gözlemihden birkaç 
ipucu. Gazeteci IBM labaratuvarlarıyla 
ilgili bilgiler aktarıyor: "Almadan laba-
ratuvarmda altıyüz, Santa Teresa İaba-
ratuvannda yediyüz bilim adamı çalışı-
yor. Herkes sabah 07.00'de işinin başın-
da. Bedava servis aracı, şirket otosu, şo-
för, kahve, yemek yok. Kendi aracınızla 
geleceksiniz: Kahveyi para verip içecek-
siniz. Öğle vakti istersenz kafeteryada 
paranızla sandviç yiyeceksiniz. Akşam 
üzeri 16.00'da yola çıkmak zorundası-
nız. Hafta içinde geç saatlere kadar da-

"vete^^itmek, gece yarısı diskoya uğra-

-mak, kafa çekmek yok." 
"Amerika'yı Amerika yapan bü-

yük ve acımasız bir rekabet oirtamında 
çılgınca çalışma... Üstün yetenekli olan, 
çalışan kazanıyor. Kaybeden eriyip gi-
diyor. ... Biz burada kendimizi fazla zo-
ra s o k m a d a n . Devle t Baba nın b ize 
Amerikalılann yaşam düzeyinde bir ha-
yat sağlamasını bekliyoruz... Yılda kişi 
başına 2b!n dolarlık üretim ile ABD'de 
yılda kişi başına 20 bin dólar üretim 
gerçekleştiren insanlar gibi yaşamak is-
tiyoruz." (3) -
^ Evet. Batı 'ya yöne l ik bütün hakİi 
eleştirileri kabul edelim; ama artık yüz-
yıllar süren gecikmeyle de olsa aynayı 
kendimize çevirelim ve bir bakalım: 
Suçlu sadece "onlar/' mı? 
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* - Türkiye 

Bir operasyonun ardından 
^ Ubeyduüah Baykara 

20 Mart 1995 Pazartesi sabahı 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ku-
zey Irak'taki PKK Kamplarına, 
yönelik başlattığı operasyon 
C u m h u r i y e t Tar ih i nin en 
önemli askeri harekatı olarak 
nitelendirilmişti. İlk gün savaş 
uçak lar ıy la S ü p e r C o b r a ve 
C o b r a h e l i k o p t e r l e r i h e d e f 
kamplara 30'dan fazla sorti dü-
zenliyordu. Harekat 385 km'-
lik s ın ı r b o y u n c a , 220 k m . 
uzunluğunda ve 40 km. geniş-
liğinde bir alanı kapsıyordu. 
Ordu 35.000 kişilik bir kuvvetle 
harekete geçmişti. Operasyon 
2800 civarındaki PKK'lıyı hedef 
alıyordu. Habur Kapısından, 
geçen zırhlı birlikler ve tanklar, 

' PKK'lıları çevirme operasyo-
nuyla kıskaca alıyor; tankların ' 
ve kar iyer le r in b u l u n d u ğ u 
zırhlı birliklerin planlanan böl-
gelere ulanmasından sonra ko-
mando ve piyadeler dört ayrı 
noktadan Kuzey Irak'a giriyor-
du. . . -

PKK ise, harekatı herhalde^ 
önceden öğrenmişti. Çünkü sı-
nır bölgesinde bir süredir yapı-
lan yoğun askeri hazırl ıklar; 
Irak tarafından Türkiye'ye gi-
ren kamyonların giriş işlemle-
rinin yıldırım hızıyla yapılır-

ken , Irak 'a g e ç m e k isteyen'-
kamyonlara inanılmaz bürok-
ratik engellerin çıkarılması gibi 
hadise le r de b u n u sağ lamış 
o lab i l i rd i . H a r e k a t ı n arhacı 
PKK'yı b i t i rmek ve b ö l g e d e 
Körfez Savaşı'yla başlayan kar-
maşayı önlemek şeklinde açık-
lanmıştı. PKK'ya, onu marjinal 
bir terör örgütü düzeyine in-
dirgeyecek ölçüde darbe vuru-
lacak ve bir daha yenilenmek 
zorunda kalınmaması açısın-
dan bu operasyon b i r " f inal 
operasyonu" olacaktı, Çakanlar 
Kurulu'nun 20 Mart'taki olağan, 
toplantısına göre. 

Çiller konuyla ilgili olarak 
"Son büyük operasyonu yapı-
yoruz. PKK'nın kökünü kazı-
yacağız. Bir dah^ dirilemeye-
cek. Operasyonun arkasından 
da demokratikleşmeyi getirece-
ğiz. P K K her türlü zeminini 
kaybedecek." diyordu. 

Uçakta ve Batı'ya bir yolcu-
luk esnasında olmadığı halde, 
deinokratikleşmeden bahseden 
Başbakan Tansu Çiller'den ta-
rih bilgi lerimizi alt üst edici 
bomba gibi beyanatlar da sadır 
oluyordu. O'na göre bü hare-
kat, Plevne'den beri en büyük 
kara harekatı idi. Ve nihai ka- ' 

rarı verirken çok zorlanmıştı. 
(Kararı kendisi mi vermişti?) 
O p e r a s y o n a s ın ır ve z a m a n 
koymamıştı; bü nihai bir darbe 
olacaktı. Üstelik dünyadaki ba-
rışa ve demokrasiye bile hiz-
met edecekti... 

Ancak daha ilk günlerden 
itibaren Çiller'in bu tür heye-
canlı beyanatlarına katılmayan-
lar da az değildi . Mahir Kay-
nak'a göre Kuzey Irak operas-
yonu ile PKK'nın beli kırılama-
yacaktı; Hükümet iç politika-
daki başarısızl ığını gizlemek 
için bölgeye yönelik askeri bir 
operasyon kararı almıştı. (Sırf 
böyle bir amaç için bu kadar 
geniş çaplı I)ir operasyona ge-
neraller razı olur muydu, böy-
le bir riske girerler miydi?) 

Öte yandan harekata yöne-
l ik olarak Bat ı 'dan gelen ilk 
tepkiler bir bütünlük arzetmi-
yor ve nispeten yumuşak görü-
n ü y o r d u . A B D ' n i n harekata , 
tam destek-verdiği bildiriliyor. 
Batı Avrupa devletlerinin ise 
"elinizi çabuk tutun Gümrük 
Birliği tehlikeye girebilir." biçi-
minde i k a z d a b u l u n d u k l a r ı 
haber veriliyordu. 

H a r e k a t o n u n c u g ü n ü n ü 
doldururken Bat ının Türki-
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ye'ye yönelik tavrı da sertleş-
meye başlamıştı. Almanya ön-
ce 150 rnilyon Marklık yardımı, 
daha sonra da askeri yardımı 
ask ıya a ld ığ ın ı a ç ı k l a m ı ş t ı . 
Devlet yetkililerinin, harekatın 
uzayabileceği, en az bir yıl sü-
rebileceği şeklindeki muğlak 
açıklamalarının ardından baş-
langıçta tam destek veren ABD 

. de muhalif bir tavır sergileme-
ye başlıyordu. Artık harekat 
dolayısıyla Türkiye'nin Güm-
rük Birliği hayallerinin suya 
düşeceği tehdidi daha yüksek 
sesle telaffuz edilir olmuştu. 

Fransa eski İnsan Hakların-
dan S o r u m l u Devle t Bakanı 
Bemard Kouchner "Türkiye'de 
K ü r t s o r u n u . K u z e y I rak ' ta 
Türk ordusu, hapishanelerde 
eski DEP milletvekilleri olduğu 
s ü r e c e T ü r k i y e ' n i n G ü m r ü k 
Bir l iğine kabulü söz konusu 
olamaz. Yüzde seksenbeş 'ha-, 
yır' oyu çıkar." diyordu. 

