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Değerli okuyucularımız, . • 

1996 'ntn ilk Umran'ıyla sizleri selamlıyoruz. 

Geride bıraktığımız dönem Türkiye açısından siyasi 
belirsizliklerle dolu olduğu gibi 24 Aralık seçimleri de 
bu konuda yaşanan krizi çözmeye yetmedi. Ve 
dergimiz yayına hazırlandığı sırada bir koalisyon 
hükümeti kurma çabalan, görüşme ve tartışmaları 
hala devam ediyordu. Öyle görünüyor ki Türkiye 
daha uzun bir zaman siyasi istikrara kavuşamayacak 
ve buna bağlı olarak da ekonomiden dış politikaya 
hemen bütün sahalarda toplumsal dinamiklerine 
uygun bir çözüm'arayışına koyulamdyacak. 

'Bu sayımızda gerek Batılı dünyanın gerekse 
Batılılaşma macerasını yaşamış ve yaşamakta olan 
bizim gibi toplumların tartışma gündemini sık sık 
işgal eden konulardan birisini, aydın konusunu ele 
alıyoruz. Aydının toplumsal sorumluluk ve misy-
onunu, neleri ya da kimleri temsil ettiğini veya 
etmesi-gerektiğini, Edward Said'in tasvir ettiği şek-
ilde bir "hakikat sözcüsü" olup olamayacağım ve 
dahası "müslüman aydın" kavramının bir meşruiyet 
taşıyıp taşıyamayacağını tartışıyor, bu sûrulara cevap 
arıyoruz. 

Bu bakımdan Abdullah Yıldız, Abdurrahman'Arslan, 
Mustafa Aydın, Mustafa Özcan, Metin Önal 
Mengüşoğlu ve Mesut Karaşahan'm çalışmaları 
felsefi arkaplandan pratikteki örneklere kadar konuya 
ilişkin sanıyoruz ilginç bakış açılan getiriyor. 

Okuyucularımızın bulabileceği bir diğer önemli 
başlık da Hukukçular Derneği'ne mensup bir grup 
avukatın Sudan'a gerçekleştirdikleri seyahatten izlen-
imler. Dernek başkanı Av. Necati Ceylan ve Av. 

^ Muharrem Balcı dünya köşemizdeki söyleşileriyle 
Sudan 'la ilgili gözlemlerini Ümran okuyucularının 
istifadesine sunuyorlar. 

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Dünya gündemini 
meşgul eden en önemli gelişmelerden biri olan 
Bosna'daki barış sürecine ilişkin bizzat Ali 
İzzetbegoviç'in değerlendirmesini de yine dünya 
köşemizde bulabilirsiniz. İzzetbegoviç'in Bosna 
Hersek Radyosu'na verdiği mülakattan oluşan bu 
yazıyı arkadaşımız Kemalettin Ka^an çevirdi. 

24 Aralık genel seçimlerinin öncesi ve sonrasıyla 
geniş bir değerlendirmesine ve RP'nin özel konumu-
na dair bazı mülahazalara Türkiye köşemizde yer 
veriyoruz. • 

Süleyman Karakaş'ın. "büyük adam" kavramı 
. çerçevesindeki ilginç bir incelemesi ve Burhanettin 

Çan'ın "Toplumsal kirlenmeye Kur'anî bakışlar" 
konulu çalışmasının devamı ise 1996'nın bu ilk 
sayısında yer alan diğer başlıklar. • 

. Yeni ve daha zengin Umran'larda buluşmak 
dileğiyle, • 

Allah 'm selam ve rahmeti üzerinize olsun. 

. - " Ümran 
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Abdullah Yıldız 

• Tariflerin Alacakaranlığın-
da Aydın 

Her Ülkenin, her ideolojinin, 
her sınıPın, her çağın entellektüel 

Kirildir aydın? Ya da bu sı-
" nıfa dahî l olanlar kimlerdir? 
Kimlere 'aydın' denilir? Şöyle" 
efradını cami, ağyar ını mani 
bir tarifi yapılabilir mi bu garip 
sözcüğün? • 

Larousse Ansiklopedisi 'ne . 
baktığımızda şöyle bir tanımla karşılaşıyoruz: "Kül-
türlü; okumuş, görgülü, ileri fikirli, merakından ve-
ya mesleği gereği çeşitli bilgilerle aydınlanmış, mü-
nevver." (1) Çoğu sözlük ve ansiklopedide aydın 
kelimesi aşağı yukarı Batı'daki "entellektüel" teri-
minin Türkçe karşılığı olarak tanımlanıyor. Ancak 

• Entellektüel , önceleri s ıfat 
olarak kullanıl ır : Zihni , f ikri , 

, , , ,"ı ^ ı.ı I I - manevi anlamında.(3) Sözcük 
anlayışı başka. Üstelik bu gruba ..• jg.yy. ort i iarma doğru ingiiiz-
kimlerin dahil edilmeşi gerektiği • cede, 19.yy. sonlarma doğru da 

konusunda da bir netlik yok.- Fransızcadâ "adsal" olarak kul-
Tanim,-doğUŞtan kaypak, tutarsız lanümaya başlanır. Dictionnaire 

• ve elastiki.. de' I'Academie Française (Fran-
siz Akademi Sözlüğü)' in 1935 
bâskısmda "intellectuer sözcü-

ğünün adsallığı benimsenir; "Bu sözcük, çoğu kez 
"manuel" (elle çalışan, elle ilgili) karşıtı "intelligen-
ce" (zeka, zeki adam) kullanımmm baskın olduğu 
kişiler için sözkoriusudur."(4) Kısaca lugatlarda'en-
tellektüel, "zihnî faaliyetlere büyük Ugi duyan, fikir ' 
hayatı ağır basan kişi" olarak tanımlanır; ama ülke-

Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi 'nde "aydın"a ' den ülkeye, yazardan yazara da değişiklik arzeder. 
biraz daha farklı bir anlam yüklüyor: "Aydm (Osm. • 
Münevver, Fr. İntellectuel): Çağmm bilgisiyle futar-
hlaşmış kişi... Klasik felsefede belli bir öğrenimi, . 
bilgisi , görgüsü olan deyişiyle tanımlanır. Oysa 
belli bir öğrenim, bilgi ve görgü aydın olmaya yet-
mez. Aydın olan; çağdaş bilgi düzeyinde düşüncele-
ri ve davranışları tutarh olandır."(2) Orhan Hançer; . 

. Uoğlu "tutarlılığı" aydının belirleyici özelliği olarak 
görüyor ve tanımı bu eksene oturtuyor. 

Aydınm "tutarlılığı" (ya da tutarsızlığı) sorunu-
nu tartışmayı sonraya bırakıp kavramın orijinini ir-

• delemeyi sürdürürsek; cumhuriyet döneminde "ay-
dın", Osmanlı 'da "münevver" (bazan mütefekkir, , 
güzide vs.) olarak kulanılan bu nev-zuhur kelime, 
Batı'da yenilerde türeyen "intellectuel". teriminin 
Türkçeye tercümesinden ibaret. Ancak her yeni tü- . 
retilen ya dâ ithal edilen kelime gibi bu sözcük de 
bir türlü yerli yerine otunnadı. 

Her ülkenin, her ideolojinin, her sınıfın, her çağın 
entellektüel anlayışı başka (5) • . • 

Üstelik bu gruba kimlerin dalıil edilmesi gerekti-, 
ği konusunda da bir netlik yok: Platbn'a göre aydm, 
sofist; Rousseau'ya göre ansiklopedist; kimine göre j 
de yazar...(6) , 

•Tanım, doğuştan kaypak, tutarsız ve elastiki:. 
"Anlaşılmaz anlamlı iki anlamlı, çok anlamlı söz-
cüklerden işte biri daha" diye hayıflanır bir yazar . ' 
(7) Üstad Cemil Meriç, entellektüel'in bu biçimde 
taniinlanmasına şöyle itiraz eder: "Zihnî faaliyet ne 
demek? Çağdaş toplumda her faaliyet bir parça zih-
nîdir. Alet yapan ihsanı, düşünen insandan ayırde- , 
debilir miyiz?" (8) İranlı mütefekkir Ali Şeriati de 
bütün bedensel faaliyetlere aynı zamanda zihni bir 
çabanm eşlik ettiği kanaatinde: ".. çamur çiğneme, 
ustaya tuğla atma, duvara"tuğla yerleştirme... bütün 
bu faaliyetlerde akhn faaliyetini durdurmak imkan-^ 



Batı kültürü . 
. ile ilk tezadımız 
, . kawamlarda, 

tanımlarda başlı-
yor. Batı düşün-
. cesi, her şeyi 

parçalayıp 
kategorize 
edereşk to-

- nımlıyor. 