Sonuçta Nisan ayı ortaların-
dan i t ibaren ordu Kuzey I-
rak'tan geri çekilmeye başladı. 
Artık resmi açıklamalara göre 
birliklerin planlı görevi sona 
ermişti . Kuzey Irak PKK unr 
surlarından temizlenmiş, 500 
civarında PKK'Iı öldürülmüş 
ve örgüte ağır darbeler indiril-
mişti. (Harekatın maliyeti Sa-
vunma Bakanı Gölhan tarafın-
dan iki trilyon olarak açıklan-
dığına göre PKK'lı başına dört 

mi lyar TL mi h a r c a n m ı ş 
oluyordu?) 

Peki , tr i lyonlara malolan 
operasyonun amacı sadece bu 
kadar mıydı? Ordu geri çekil-
diğinde PKK için buralara yer-
leşmek -her ne kadar ciddi dar-
beler aldıysa da- tekrar ve ko-
layca m ü m k ü n o l m a y a c a k 
mıydı? Nitekim geri çekilmeyi 
takibeden günlerden itibaren 
gelen haberlere bakılırsa PKK 
yine bölgeye taşınma çalışma-
larına başlamışt ı bi le . Ş imdi 
resmi ağızlardan "Gerekirse yi-
ne gireriz." biçiminde açıkla-
malar g e l i y o r d u . Ö y l e y s e 
PKK'nın işi bitirilmemişti ve bu 
tür operasyonlarla bitirileceğe 
de benzemiyordu. Daha iki yıl 
önce de böyle bir operasyon 
yapılmamış mıydı? 1993 Ekim 
ayında Türk ordusu PKK'lılan 
kamplarında kıstırıp direnişe 
geçen militanlardan binlercesi-
ni öldürüp yaralamamış veya 
Iraklı Kürtlere sığınmak zorun-
da bırakmamış mıydı? 

İki yıldan beri hep "üç aya 
kadar" PKK'nın kökünden ka-
zınacağı söylenmiş, bunu sağ-
lamak için her yıl silahlara 
dörtyüz trilyon TL. harcanmış-
tı. Bu iş için bölgeye ikiyüzbin 
asker yığılmıştı 

Yoksa bu son harekatın da-
ha farklı bir anlam ve amacı mı 
vardı? İlk günlerde yapılan 
yorumlar harekatm büyük çap-

lı oluşundan dolayı hedefin sa-
dece PKK olmadığı, ordunun 
Kuzey Irak'ta uzun süre kalabi-
leceği, hatta Türkiye'nin bölge-
deki petrolün denetimini ele 
geçirerek bu bölgeye yerleşebi-
leceği biçimindeydi. 

Ordu iki ay Zarfında geri çe-
kildiğine göre, maksat dünya-
ya birtakım mesaj lar mı ver-
mekti? Bölgeye yönelik çeşitli 
niyet ve tasarıları olanlara, me-
sela Batılı Başkentlere bir ima-
da mı bulunmak isteniyordu? 
Eğer opei-asyondan maksa t , 
<Bu bölgede bize sorulmadan 
herhangi bir düzenlemeye te-
şebbüs hata olur." mesajını et-, 
kili bir biçimde vermek idiyse, 
harekat başarılı sayılmak icabe-
derdi. Yok eğer terörü önle-
mek id iyse amaç , b u asker i 
operasyonlarla, gerillaya karşı -
düzenli ordu birliklerinin sava-
şıyla ve en önemlisi sadece as-^ 
keri yöntemlerle çözülecek bir 
sorun değildi. Bunun için dev-
let sisteminin^ bizzat kendi hal-
kıyla pek de barışık görünme-
yen yapılanma tarzının, kendi 
lAalkına yönelik kimi otoriter 
ve to ta l i ter d a y a t m a l a r ı n ı n 
gözden geçirilmeye ve tasfiye-
sine ihtiyacı vardı. Ve tabii ki 
bir de, kısa vadeli önlemler için 
taze bir örneklik olarak, İngil-
tere - I R A mücade les in in b u 
günlerde kaydettiği gelişmeler-

'den ders almaya. 
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Dünya 

Diyalog İslamî bir 

Hasan e!-1brabi üe söyleşi 

:80'!i yiMannsonlannda^vyet-
Jer Birliği nin dağılması ve Doğu 
Bloku'nun çökmesiyle birlikte 
kapitalist sistemi ayakta tutmak 
gayesiyle kendi halklar: nezdin-
de meşruiyetinin devamını sağ-
lamak için yeni bir dış tehdit, 
yeni bir "öcü" arayışı içinde he-
def olarak İslam'ı seçen Batılı 
güç odaklarının İslam karşıtı 
kampanyaları aralıksız devam 
ediyor. Müslümanlara teîrörist 
damgası vuj'abılmek için türlü 
türlü cinayet ve kanlı eylemler 
tertip edilip müslümanlar leke-
lenmeye çal ış ı l ı rken, mesela 
Fransa gibi hak ve özgürlük ha-
reketlerinin beşiği kabul edilen 
bir ülkede dahi müslümaniara 
yönelik baskılar artıyor, liselerde 
başörtüsü ve hatta Kardavi'nin 

i Helaller ve Haramlar adlı kitabı-
nın başına geldiği gibi İslami ya-
yınlar yasaklanabiliyor. Bir ta-
raftan artık NATO'nun yeni he-
definin İslami hareketler ve 
müslüman halklar olduğu açık-
ça belirtilirken diğer taraftan 

: İran ve Sudan gibi müslümanla-
? rin iktidarda olduğu ülkeler 
ABD'nin terörist ülkeler listesin-

: de baş şıraya yerleştiriliyor. Ceç-

; tiğiıniz aylarda ABD'nin İran'a ^ 
yönelik tutumu daha bir sertleş-
miş ve yönetim tarafından ticari 
ambargo, uygulanma karan alın-

! mıştı. Bij bakımdan İranlı müs-
lümahlan zor'gühlerin beklediği 

: söylenebilir. Sudan ise emper-
yalist dünya sistetnine boyun 
eğmeyen, bu sisterhin yardım ve 
desteği sözkonusu olmaksızın 
ekonomisini düze çıkarıp pek 
çok Afrika ülkesinin pençeleştiği 
açlık ve sefalet gibi problemleri 
çözüme kavuşturabilen ve Tura-
bi gibi engin birikiın ve tecrübe 
sahibi önderleriyle İslami hare-
ketlere yeni ufuklar açabilen bir 

' ülke konumunda. Geçtiğimiz 
Mart ayının son günlerinde Har-
tum'da bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen PÂİÇ (Popular Arab ând 
Islamie Conference: Arap-İslam 

- Halk Konferansı) dünya müslü-
manlarını biraraya getiren, bu 
bakımdan hayli anlamlı bir et-
kinlik oldu. Aşağıda okuyacağı-
ntz, impact'tan Rıfat Küçük'ün 
çevirdiği söyleşi bu çerçevede 
PAIC'den Sudan'ın İkonumuna 
ve Batı-İslam ilişkilerine kadar 
bir dizi konuda Turabi 'den 
önemli mesajlar içeriyor. 

Geçt iğimiz günlerde sona 
eren S.PAİC'i has ı ! değerlen-
diriyorsunuz? 