sizdir." (9) 
V Batı kültürü ile ilk tezadımız kav-
rainlarda, tanımlarda başlıyor! Bati dü-
şüncesi, her şeyi parçalayıp kategorize 
ederek tanımlıyor. İnsanı, hayatı, top-, 
lumu, bireysel ve toplumsal faaliyetle-
ri, herşeyi bölüyor, tekrar bölüyor ve 
her bir parçayı birbirinden.bağımsız 
ele alıyor. Toplum, sınıflara katmanla-
ra ayrılıyor. Bir kesim "düşünce soylu-
lar ı" gibi görülmeye, daha doğrusu 
kendilerini böyle tanımlamaya başla-
yınca, her türlü zihnî-çabayı ve fikri 
üretimi kendi tekelinde görenlerin (ay-
dınların) bir tür "kast" olüşturmalan 
kaçmılmaz oluyor.(lO) Sonraki dönein-
lerde Batılı aydmm ve bizdeki fotoko-
p i l e r in in ( l l ) halklarından uzaklaşıp, 
kopmalarına şaşmamak gerekir. 

. Barres (1862-1923), daha o yıllarda 
(1.2.1898) Le Journal'de yer alan yazı-
sında bu trajediye işaret eder: " Bu yarı 
aydınlar g ü r u h u n d a n daha kötü bir 
şey yoktur. Yarım kültür, yerine bilinci 
koymadan sezgiyi yıkar. Bu düşünce 
soyluları, bayağı halk gibi düşünme-
diklerine inanırlar kesinlikle.. Sıradan 
Fransızlar gibi düşünmekten utanç du-
yan açması aptallar.." (12) 

. Aydının İkilemi " 
ya da Hangi Aydın? 

• ̂  Üstad Gemil'Meriç'in belirttiği gibi, 
her ideolojinin,' her ülkenin, her döne-
min, hatta herkesin aydm tanımı baş- ' 
ka. "Tanım"mda anlaşmaya varılama-
yan aydın'm "kimliği"ni ve~vasıflarmı' 
ortaya koymak büsbütün zor. Schum-
peter (1883-1950) "entelektüel , tarif 
edilmesi kolay olmayan bir t ip" dér. . 
İonesco (1912-1994) ise, entellektüeli 
bir "mektep kaçağı"na benzetir. (13) 

. Entellektüel'in işlevi ve buna bağlı 
olarak sahip olduğu özellikler sanayi 
devrimiyle birlikte ortaya çıkar: Teknik 
bilgilere dayanarak hakim sınıfın çı-
karlarını korumak, onun ideolojisini 
güçlendirmek ve ayakta tutmak. Kuru-
lu düzenin ^yalanlarını ilmileştif mek, 
yani bir hakikat çarpıtıcısı, daha'doğ-
rusu bir çoban köpeği olmak. Meselâ, 

sömürgeler çağında psikiyatrlar, Afri-
kalmm aşağılığını ispat için bilimsel te-
oriler kurarlar. Onlara göre sömürge 
halkımn beyni gelişmemiştir.(14) Bu 
bağlamda entellektüelin dürüstlüğün-
den söz edemeyiz. Edward Said'in ifa-
de ettiği gibi, "dünya, daha önce hiç bir 
zaman olmadığı kadar profesyonellerle, 
uzmanlarla, danışmanlarla -asıl rolleri 
o tor i teye emekler iy le h izmet e tmek 
olan, bunun karşılığı olarak da ceplerini 
dolduran entellektüellerle dolu."(15) 

Said, yazdığı kitgplarda özellikle Ba-
, tül aydınlarm dürüst olmayan, önyargı-
. İl yak laş ımla r ın ı sergi ler . O r y a n t a -

l izm'dé sömürge politikalarının bilim 
adamlarmca(i) nasıl meşrulaştınldığı-, 
nı, 'Doğu'nun/ 'Doğulu'nun, olduğun-
dan farklrye önyargılı biçimde, nasıl ele 
alındığını gözler önüne serer. (16) Ha-
berlerin Ağında İslâm'da, entellektüel 
lerin kısm-ı azamim oluşturan gazeteci, 
köşe yazarı, uzman, danışman vb'nin 
İslâm dünyasıyla ilgili haberleri ve bil-

. gileri nasıl çarpıtıp yorumlayarak sun-
duğunu ortaya koyar. (17) 

Entelektüel 'de ise Said, tanımladığı, 
daha doğrusu aradığı ve özlediği aydın 
tipini bir türlü bulamaz. Otorite yanlısı, 
resmi politikaları meşrulaştıran, kor-
kak, çifte standarda sáhip Batılı aydm 
tiplerine örnekler verir. "Bütün entel-
lektüel hilelerinin en bayağılarmdan bi-
ri" der Said, "bir başkasının kültüründe-
ki bozukluklar hakkında ahkam keser-
ken kendi kültüründeki tam tamına ay-. 
nı uygulamalara inazeretler bulmaktır... 

' XlX.yy. Fransız entellektüeli Alexis de 
Tocqueville> bunun en klasik örneğidir 
bence. Tocqueville, Amerikalıların kızıl-
derililere Ve siyah kölelere reva gördük-, 
leri kötü muameleyi eleştirdikten sonra, 
.1830-1840'larda Fransızlarm. Cezayir'de 
izledikleri politikayla da ilgili Wr şeyler 
yazmıştır. Bu dönemde Mareşal Buge-
oud 'nun komutası'altındaki Fransız iş-

,gal o r d u s u Cezayir l i müs lüman la r a 
karşı vahşice bir sindirme savaşı'yürüt-
müştür. TocquevUle'in Cezayir hakkm-
da yazdıklarmı okurken, Amerikalıların 
kötülüklerine insani bir 'biçimde itiraz 
.ederken kullandığı normları Fransızla-



rm eylemleri kaşısmda askıya aldığını 
" göriirüz birdenbire... Katliamlar karşı-

sında kılı l i ipırdamaz: Müslümanlar , 
der, aşağı bir 'dine inanırlar ve disiplin 

".altma alınmaları gerekir."(18) 
Noam Chomsky de entellektüelin 

otorite yanhsı tutumunu şiddetle eleşti-
• renlerden biri: Modem Çağda Entellek-
tüellerin Rolü isimli eserinde entellektü-
eller, teknokratlar ve propâgandistler-

. den oluşan "laik din adamları hiyerar-
şisi"nderi soz eder ve "bunİarm görevi, , 
devlet mekanizmasının fiillerini süsle-
yip göze hoş göstermektir; onun propa-
ganda makinasmm dile getirdiği yüce, 
aşk ın i dea l l e r i inan ı l ı r gös t e rmek-

. tir,"def. (19) ' " ' 
Üstad Cemil Meriç ' in , Said ' in ve 

Chomskyinin sözünü ettiği aydın tipi-
n in .Ba t ı ' d a o l d u ğ u k a d a r b i z d e de 
"makbul" aydm tipi olduğunda kimse-
nin kuşkusu yok. (Türkiye'de, ceplerini • 
doldurma karşılığında sistemin'bora-
zanlığını y a p a n sÖzde aydınlar ın tu- ', 
t u m l a f m a örnek olması bak ımından , 
Mesut Karaşahan'm 'Medya Aydınları* 
başlıklı yazısını okuyabilirsiniz.) •. r 

Yukarıda söz edilen egemen entel-
lektüel sınıfa karşılık, özlenen, olması' 
gereken ideal aydm tipine gelirsek; ön-
celikle böyle bir ayd ın tipinin günü-, 

• müzde ve hatta geçmişte mevcyt olup 
" olmadığı sorusu aklımıza gelecektir. , 

Şu niteliklere sahip ideal bir aydın 
• tipi düşünülebilir mi? 
• Cemil Meriç'in tanımladığı "ezilen-

V lerin yanında yer alan, her haksızlığa 
karşı gelen, her yalanı susturan^ her sa.-
mimiyetsizliği ifşa eden" (20) bir aydın 

' tipine rastladmız mı? Ya da Edv^^ard Sa-
id'in özlediği 'gerçek entellektüel'in var- . 
lığından söz edebilir iniyiz? "Entellek-
tüel.. insanların çektiği" acılar ve yaşadır 
ğı baskılar konusunda belli doğruluk 
standartlarından şaşmamalıdır.. Nabza 
göre şerbet vermek, konuşulması gere-
ken yerde susmak, şovenist-kabadayı-
hklara, tantanah döneklik ve günah çı-
karma törenlerine rağbet etmek bir en-
'tellektüelin kamusal rolüne en çok göl-
ge düşüren tavırlardır.. Düzenin adam-
ları belli çıkarları gözetirler; oysa entel- ' 

. lektüeller şövenist mil-
liyetçiliği, şirketleşmiş 
düşünce müsvettelerini 
v e s ı n ı f s a l / ı r k s a l ve 
cinsel imtiyazları sor-

" gulayan kişiler olmalı-
dırlar" (2p ' J 

I . J. Benda ' ya göre , 
"gerçek entellektüéller, 
en' çok metafizik tutku-
ların, çıkar gözetmeyen • 
adalet ve hakikat ilke-
lerinin etkisiyle yozlaş-
mayı mahkum ettikle-
ri, zayıfları savunduk-
lan, hatah ya da baskı-
cı o to r i t eye m e y d a n 
okudukları zaman keri-
düeri olurlar." (22) . 