Konferanstaİi i temsil hal -
kası önemli ölçüde genişledi. 
3. PAÎC öncekinden çok daha 
geniş bir coğrafi temsile sahip 
oldu. Katılım, İslarn dünyasın-
daki sosyal, siyasi, kültürel ve 
manevi güçlerin en geniş bir 
yelpazesini temsil ediyordu. 

K o n f e r a n s ' a h a k i m o l a n 
konsensüs ruhu göstermişt ir 
ki , PAİC b u g ü n m ü s l ü m a n 
toplumdaki İslarnı, tnilliyetçi 
ve diğer eğilimler arasındaki 
eski bölünmeleri aşmıştır. Eh 
önemlisi ise. Konferans yapj^ 
sa! bir nitelik kazanmakta ve 
çeşitli ortak eylem alanlarına 
doğru genişlernektedin Biz 
aynı zamanda PAİC'in dünya-
nın değiş ik b ö l g e l e r i n d e bir 
tür bölgesel ortaklık veya şu-
beler oluşturulabileceğini de 
ümit etmekteyiz. PAİC'in belli 
bir noktaya geldiği ve hadise-
le re s a d e c e b i r r e a k s i y o n u 
yansıtmadığı yolunda gittikçe 
k uvve t l e n e n b i r k a n a a t var. 
Kohferans' ın, İslam dünyası-
nın karşılaştığı sorunlar konu-
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s u n d a g e l i ş m e k a y d e t m e y e 
d e v a m e d e c e ğ i n d e n k u ş k u 
duymüyorunî. . 

Nihayet İslam'm bir inanç 
temeline dayah bir medeniyet 
olduğunun ve ortadan kaldırı-
lamayacağtnm idrak edileceği 
ümit edilebilir. Medeniyet me-
deni davramş demek değildir. 

S u d a h ' m Konferans plat-
f o r m u n u k e n d i m e s e l e l e r i 
d o ğ r u l t u s u n d a k u l l a n m a y a 
çalışmadığı herhangi bir yerde 
yazıl ıp çizi lmiş midir, bilmi-
yorum. Biz hiçbir surette PA-
C'i Sudan veya başka herhan-

gi bir özel rnesele i^in kullanı-
labilecek b i r platform olarak 
görmüyoruz. Konferans, İsla-
mi duyariıhğın bütün mesele-
leri için tamamen özgür ve or-
tak bir zemin olarak fonksiyon 
icra etmiştir ki, bu da olması 
gerekendir. 

Fakat PAİC fazlasıyla de-
vasa b i r gündemi yüklenmiş 
o l m a d ı m ı ? B u m e s e l e l e r l e 
uğraşmak için gereken beşeri 
v e f i z i k i k a y n a k l a r a s a h i p 
misiniz? 

; Maddi anlamda hayır; fa-
kat İslami faaliyet hep böyle 
olagelmiştir. Bizim en büyük 
ve gerçekte tek k a y n a ğ ı m ı z 
AHah Subhanehu Te'ala'ya te-
v e k k ü l d ü r . . B i r ş e y i 
gerçekleştirirken, elinizin al-
tında bütün kaynaklara sahip 
olduğunuz için yapmazsınız; 
bir farz olduğu için yaparsı-
nız. Görevinizi yerine getirir-
siniz ve gerisini Allah'a bıra-
kırsınız. Sudan deneyimi, bir 
tevekkül deneyimidir ve biz-
ler onun en İyi kaynak oldu-
ğunu anlamış bulunmaktayız. 

Ha lk lar ve ikt idarlar ara-

sındaki sorun ve çatışmaların 
çözümünde diyaloğun gerek-
l i l i ğ i n e i n a n d ı ğ ı n ı z ı söylü-
y o r s u n u z . G e ç t i ğ i m i z y ı l , 
u l u s l a r a r a s ı d i n i d i y a l o g 
k o n f e r a n s ı n d a d i n e i n a n a n 
b ü t ü n herkese , ö z e l l i k l e de 
Hz.İbrahim ( A . S . ) ailesinden 
o lan lara dini diyalog dave-
tinde bulundunuZi-Davetini-
ze nasıl b ir cevap geldi? 

Davet aynı zamanda bizim 
dünya görüşümüzün, sorunla-
ra ve çatışmalara nasıl çözüm 
aradığımızın da bir ifadesiydi; 
ancak orijinal fikirlerin geliş-
m e ve meyve vermeleri için 
kendi uygun zamanlarına ihti-
yarlan vardır. Dolayısıyla kar-
şımdaki kimse benimle ileti-
şini kurmak istemjediğinde şa-

^ şırmam. Bu sebeple ona ceha-
letini yenrnesi için zaman tanı-
mam gerekir, O benim dinitni 
tanımak istememekte, benim 
toplumumu... tanımak isterhe-
mektedir... 

Tanımak istememek mi? 

Bu fertler için söz konusu 
olabilir; fakat toplum olarak 
hayır. Eminim, zaman içinde 
toplum çağnmıza cevap vere-
cektir; zira bu karşılıklı anla-
yış ve salah .için yapılmış bir 
çağrıdır. 

Şu halde belirgin bir kar-
şıl ıklı anlayışsızlık problemi 
mi var? İslam ve Euro-ameri-
kan dünyalan arasında? 

Bir anlayışsızlık var; fakat 
karşılıklı oİduğunu sanmıyo-
rum. ' İslam toplumu kısmen 
Batılı . İnsanlarımızın büyük 
bir kısmı Batılı eğitim siste-
minden geçti ve geçmeye de-

vam ediyor. Onlann dilirıi bili-
yoruz. "Tarihlerini b i l iyoruz. 
Coğrafyalarını, kültürlerini ta-
nıyoruz. Muhtemelen kendile-
r i n d e n d a h a iy i b i r ş e k i l d e 
dinlerini biliyoruz. Biliyoruz, 
çünkü o İslam geleneğinin bir 
parçası. Ben Avrupa ve Ame-
rikan dünyalarını, onlann bizi 
anladığından çok daha fazla 
anlıyorum. 

Dediğim gibii, müslüman-
l a n n kendilerini tanıdığı ka-
dar islam'ı ve müslümanlar ı 
tanımada isteksiz olan öbür 
taraf. Şu an trafik tek yönlü 
bir akış içinde. 

Fakat an laşmazl ık i ç inde 
o lsanız da, t ıpkı İ s l a m d ü n - . 
yasının kendi duyarl ıklan ol-
d u ğ u g i b i , d i ğ e r l e r i n i n de 
k e n d i endişe ve duyarlıkları 
olamaz mı? O n l a n n endişele-
rini dinlemeye hazır mısınız? 

E v e t ; h e r . z a m a n Ve b i r 
prensip meselesi olarak. Bu-
nunla beraber, tahmin edilebi-
leceği gibi bunlar endişeden 
ziyade ekseriyetle' taleplerdir. 
Bu talepler mahiyetleri itiba-
riyle emperyalist olduğu için 
endişeler doğmaktadır. Onlar 
İslami değerleri ortadan kal-
dırmak ve kendi değerlerini 
müslümaniara empoze etmek 
gayretindedirler. Kaynakları-
mızı kontrol altında tutmayı 
talep etmektedirler. Bu, dün-
yada bağımsızlık ve egemenli-
ğin, özgürlük ve self-determi-
nasyonun konuşulduğu bir sı-
rada söz konusu olmaktadır. 
Öte yandan İslam dünyasında, 
buna paralel bir düşünce mev-
cut değil; Müslümanlar ancak 
özgürlük ve egemenlikler ini 
muhafaza ve müdafaa endişe-
si taşıyorlar. Ancak yine de sa-
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mimi bir yaklaşım sözkonüsu 
olduğunda İslam dünyası ce-
vap v&meye.isteksiz ve anla" 
yışsız bulunmayacaktır. 