Yine Sa id ' e göre , 
• en te l lek tüe l , " k a m u - • 

nun gündemine sıkıntı. 
verici sorular getiren, 
o r t o d o k s i ve d o g m a 
Üretmektense bunlara 
karşı çıkan, kolay ko--
lay hükümet veya bü-' 

. , , . • , mezUktei7 gelen Fransız entellekhıel Toçaııevılle.. 
yuk şirketlerin adamı 
yapılamayan "(23) ihsandır. ^ 

Kısaca, gerçeğe aşık, dürüst, doğru-
yu söyleyen, mazlumun yanında, zali— 
min karşısında, çıkar gözetmeyen, öz-. 
gür düşünen, yaratıcı, araştıran, sorgu- ' 
layan, mütefekkir, uyanık şuurlu, bilgi-

ci...insan! 

. Laik Aydının Çıkmazı 

'Laik dünya'da böyle bir insan,' böyle 
bir aydın tipi üretüebilir mi? 

Üstad Cemil Meriç'in belirttiği gibi, 
"insan, insanın k u r d u d u r " anlayışına 
sahip bir Batılı entellektüelin dürüst ol-

• ması kabil midir? (24) Örneğin yukarıda 
görüşüne yer veirdiğimiz Tocqueville'in, 
Cezayir konusunda dürüst olduğu söy- ' 
lehebUir mi?" • . 

Keza,.aydmm "özgürlüğünden." ne-
ölçüde söz edebiliriz? Bodin'e göre "öz-. 
gü r a y d ı n " k a v r a m ı bir y a n ü s a m a -
dîr.(25) Abdülkerim Suruş'a göre de ay-
d m m bağımsız olması mümkün değil-

entellehtüel'in 
işlevi sanayi 
devrimiyle birlik-
te ortaya çıkar; 
Hurijlu. düzenin . 

"yolanlarını ilmi-
leştirmek, yani 

• bir hakikat çarpı-
. tıcısı, daha doğ-
rusu bir "çoban 
köpeği olmak."" 



.Entellektüel, 
, hangi hakikati 

savunacaktır? 
Hakikat'in ölçüsü 

nedir? Ve bu ölçü-
yü kim belirleye-

cektir? Laik akıl 
bu sorunun ceva-

bını bulamaz. 

dir: "Kişi eğer kendini bütün öğretiler-
den bağımsız, azad saysa bile, kendi 
düşüncesinin mantığına, iyi ve aydm 
saydığı düşüncelere bağımlıdır." (26) 

Öte yandan, aydın "hangi hakikati 
ve i lkeleri savunmal ı , ben imsemel i 
ve temsil .etmelidir?" (27) Edward Sa-
id, Bu çetin, sorunun al t ından kalka-
maz. "Sadece laik araçlarla" çalışmayı 
tercih eden bir entellektüelin, daha ge-
nel bir ifade ile 'laik dünya'ya ait entel-
lektüelİerin bu soruya tatmin edici bir 
cevap bulabilmelerini beklemek zaten 
hata olur. Said; vahyi ve kutsal metin- • 
leri bir yana bırakır, hatta d in gardi- . 
yanlarıyla ömür boyu mücadeleyi öne-
rir. Ona göre entellektüelin tek daya-
nağı vardır: "Ödünsüz düşünce ve ifa-
de özgürlüğü!" (28) 

İşte laik entellektüellerin en büyük 
çıkmazı: Smırsız özgürlük! 

Peki "kim"den veya "ne"den ba -
ğımsız ve azad olmaktır, hedeflenen? 
Abdülkerim Suruş'un isabetle tesbit et-
tiği gibi, özgürlük her zaman "-den" , 
izafet ekine sahiptir.(29) 

18. ve 19.yüzyıl Avrupa'sında Ay-
dınlanma Çağı'nda "özgür düşünce", 
"d in"den bağımsız olmayı ifade edi- ^ 
yordu. Süruş'a göre, Batı'da "aydınlık 
hareketi" şu evreleri izledi: Hümanizm 
(insancıllık), sekularizm (laiklik, dün-
yevilik),.' septisizm (şüphecilik) ve bi-

. lim-perestlik (scientism). Dinin ve tan-
r ının karş ıs ına ilk önce h ü m a n i z m 
oturdu ve insanı yeryüzünün tanrısı 
yaptı. .Aydınlar haklı olarak önce "ük 
günah"ı sorguladılar. Hıristiyan dü-
şüncesi alaya alınmaya başlandı. Doğ-
rusu Hıristiyanlık karın doyurmuyor-
du. Bunun yerine insanı, toplumu ve 
aklı inşa etmeye başladılar. Sezgi ^ l a 
yenildi, dini Ukeler de "doğal ahlak"a.. 
Giderek bireysel bencillik, servet-^pe-
restlik, para yığıcılık ayyuka çıktı. Na-
tü ra l i zm (doğalcı l ık) , r a s y o n a l i z m 
(akılcılık), hümanizm^ sekülarizm, de-
izm (yaradancılık), sonra da ateizm . 
( tanr ı - tanımazl ık) geçer akçe o ldu . 
Böylece yer Ue gök arasındaki ilişki ta-
mamen koptu ve bu kopukluk bir tür-
lü de tedavi edUemedi.(30) 

Ez-cümle , la ik en te l l ek tüe l in en 
önemli'çıkmazı, vahy'den kopmayı ve 
k u t s a l ' d a n uzak o lmayı "özgür lük" 
sanmasıdır. 

Tekrar aynı soruya dönersek; entel-
lektüel, hangi hakikati savunacaktır? 
Hakikaf in ölçüsü .nedir? Ve bu ölçüyü 
kim belirleyecektir? Laik akıl bu soru-
nun cevabını bulamaz; tarih boyunca 
da bulamamıştır. 

Bu yüz'den. Aydınlanma Çağı 'nin 
ürünü Batılı aydm da, onların bizdeki 
kopyaları da, "doğruluk standartları" 
o lmayan , ç i f te -s tandar t l ı , ha t ta çok 
standartlı, resmi politika ve anlayışları 
meşrulaştırma karşılığmda sistemin ça-
nak yalayıcıhğım yapan, dün savundu-
ğunu bugün reddeden , rüzgara göre 
yön değiştiren, üstüne üstlük, içinden 
çıktığı halkını hor gören, ondan ve kül-
türünden kopuk "yaban" 1ar sürüsü... 
Suruş'un tavsiyesine uyarsak; bir ölçü-
de "mazur görülmesi" gereken, hakika-
ti bulmaya çahşırken affedilmez hatala-
ra düşen, onulmaz hastalıklara yakala-
nan ve ömür boyu şaşkınlıktan kurtu-
lamayan zavallılar... Ve savundukları 
düşünceleri bir türlü temellendireme-
yen, Batı'daki asıllarmın taklidi olmayı 
dahi beceremeyen bizdeki tahsil gör-
müş, diplomalı cahiller. 

Batı 'daki entelektüelin talihsizliği 
"din" adına "Kilise dogmaları" ile karşı, 
karşıya olmasıydı; bu dogmalara karşı 
açtığı savaşın, onu ateizrn batağına sü-
rüklemesi bir başka talihsizlikti: Bizdeki 
aydın müsvetteleri ise. Kilise dogmala-
rınm yerine İslâm'ı, entelektüelin yerine' 
de kendilerini oturttular, İşin ilginç ya-
nı reddettikleri İslâm'ın ne olduğunu 
bilmedikleri gibi; halklarının kültürün-
den de problemlerinden de bihaberdi-
ler. Bugünün sözde aydınının en önem-
li handikapı yine budur ve "okumuş ke-
sim hala halkına, kültürüne, dinine, di-
line, ve onun, sıkıntılarına yabancıdır. 
Suruş'un ifade ettiği gibi, tek kabul ede-
bileceğimiz mazeret, Batı'dan peşpeşe 
gelen fikri saldırılar karşısmda kendüe-
rine din diye sunulan şeyin (hurafeler 
dininin) pek de öyle tatmin edici, savu-
nulabilir, şeyler olmayışıdır; ama bu da 



. aşılmayacak bir engel değildi doğrusu. 

"Aydm" Değil "Mümin" Olmak 

Bütün bu izahlardan sonra tekrar şu 
noktaya gelmek zo runday ız : Aydın , 
vahy'le ilişkisini kesmekle "hakikat öl-
çüsü"nü kaybetmiş, mut lak özgürlük 
anlayışıyla da kendis ini korkunç bir 
boşluğa mahkum etmiştir." • 

, Aklını vahyin emrine veremeyen, 
gönlünü ilahi hikmetlerle doldurama-
yan, vahyin klavuzluğunda hakikat öl-
çüsünü yakalayamayan insan, bü tün 
zihnî çabasına, fikrî üretimine ve bilgi 
birikimine rağrnen," "aydınlık yolu"nu 
bulamaz, yani gerçek manada "aydın" 
olamaz. Esasen, insanm yolunu aydm-
latacak sağlam, değişmez, doğru bir dü-
şünce ye inanç sistemi oluşturmak insa-
nın harcı değildir. O bu noktada vahyin 
klavuzluğuna muhtaçtır. (31) 