M e v c u t duruma yaklaşı -
mınız nasıl? Düşmanlığa kar-
şı düşmanlık mı? 

Düşmanlık, saldırı v e teca-
vüz biç iminde i fade edi lme-
d i k ç e m ü s l ü m a n l a n n d ü ş -

. manlığa yine husumetle karşı-
lık venneler ine izin veri lme-
miştir; saldın ve tecavüzle sa-
vaşılmah ve önlenmeli -sadece 
f iziki o larak deği l , ayn ı za-
manda entellektüel sahada ve^ i 
'en güzel biçimde. Kur'an bize 
böyle yapmamızı emreder. 

B a z ı ç a ğ d a ş İ s l a m î söy-
lemler Batı karşıtı görünebi-
liyorlar ve bu, davet açısın-
dan yararlı değil mi diyorsu-
nuz? 

Eğer müslümanlar kendile-
rine yapılanlardan dolayı hu-
zursuzlarsa.ve buna karşı ko-
yuyorlarsa, bu. Batı karşıtı ol-
duklan anlamına gelmez. On-
lar anti-Batıçı olamazlar; çün-
kü İs lam herhangi bir b ö l g e 
v e y a h a l k ı n ı n y a n l ı s ı v e y a 
karşıtı değildir. Fakat bütün 
bu lıakşızlıklar bir yana, müs-
lümanlann iletmeleri gereken 
bir mesajları var. Müslüman-
lar bir mesajı iletme görevini 
üstlenmişlerdir.ve hatta onun 
kıymetini bilmeyen ya da neyi 
kaybettiklerinin farkında ol-
mayan kimselere dahi ulaştır-
maktan Allah karşısında so-
rumludurlar. ' 

Allah Hz Musa'ya (A.S.) ve 
kardeş ine " F i r a v u n a g id in , 
çünkü o azdı. Ona yumuşak 
söz söyleyin, belki öğüt al ır 

Hn.sao t'y-rHrab) 

veya k o r k a r " d e d i . (Ta.hâ, 
20:44) Şu halde'nezalietle yak-
laşıp diyaloğa geçmek, teli ta-
rafh bir İslami yükümlülük-
tür; hatta karş ın ızdaM, s ize 
eziyet etmek isteyen bir Fira-
vun bile olşa. . ' -

Mahiyeti itibariyle P A İ C 
bir halk örgütü; ancak İslam 
dünyasının çoğu bölgesinde 
r e a l i t e h a l k ı n g ö r ü ş ü y l e 
uyum içinde değil. Şu halde 
Paİc böyle bir ortamda nasıl 
fonksiyon icra edecek? 

Örgüt her geçen yıl daha' 
da etkin hale geliyor; çünkü 
İ s lam d ü n y a s ı n d a k i b ü t ü n 
halklar eğitim, aydınlanma ve 
uyanış b a k ı m ı n d a n g e l i ş m e . 
kesbediyorlar. Dün ile kıyas-
landığında toplum, yönetinî-

lerden d a h a güç lü ha le g e l -
mektedir. Önüne dikilebilecek 
çeşitli kavga ve engellere rağ-
men halk kes imindeki geliş-
meler devam edecek. 

Fakat halk ile resmi kesim 
aras ındaki i l işki d ü ş m a n c a 
mı olmak zorunda? Genel bir 
b a r ı ş y a da d e t a n t p r p j e s i 
g ü n d e m e g e t i r i l e m e z m i ? 
B i z z a t ' S u d a n , N u m e y r î i le 
halk muhalefe t i a ras ındaki 
barışın ardından gelişmele-
rin i v m e k a z a n d ı ğ ı bi r y e r 
olarak iyi bir örnek değil mi? 

Bizler, halk ile resmi top-
l u m aras ında o l d u ğ u k a d a r 
uluslar ve ülkeler arasmda da 
bar ış arayış . ındayız.Hem di-
key, hem de yatay düzlemde 

- barışın gerçekleşmesine gayret 
e d i y o r u z - B u n u n l a b e r a b e r 
.şartlar top lumdan t o p l u m a , 
rejimden rejime değişiklik ar-
z e d i y o r . F a k a t h e r h a n g i b i r 
yerde ilişki düşmanca ise, bu* 
pek muhtemelen rejim tarafın-
dan dayatılmış birşeydir. 

PÂİÇ konferanstan örgüt-
sel bir yapıya doğru değişim 
geçirirken, PAİC ile mesela 
islam Konferansı Örgütü ve 
çeşitli İslami teşkilatlar gibi 
diğer uluslararası İslami ör- . 
gütler arasında nasıl bir ilişki 
tahayyül ediyorsünu^ 

/Bizim bü tür resmi teşkilat-
larla ilişkimiz, onlann ilgili ol-

rdukları halklarla i l işki lerine 
tekabül eder. Onlar kendi top-
l u m l a r ı n a n e k a d a r y a k ı n 
olurlarsa PAİC'e de o kadar 
yakın olacaklardır . B u n u n l a 

. beraber böylesi teşkilatlar sa-
dece birer bürokrat ik meka-
nizmaya indirgenmiştir. Onla-
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ra önayak oiup finanse eden-
ler yeterince ciddiyet ve viz-
yon sahibi değiller. Hatta ken-
di kuruluş ilkelerini dahi ter-
ketmektedirler. Ciddi bir tar-
tışmaya dahi yanaşmamakta-
dırlar. Sadece önceki deklaras-
yonlar ını tekrar lamak üzere 
adet yerini bulsun için toplan-
makta, kendi kendilerini kut-
lamakta ve tekrar ülkelerine 
çekilmektedirler . Birbirlerini 
ciddiye almadıkları gibi, kim-
se de onları ciddiye almamak-, 
tadır. ? -

B M ' n i n reforme edilmesi-
ne i l i ş k i n d ü ş ü n c e l e r i n i z 
nedir? 

BM'nin şu an ciddi bir say-
g ı n l ı k krizi y a ş a d ı ğ ı n a pek^ 
şüphe yok. Aslında kriz Mil-

letler Cemiyeti nin son bulma-
sına, Hitler ve MussoHni'nin 
ortaya çıkmasına ve H.Dünya 
Savaşı 'n ın pat lak Vermesine 
yol açan krizden çok daha de-
rin. BM'nin eşit ve bağımsız 
devletlerin bir örgütü olduğu 
farzedilir; halbuki veto hakkı-
na sahip güçlerin bir oyuncağı 
haline gelmiştir. Kuşkusuz bu 
keyfi h ü k ü m r a n l ı k son b u l -
malı ve BM ^ i t haklar ve eşit^ 
katılım temeline dayalı bir teş-
kilata dönüşmeli. 

BM için, bir dünya yöneti-
mi hal ine g e l m e y e ve Euro-
Amerikan sosyal, ekonomik, 
mali, askeri ve siyasi rejimleri 
diğer üye ülkelere empoze et-
m e y e ç a l ı ş m a k g e r ç e k ç i b i r 
yaklaşım değildir. Birinci ola-
rak bu, yanlış birşeydir ; B M 
adına toplanan ücretli uzman 

ve bürokratların böyle bir ve-
kale t v e y a vas ı f lar ı yoktur . 
İkinci olarak, tıpkı yaliin tari-
hin planlı emperyalizmi gibi, 
böylesi bir global mühendislik 
bizzat kendisinin sonu demeli 
olacaktır. Planlamanın konusu 
olanlar kadaı^ planlayanlar da 
b u n d a n z a r a r g ö r e c e k t i r . 
B u g ü n k ü h a l i y l e G ü v e n l i k 
K o n s e y i ' n i n ro lü ve y a p ı s ı , 
miadını fazlasıyla doldurmuş-
tur. Bunun yerine BM'nin yet-
k i le r i d ü n y a m i l l e t l e r i n i n 
Genel Kurul'una verilmelidir. 
Aynı ş e k i l d e u l u s l a r a r a s ı 
A d a l e t D i v a n ı g ü ç l e n d i r i l -
melidir. Fakat herşey; BM'nin 
saygınlığını kazanmasına ve 
hakkaniyetli ve şeffaf biçimde 
işler hale gelmesine bağlıdır. 

Araştırma ve Kültür Vakh'ndan bîr kültür hizmeti: 

Dr. Hasan Muhammed SaHh Bey'ın 
yönetiminde 

ARAPÇA OGREİ^İM SEMİNERLERİ 

/Yoi; Kiz ue er/ce/c meucuiiLi/ı 
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Kırk ambar 

Alıntı ve değimler.. 
Haz.: Savaş Yay!! - İ!han Gündoğdu 

Ahmet AHan Neden Atildı? 
Bakm ne demişti Ahmet Ajtan: 
"Mustafa Kema!, Selanik'te değil 
de Musul'da doğmuş bir osrhanl! 
paşas! olsaydı... 

Cumhuriyetin admı "Kürdiye 
Cumhuriyeti" koysaydı, kendisi de 
Medis karanyia "Atatürk"admı al-
saydı... "Kürdiye Cumhuriyeti"nin 
bütün vatandaşlarına "Kürt" dene-
ceği için hepimiz "Kürt" sayıisay-
dık. Taksim e, Kadıköy'e, Kızıiay 
Meydanı na, Kordon a "Ne Mutiu 
Kürdüm diyene" pankartları asıl-

^ saydı... 
"Kürdiye'de" Türk olmadığı, 

herkesin aslında Kürt olduğu söy-
lenseydi, kendiierini Türk sananla-

' rin aslında "Deniz Kürdü" oldukla-
n iddia edilseydi... 

Romanlarımızı, hikayelerimizi, 
şiirlerimizi Kürtçe yazmak zorunda 
kalsaydık, yalnızca Kürtçe şarkıları 
dinleseydilc, gazetelerimizi Kürtçe 
çıkarsaydık... . 

"Biz Türküz, bizim bir tarihi-
miz, bir dilimiz var" dediğimizde 
sorgusuz sualsiz hapislere atılsay-
dık... 

Evlerimiz basılsa, ayrılıkçı 
"Türk teröristlere" yardım ettiği-
miz iddialarıyla apartmanlarımız 
yakılsa; evimizden bir eşya bile al-
madan çıkarılıp, Diyarbakır'a, Hak-' 

. kari'ye sürgüne gönderilerek çadır-
larda yaşamak zorunda bırakılsay-
dik... 

. Biz Türkler buna razı olurmuy-
duk, "İşte hepiniz Kürdiye Cumhu-

. / riyeti'nin vatandaşı olarak birer 
Kürtsünüz; ayrıca ne diye Türklük 
diye tutturuyorsunuz, isterseniz 
başbakan bile olabilirsiniz" sözleri-
ni bir hakkaniyet işareti olarak 
kabul eder miydik? Yoksa Türk 
kimliğimizin!, dilimizin, kültürü-

- müzün, bu ülkenin eşit vatandaşla-' 

rı olarak kabul^edilmesinde ısrarcı 
mı olurduk? -

Biz Türkler bir Kürdiye Cum-
huriyeti'nde yaşasaydık ne isteye-
ceksek, bu isteklerin bugün Kürtler 
tarafından dile getirilmesini kabul 
etmektir demokrasi. 

Kendimiz için isteyeceğimizi, 
bizimle eşit olduğunu l̂ abul ettiği-
miz insanlara vermemek için bu 
kadar kan dökmeye, ülkeyi bir çık-
maza sürüklemeye değer mi?" 

20M<s<7!iî995Y.Y<<'zy<r 

Bedri Baykam'dan İnciler 
Günümüzde açıkça konuşmak ge-
rekirse, Cumhuriyet Gazetesi hariç, 
tüm basın orgatîlarında Kemalizme 
inanılmaz bir sansür getiriliyor. 
Bugün Türkiye'de ne yaptığını bi-
len yalnız iki grup insan var: Şeri-
atçılar ve Kemalistler. Onların orta-
sında kalanlar, yani 2.Cumhuriyet-
çi liberaller, tutucu rnerkez sa^ ve 
anti Kemalist sol, tamamen şeriatçı-
ların maşası konumundalar. Sözde-
liberal ve derriokrat olan ve her 
gün tekrarci köşe yazıları, ile Yeni 
Cumîıuriyetci yazarların her maka-
le, konferans ve söyleşide uydukla-
rı şartlar şunlar: 

1) Atatürk'ü aşağılayacaksın: 
Putlaştırıldı diyeceksin. Fikir ada-
mı değildi diyeceksin. İdeolojisi 
yoktu diyeceksin. Ha!a yıkamadığı-
nı gördüğün zamaıı da: "Büyük as-
ker ve büyük kahramandı ama Ke-
malizm diye bir şey yoktur" diye-
ceksin. 

2) Her fırsatta 1923 Cumhuriye-
ti'ni aşağılayacaksın: Devrimler 
halka karşı yapıldı diyeceksin. Mi-
sak-ı Milli sınırlarını sorgulayacak-
sın. 

3) Devamlı Ordu'yu hırpalaya-
caksın: Demokrasinin başına gelen 
tüm kötülüklerin suçunu Ordu'ya 

atacaksın- "10 Eylül 1980 günü, 
günde elli kişinin öldürüldüğü 
Türkiye'de sanki demokrasi mi 
vardı?" sorusunu hiç sormayacak-
sın. "" 

' 4) Şeriatçılar ne yaparsa yapsın, 
hoşgörüyle bakacaksın: "Tahrik Ol-
dular" diyeceksin. Suç cephe kuran 
laiklerde diyeceksin. Geniş kitlelere 
hep "İrtica tehlikesi büyütüldüğü 
kadar yoktur" diyeceksin. Uyuma-
ya devanı etmelerini sağlayacaksın. 

5) Kemalistler Mumcu ve Si-
vas'ın arkasından ne zaman tepki 
verirlerse versinler onları anti-de-" 
mokratlıkla ve dinozorlukla suçla-
yacaksın. 

"Laik bir devlet istiyorsak dini 
cemaatlare bırakalım" cümlesi kimi 
Boyn&r'cilere çok hoş bir demokra-
tik seda olarak gelmektedir. Halbu-
ki Türkiye üstüne jeo-politik^konu-
mu itibariyle oynanan oyunlar gö-
zönüne alındığında, böyle bir tavır 
sonucunda, din teröristleri, camile-
ri devletten devralarak oralarda şe-
riatçı mangaları ve terör vurucu 
timleri yetiştireceklerdir. 

24 Msoo 1995 Y Yı'izyıi 

Evren: "Şeriat gelirse darbe 
meşrudur" 

Kenan Evren, "Şeriat gelirse 
darbe meşru olur" dedi. Siyasi par-
ti liderlerini soğan başına benzeten 
Evren, Türkiye'de çok soğan başı 
olduğunu söyledi. 