Kişi, "sırt ırsız özgürlük^'Ie değil , 
"teslimiyef'le mutlak hakikate ulaşabi-
lin Büğe lider Aliya İzzetbegoviç'in de-
diği gibi, Allah'a ve İslâm'a teslimiyet, 
"kaçınılmaz olan büyük insani ızdıraba 
dokunaklı bir cevaptır." Beşer aklının", 
ve nefsinin çıkrnaza sürüklediği insan-
lık, ancak teslimiyetle gerçek özgürlü-
ğüne kavuşacakt^. Tesliiniyet, yolumü-

^zu aydınlatan bir nur 'dur. "Allah'ın ira- • 
deşine teslimiyet, insanlarm iradelerine 
karşı bağımsızlık demektir... Teslimiyet, 
hayatın çözülemezlik ve manasızlığın-
dan insani, vakarh tek çıkış yoludur. İs-
yansız, yeissiz, nihilizmsiz, intiharsız • 

'tek çıkış yolu...'; (32) . . , 
' Kur'ah, insanları kendi çıkmazların-

dan, saplantı lanndan ve kör karanlık-
lardan "aydınlığa çıkarmak" için gön-
derilmiştir. (Hadid '57/9, Talak 65/11), 

Kur'an ihsanları, kendileri gibi aciz 
olan diğer insanlarm düşüncelerine kö-
rü körüne tabi olmamaları konusunda 
uyaru, taklide şiddetle karşı çıkar: "De ' 
ki; ... kirnimiz kimimizi ilah ye Râbler 
edmmeyelim." (Al-i İmran 3/64) "Onla-
ra Allah'm indirdiğine uyun dense; 'Ha-
yır, biz atalarımızın geleneksel yoluna 
uyarız' derler. Peki ama ataları bir şey 
düşünmeyen (akletmeyen) ve doğru yo-

lu bu lamayan kimseler olsa da mı?" 
(Bakara 2/170, Maide 5/104) 

Kur 'an, insanları " iman aydınl ığı-
na" ermeleri için, araştırmaya, sorgula-
maya, selim akılla gönülden düşünme-", 
ye, ibret almaya ve inanmaya çağırır: 
"Onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşarak 
araşt ı rma yapmadı la r mı ki; böylece 
akıllarmı işleten kalpleri, işiten kulakla-
rı olsun. Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, 
ancak s inelerdeki k a l p l e r kör o lur . " ' 
(Hacc 22/6) "Andolsun, Yusuf ve kar-
deşlerinin kıssalarında araştırıp soruş-
turanlar için ibretler vardır ." (Yusuf 
12/7). . . • • . 

Bu ayetlere göre; aydm bir kafa ya-
pışma sahip olmak, doğru )^ bulmak ve 
Kur ' an 'm istediği imana erişmek için 
selametle işleyen duyulara , bu salim 
duyulara göre düşündüreh, kavratan ve 
inandıran kalbe yani gönül, akıl ve vic-
dana ihtiyaç vardır.(33) . 

Ayrıca Kur'an doğtuya ulaşmak ve ' , 
, gerçeği yakalamak için mutlaka güveni-
ür bilgi vejağlam delillerden yola çıkıl-
ması gerektiğini, aksi halde insanların 

. kendi tekebbürieri,. vehim ve küryntula- . 
rı içinde bocalayacaklarını v e iinanın 
"aydınlığı"na ve davranış tutarlılığına 
eremeyip. "kö r lük" ve kötülük içinde ' 
kalacaklarmı beyan eder: "Kendilerine 
gelmiş hiçbir güvenilir bilgi (delil,.ka-
nıt) olmadan Allah'm ayet( yaratış belir-
ti)leri hakkmda tartışıp duranlar var ya, 
onların göğüslerinde, asla ulaşamaya-
cakları bir büyüklüğün kuruntusu var-
dır. Artık'Allah'a sığın. O işiten ve gö-' 
rendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, in-
sanlann yaratılışından elbette daha bü-
yüktür, Ancak insanlarm çoğu bilmez-
ler .'Körle gören, iman edip salih amel-
lerde bulunanlaria kötülük üretenler bir 
olmaz. N e kadar da az d ü ş ü n ü y o r s -
nuz?" (Mümin 40/55-58) 

Kur'an ısrarla, zeka ve bilgi düzeyi 
(entellektüel birikimi) ne kadar yüksek 
olursa olsun, insanlarm eğer'gönül göz- ; 
leri kapah ve kalpleri mühürlü ise haki-
ka t i b u l a m a y a c a ğ ı n ı b e y a n eder : 
"Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa 
kalpleri üzerinde kilitler mi var?" (Mu-
hammed 47/24) . "Akletmeyen sağır-

Rydın "hangi 
hakil^ati ve ilke-
leri savunmalı, 

. benimsemeli ve 
temsil etmeli-

^dir?" "Sadece ' 
laik araçlarla", 
çalışmayı tercih 
eden bir entel-
lektüelin, bu 
soruya tatmiri 
edici bir cevap 
bulabilmesini 
beklemek zaten 
hata olur. 