Nazlı İlıcak ve Çan Kıraç tara-
fından hazırlanan TV programın-
da, Evren, "12 Eylül'ü eleştiren de 
var, destekleyen de, siz hiç "Keşke 
şunu yapmasaydım" dediniz mi? 
Mesela, parti kapatmalara pişman 
oldunuz mu?" sorusuna: "Hayır ol-
madım, aslında ben kapatılmalarını 
istemiyordum ama büyük bir ekse-
riyet bu görüşteydi. O yüzden ka-
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patıMt." dedi. Daha sonra 'dari^eie-
ri savunup savunmadığı' yolunda-
ki bir soruyu yanıtlayan Evren: "La-
iklik ortadan kalkar ve şeriat gelirse 
darbe meşru olur. Bu durumda her-
kesim bu gelişmeye karşı çıkar" de-
di. ' 

" 27MariJ995Mey&M 

Bugün Yeni Bir Yerel Seçim Olsa 
Ne Olurdu? 
Kadıköy, İstanbul'un görece yüksek 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
düzeye sahip yoğun yerleşik nüfu-
sunu barındıran, sosyal demokrat 
ve merkez sağ oyların ağırlıklı ol-
duğu bir ilçesidir. 27 Mart 1994 ta- ' 
rihli son yerel seçimlerde, Kadı-
köy'ün 4 seçim çevresinin ikisinde 
SHP, ikisinde ise ANAP il genel 
meclisi oyların çoğunluğunu elde 
etmişler; aynı seçimlerde SHP, ilçe 
belediye başkanlığı için verilen oy-

< larm yüzde 27.5 'ini alarak ANAP 
karşısında kılpayı farkla belediye 
başkanlığını kazanmıştır. RP, ilçede < 
4.'parti olarak görülmektedir. 

Araştırmaya katılan Kadıköylü-
lerin yaklaşık yüzde 42'sini*ilk ve 
orta öğrenim mezunları, yaklaşık 
yüzde 56'sını ise lise ve yükseköğ-
renim mezunları oluşturmaktadır. 

Yine araştırmaya katılan her 
100 Kadıköylüden yaklaşık 41'i her-
gün düzenli olarak eıi az T gazeteyi 
satın alarak okumaktadır. Görüldü-
ğü gibî  Türkiye ölçeğinde oldukça 
yüksek sayılabilecek sosyo-ekono-
mik halkı, metropol insanını temsil 
etme yeteneğine sahiptir. (Diyojen 
araştırma şirketinin yaptığı araştır-
maya göre), bugün bir yerel seçim 
olsa, Kadıköy'ün yıllardır değişmez 
siyasal rengini oluşturan sosyal de-
mokratlar ise yüzde .23 ile ancak 
ikinci parti olabiliyor. 

Partilerin semtler İcazında du-
rumlarına bir göz atıldığında, 
RP'nin Fikirtepe semtinde oyları 
net yüzde 100 oranında artmış gö-
rünüyor. Son milletvekili Genel Se-

^ çimleri, 27 Mart 1994 Yerel Seçimle-
ri ve bugün bir seçim olsa oy verile-
cek parti karşılaştırmasında her üç 
seçim için de RP'ye oy verdim/ve-

^Tosna'dan Çeçenistan'a^^ Toplantıları 
^Bosna-Hersek'te dördüncü yılına, 
Çeçenistân'da ise birinci yılına ula-
şan müslüman katliamı acımasızca 
sürerken "Çağdaş Dünya" ve "İs-
lam Ülkeleri" bu zulme seyirci kal-
maya devam ediyorlar. Onbinlerce 

; insan çoluk çoculc, genç-ihtiyar, ka-
dın -erkek denmeden boğazlanır-

: ken bu "çağdaşlar"ın ve "müslü-
manlar"ın kılları dahi kıpırdamı-
yor. . 

Ama, zalim saldırıların ve his-
siz yüreklerin muhatabı olan kah-
raman Boşnak ve Çeçen halkına, 
Türkiye'deki ve dünyadaki duyarlı 

. müslüman kesimlerin sessiz kal-
ması düşünülemez; kalmıyorlar 
da. Çünkü onların imanları, bu ^ 
zulme seyirci kalmalarına izin ver-' 
mıyor. 

Bu anlayış çerçevesinde Pınar 
da "Bosna'dan Çeçenistan'a " ismi 
altında, öncelikle imanın ve insan 
olmanın bir gereği olarak, hem de 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
harekete geçirilmesi amacıyla bir 
dızı faaliyet başlattı.'Yapılan prog-
ramlarda çeşitli konuşmalar, şiir-
ler, marşlar ve Pınar tarafından ha-
zırlanmış konuyla ilgili slayt göste-
rileri yer aldı. 

Değişik bölgelerdeki Pınar teş-
kilatlarının organizeleriyle gerçek-
leştirilen proğramların ilki İstan-
bul'da Sanayi Mahallesi'nde ger-
çekleştirildi. Daha sonraki proğ-

receğim diyenler ile, önceki siyasal ^ 
tercihleri farklı olup da bugün bir 
seçim olsa RP'ye oy veririm diyen-
ler karşılaştırıldığında, RP'nin Fi-
kirtepe'de dev adımlarla ilerlediği 
görülüyor. Ancak bir gecekondu 
semti olan Fikirtepe için olağan sa-
yılabilecek bu trend. Merkez,' Fe-
neryolu, Göztepe ve Moda semtle-
rinde de hissedilmeye başlanıyor. 

Kadıköy Merkez'de ise merkez 
sağın oy yitirmekte olduğu, RP'nin 
ise son derece istikrarlı biçimde oy-
larını koruduğu görülüyor. Daha 
da önemlisi, önceki iki seçimde 
RP'ye oy verip, bugün de yine 

ramlar ise sırasıyla Trabzon, Ada-
na ve Ankara'da yapıldı. Bu proğ-

^ ramlar daha farklı bölgelerde de 
sürdürülmeye devam edilecektir. 

- Ankara'da gerçekleştirilen prog-
rama Ankara dışındaki kardeşleri-
miz de bölğelerihden özel otobüs-; 
lerle gelerek katıldılar. ÖzeHikle İs-
tanbul'dan katılan 50 kişilik grubu-
muz sıradan bir yolculuk yapmak-
tan ziyade, seyahat esrfâsında deği-
şik etkinliklerle bu yolculuğu bir fa-
aliyet olarak değerlendirdi. 

Programlara konuşmacı olarak 
katılan Dayanışma Vakfı Başkanı 

: Cevat Özkaya Bosna eksenli, Kaf-
kas Dayanışma Komitesi Üyesi 
Mehdi: Nüzhet Çetihbaş ise Çeçe-
nistan ve Kafkaslar eksenli konuş-
malar yaptılar. - ^ ^ 

Cevat Özkaya, ana hatlarıyla, 
Bosna'da bugüne kadar olan gelişe 
meleri özetledi ve şu andaki duru-' 
mu ve yakın gelecekte neler olabi-
leceğine değindi. Onun ifadesiyle 
"Bosna bize, Bosna müslümaniara 
bakıyor... Bosna er-geç kurtulacak 
ve Hıristiyan denizinde müslüman 
bir ada olarak kalacaktır." r 

. Mehdi Nüzhet Çetinbaş da Çe-
çenistan'daki savaşın, son Çeçen 
de şehit düşünceye kadar 

r* süreceğini ve bu kıvılcımın sadece 
Çeçenistan'la sınırlı kalmayacağını 
tüm Kafkasları etkileyeceğini ifade 
etti. 

RP'ye oy vereceğini söyleyen istik-
rarlı RP seçmeninin sayısı 5'ten 6'ya 
çıkıyor. Bu yönelişte siyasi hoşnut-
suzluk anahtar değişken olarak 
karşımıza çıkıyor. Ekohomik ne-
denler veya etnik gerilimin getirdi-
ği siyasi nedenler ile hoşnutsuzlu-
ğu yükselen kitleler, hızla değişen 
Türkiye'de yaşanan kültürel kimlik 
krizi ve moralist kaygılar ile kurta-
rıcı mesaj veren ve sistem-dışı siya-
si seçimler sunan Refah Partisi'ne 
yöneliyorlar. 

26 Mar̂  Pazar 1995 Ye«i Yj<'zy<i 
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Kitap dünyasi... -
iktisadi Aklın EleştMsi 
Kapitalistler, "duvar"ın ytkthşmm 
ardından kendileri için daha uygun 
bir "vahşet",ortammın oluşmasınm 
sevinciyle "solun öldüğünü" iian 
ettiler. Oysa ölen, kapitalizmin plat-
formundan çıkamadığı için gayri-
insani t)ir niteliğe bürünen reel-sos-
yalizmdi... -

, * '"Duvar"ın yıkılmasından önce 
de reel-sosyalizme karşı çıkan Gorz, 
bu kitabında, kapitalizmin ve reel-
sosyalizmin benzerliklerini göstere-
rek asıl onların öldüğünü söyler. Ve 
onları aşan; alernatif bir sosyaliz^ 

. ' min asıl şimdi mümkün olduğunu 
s- gösterir. Sanayi toplumlarının iki 
. yüzyıllık ütopyası olan kapitaliz-

min ve reel-sosyalizmin çöktüğünü, 
bu krizin, modernliğin değil, mo-
dernliğin üzerinde yükseldiği öner-
melerin; akim değil akılcılaştırmala-
nn krizi olduğunu söyleyerek yeni 
bir sosyalist ütopya imkanlarını tar-

. tışır. Öncelikle "herşeyin sayılabilir 
ve satılabilir olduğu" daha fazlanın ' 
daha değerli olduğu" iktisadi akıl-
sallığı reddeder,- İktisadi aklın kut-
sallaştırdığı^çalışma'yı sert bir bi-
çimde eleştirirken üretim, tüketim 
verimlilik kavramlarını da sorgular. 
Ona göre "çalışma" modernliğin 
evladı olan kapitalizm tarafından 
dinsel ve akıldışı gerekçelerle iba-

. dete dönüştürülmüştür. Kapitaliz- ^ 
min "çalışma ideolojisi"ni ödünç 
alan reCl-sosyalizm ise püriten eti-

. ğin yerine "sosyalist vatan" ve 
"parti" etiğini geçirerek "çalış-
ma"nm özüne ve hiyerarşisine do-

' küıîmamış; böylece, insanın köleleş-
tirilmesihe ve yabanctlaştınimasma 
katkıda bulunmuştur. - -

Gorz ise alternatif bir sosyaliz-' 
min esas olarak "boş'zaman toplu-

; mu" olması gerektiğini savunur^ 
Mutluluğun, tüketime ve çalışmaya 
değil, duygusal ve kültürel ahşveri-

- şin yoğunluğuna bağlı olduğunu; 
"boş zaman''ın yaratıcılığa, birlikte 
yaşama b^erisinin geliştirilmesine, 
sanata, oyuna ve aşka imkan verdi-

ğini anlatır. Ve hangi toplumsal ör-
gütlenme altında olürsa olsun "ça-
lışmak için mi yaşıyoruz, yaşamak 
için mi çalışıyoruz" sorusuna verile-
cek cevaba dikkat çeker. Bu cevap, 
aynı zamanda, nasıl bir toplumda 
yaşamak istediğimizi ve yaşama 
verdiğimiz anlamın niteliğini de 
gösterecektir, Gorz , /tynxí) Y. 
n̂ceJe?ne/Çev..-iy<̂  Er̂ <V&)</2N7 soy/a 

Beyin İğfal Şebekesi 
1980'li yıllar "iktisadi aklın" röne-' 
sans yıllarıdır! Neo-liberalizmin va-
tanı Amerika'nın öncülüğünü yaptı-
ğı "eşitlik yerine özgürlük" sloganı-
nın, aslında şirketler için "ticari ifa-
de özgür!üğü"nden başka bir şey 
olmadığı ortaya çıkmış, kutsallaştı-
rılmış bir kavram olan "piyasa" bi-
reysel ve kolektif hayata stzarak,de-
mokrasi ve özgürlüğün gündelik 
hayattaki yaşanma alanlarını tahrip 
etmiştir. 

. "Yükselen değerler"in en gözde 
mesleği olan reklamcılık, "seçkin", 
"bireyci" girişimcilerinin, bütün 
dünyayı işgal eden gazeteleri, pem^ 
be dizileri, yarışma programlarını, 
üydu yayınlarını "becerikli" bir bi-
çimde kullanması sayesinde dün-
yayı tek bir imge pazarına dönüş-

: türmüş, cilalı ürünlerin satılması 
içinbeyinlerin standartlaşmasını, iğ-
fale uygun hale gelmesini sağlamış-
tır. Alınan, satılan şeyin, isim, mar-
ka ve hayale dönüştüğü günümüz-
de "ahş-veriş" bile sahiciliğini yitir-' 
miş, simülatif bir "değiş tokuş"a ' 
dönüşniüştür. ' 

Saatchi & Saatchi, Young & Ru-
bicom vs. gibi reklam şirketleri gir-
dikleri uluslararası ittifaklarla as- * 
kerlerin ve devlet adamlahnın ya-, 
pamadığını başararak dünyayı glo-
bal bir imparatorluğa dönüştür-
müşlerdir. Cuntaların halkla ilişki-
lerini üstlenip, demokratik girişim-
ler aleyhine kamuoyu hazırlayan ve . 
her tü!İü partinin seçim kampanya-
sını yürütebilenler yeni dünya dü-
zensizliğinin "parlak" aktörleri olan 

reklamcılardır. Coca Cola, Pepsi 
Cola, Adidas, Nestle, McDonald's, 
Sony, Marlboro,_Levi's gibi marka-
ları dünyanın her yerinde mevcut 
ve "arzulanır" kılan; aynı ürünü 
değişik ülkelerde farklı imajlarla 
pazarlayan, hayali ihtiyaçlar yara-
tanlar yine reklamcılardır. Üçüncü 
dünya ülkelerinde ise reklam sal-
dırgan bir modernliğe dönüşmüş-
tür. Cips, corn flakes, hamburger 
ve gazozlu içecekler yüzünden do-
ğal beşlenme alışkanlıkları yok ol-
muş; mısırın anavatanı olan Meksi-
ka mısır ithal^eder duruma gelmiş; 
Brezilya dünyanın en önemli porta-
kal ihracatçısı iken besleyici hiçbir 
özellik taşımayan Fanta Orange tü-
ketiminde birinci sıraya çıkınca, 
ftüfusun büyük çoğunluğunda C 
vitamini eksikliği görülmüştür. 

Reklamcıhkla ilgili kitapların, 
insanları yuppiliğe özendirmek 
amacıyla yayımlandığı günümüz-
de, Mattelart'ın çok sayıda örnekle 
beslenen bu ciddi ve sabır ürünü 
araştırması, yeni ye eleştirel bir mu-
halefet anlayışının inşasına imkan 
sağlamaktadır. Hayatı, "yükselen 
değerler"İn cazibesinden uzak du-
rarak anlamak isteyenler; ilahların; 
küplerin, reklam hlmlerinin sahte 
parıltısından başka kaygılar taşı-
yanlar ve-beyinlerinin nasıl, niçin 
ve kimler tarafından iğfal edildiğini 
merak edenler için vazgeçilmez bir 
kitap ... Beyin İğfal Şebekesi. 

ŷ nMaHii Moi/e/iH'i, Aynııi! Y. 

İslami Mücadelede Güç İrade ve 
Eylem -
Suriyeli düşünür ve yazar Cevdet 
Said, Türkiye'de hak ettiği ölçüde 
tanınmayan bir sima... Türkçe'ye 
çevrilen tek eseri "Bireysel ve Top-
lumsal Değişmenin Yasaları" ya-" 
yınlanah 10 yılı geçmesine rağmen 
yazarın diğer eserleri bir türlü dili-
mize kazandırılmadı. Doğrusu İsla-
mi yayıncılığımız açısından önemli 
bir eksiklikti bu, ^ _ 

"İslami Mücadelede Güç İrade 
ve Eylem" ismiyle çevrilen eser, ya-
zarın İslam dünyasının içinde bu-
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İsparta Şubemiz Açıldı 
Araştırma ve Kültür Vakfı nın 
Türkiye'de açılan şubeleri arasına 
İsparta da katıldı: 22 Nisan 1995 ' 
Cumártesi günü kalabalık bir da-
vetli huzurunda açılışı yapıldı. 
Açılışta Vakıf Genel Merkezini 
temsilen Şemsettin ÖZDEMİR bu-
lundu. 

Şemsettin ÖZDEMİR/ Vakfın 
1986 yılında İstanbul'da kuruldu-
ğunu, bu iwnuda ilk adımı atanla-
rın gayretlerinin büyük olduğunu. 

Vakfın İslami öğrenmek, her türlü 
eğilimdeki insanların Kur an ın an-
laşılmasına hizmet etmek için bir 
araya geldikleri bir mekan ve vası-
ta olmasını istediklerinden bahset-
ti. 

. ÖZDEMİR, Vakıf genel merke-
zinin yıl içindeki faaliyetlerini bir 
araya gelip değerlendirmek ve in-
sanların kaynaşmasını temin et-
mek için yaz kampları düzenledik-
lerini anlattı. 

Açılışta, farklı yaş ve seviyede-
lunduğu zillet ve ataletin nedenle-
rini, bu sorunlara sünnetullah çer-
çevesinde çözümler aradığı olduk-
ça ufuk açıcı bir eser. 

Yazar ısrarla, müslümanları 
miskinliğe ve çözümsüzlüğe iten 
kısır anlayış ve düşünceleri ortaya 
döküp bir bir çürütüyor. "Biz eli-
mizden geleni yaptık, ama sonuç 
alamadık." gibi tekerlemelerle 

ki insanlar da söz verilerek kuşak-
lar arası yükselmenin ve kaynaş-
manın temin edilmeye çalışıldığı 
gözlendi. 

Vakıf Yönetim Kurulu adına 
Başkan Arif DOYURAN Vakfın 
bir ihtiyaç üzerine açıldığını ifade 
etti. Vakfın Kur'an-ı Kerim okuma 
dersleri vermeye başladığını, bu-
nun ilk faaliyetleri olduğunu siSz-: 
lerinc-eklcdi. Vakıf içinde hanım-
larca haftada iki gün kendi arala" 

rında Kur'an'ı anla-
ma vc güncc) konu-
ların işlendiği ve . 
^ ĉnç ¿Sğrcncilerin 
birbirleriyle kaynaş-
ttkİarı birbaşka der-
sin dc yapıldığını bu 
faaliyetlerin ailenin 
diğer temel unsuru 

I kadınların da yetiş-
mesine vesile olaca- ^ 
ğını belirtti. 

DOYURAN, yaz 
ayları içinde yapıla-
c.ık faaliyet içinde 
t'Srcnci vc gençlere 
yünclik yaz kampI 

açacaklarını, gelecek sonbahardan 
itibaren esas faaliyetlerine baş-
layacaklarını t)elirtti. 

Katılan davetlilerin başarı 
dilekleriyle, samimi bir hava için^ 
de ttSrcn sona erdi. 

İsparta şubesi ^ Yönetim 
Kurulu; Başkan Arif DOYURAN, 
Mehmet ERSÖZ, Tayfun BÜYÜK- . 
KÜPÇÜ, Tayfun BÜYÜKDOĞAN 
ve Mustafa SENİRLİ'den oluş-

.turulnıuştur. 

müslümanlann sadece kendilerini 
kandırdıklarını, "Şartları yerine ge-
tirdik, ama sünnetullah tabii sonuç-
larını vermedi." veya "Takdir-i İla-
hi böyleymiş." mazeretlerle, başarı-
sızlığın faturasını Allah'a yıktıkları-
nı ya da "emperyalizm", "dış güç-
ler" "em^ryalizmin uzantıları" tü-
ründen suçlamalarla hatayı hep 
başka yerlerde aradıklarını söylü-

yor. Said, bu bağlamda, müslü-
manların kendi eksikliklerini ve 
kusurlarını kabullenmeme, hatta 
özeleştiri yapıp araştırma zahmeti-
ne bile katlanmama biçimindeki çe-
lişkilerine dikkat çekiyor ve çokla-
nnın, kendi cemaatini ve faaliyetle-
rini hatasız/eksiksiz görme hastalı-
ğından yakınıyor! Öncelikle bu 
saplantı ve hastalıktan kurtulmak 
gerektiğini vurgulayan Said, Al-i 
Imran 165'ten yola çıkarak "başımı-
za gelenlerin nedenlerini aramamı-
zı salık veriyor. 

Eser, bu problemlere çözüm 
aramak için kaleme alındığından, 
sahih bir amelin yani doğru ve ha-
yırlı bir eylemin ortaya çıkmasının 
vazgeçilmez şartlan araştırılıyor ve 
konu şöyle formüle ediliyor: "İra-
de+Kudret= Eylem" ya da İbn Tey-
miyye'nin ifade ettiği gibi: "Kesin 
irade ile tam kudret biraraya geldi-
ğinde eylem mutlaka gerçekleşir." 

Said,""sebep ve öncüllerin mut-
laka sonuç doğurması gerektiğine 
inanmayan" günümüz müslümanı-
m- Kur'an'ı referans alarak bu kısır 
döngüden kurtulmaya çağınyor. 

Said, İslam dünyasının sorunla-
rına çare bulmak amacıyla ileri sü-
rülen bazı yanlış teşhislerin ve çö-' 
züm önerilerinin ümmeti yanlış he-
deflere yönelttiğini .ve meselenin 
kördüğüm haline geldiğini söylü-
yor. Ona göre sorunu "iman el^ik-
liği " olarak ortaya koymak son de-
rece hatalı bir tesbit. Tam tersine,' 
İslam için canını ve malını feda et-
meye hazır yüzbinler, milyonlar 
var, ama bu insanlar, yapacakları 
fedakarlıkların karşılığında elde 
edecekleri sonuç net olmadığından 
ve kendilerini başarıya ulaştıracak 
ilmi ve sağlıklı yöntemleri bilme-
diklerinden her şeylerini tümüyle 
orfaya koyamıyorlar. Yazarın ifa-
desiyle: "İlim ve iman var, fakat il-
mi kudret yok." 

Dolayısıyla yazarın şu çarpıcı 
tespite katılmamak mümkün değil: 
"Cehaletle kuşatılmış iman ve ihlas 
hiçbir fayda vermez." 
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