Rydın, vahy'le. 
-ilişkisini kesmekle 
"hakikat öjçüsü'nü 
kaybetmiş, mutlak 

özgürlük anlayı-• 
şıyla da kendisini 

korkunç bir 
boşluğa mahkum 

etmiştir. 

lar. . ."(Enfal, 8 /22) "Aklını ku lanma-
yanlar..." (Yunus 10/100) "Kalpleri da-
ğınık ak le tmeyen toplu luk. . . " (Haşr 
59/14) "Onların kalpleri var, ama fık-
hetmez(gerçeği kavrayıp anlamaz)lar. 
(Araf 7/179) "Onlarm kalpleri mühür-

, lüdür ; d ü ş ü n ü p anlamazlar ." (Tevbe 
9 / 8 7 , Kelif 18 /3) "Kalpler inde ör tü 
var... anlamazlar ." (Enam 6/25),' Isra 
17/46, Kehf 18/57) "Onlar şuurlar ını 
kullanmazlar." (Mününun 23/56) "Ki--
tabı o k u d u ğ u n u z ha lde ak le tmiyor 
musunuz?" (Bakara 2/44) 

Buna karşılık Kur'an, insanlarm an-
cak ve ancak d u y u organlar ını , akıl, 
bilgi, zeka Ve kabi l iyet ler ini vahy in 
emrine verdikleri, temiz fıtratlarına^ id-' 
raklerine, basiretlerine ve gönüllerine 
başvurup onları devreye soktuklan za-
man, ilahi nurla aydınlanmış bir kafa 
yap ı s ına s ah ip olabi lecekler ini yan i 
"aydın m ü m i n " olabüeceklerini söyler: • 
"Onlar göklerin-ve yerin yaratılışı üze-
rinde düşünürler(tefekkür) v e 'Rabbi-
miz, b u n u boş yere yara tmadın ' def-
ler." (Al-i İmran 3/191) '-'Bu Kur'an çok 
mübarek bir kitaptır. Onu sana indir-
dik ki, ayetlerini düşünsünler ve akl-ı 
selim sahipleri öğüt aismlar." (Said 38-
43) " A n c a k ak ı l s ah ip l e r i d ü ş ü n ü p 
öğü t alırlar. . ." (Sa'd 38 /29 , İb rah im 
14/52) "O ki tap ak l - rse l im sahipleri 
(ulü'l-elbab) için bir klavuz ve bir öğüt-
tür." (Mü'min 40/54) "Elbette bunda 
basiret sahipleri (ulü'l-ebsar) için ibret-
ler vardır ." (Al-i İmran 3 /13) " O n u n 
ayetlerinden biri de göklerin ve yerin 
yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin 
değişik olinasıdır. Şüphesiz bunda bi-
lenler (ilim saliipleri) için ibretler var- • 
dır." (Rum30/22), . . , 
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Entellektüel/dünya/bügi 

Abdurrahman Arslan 
" S 

"Âlimin Ölümü, âlemin ölümüdür." 

Hıristiyanlığın kurumsal yapısının • ^ e m öncesi devle t b iç iminin 
Adma ister münevver is- gjderek zayiRamasi ve mevcut ideolojik rolünün,oldukça smır-

ter aydm, isterse entellektüel ,• > . . . 1, , , h olmasının onemı dikkat çek^ 
denmiş olsun; haya tm nasıl - «OZfTlOİOJinin de yonlişlonir duruma - J^ektedii-, Çünkü kÜise her şeyi 
yaşanacağı ve bunun için ne = düşmeşi.. Bu ortofp entellektüelin kendi değer lendi rme ölçüleri • 

ortaya çıkmasını hazırlarken, onu v e dünya görüşünün s ımr lan 
yeni meseleler korşısında'çözüm • tutmaktaydı. Bütün orta-

^. üretici.ve meşruiyet kozonıcı bir Î'^' , T -- • ' getirilmiş bilginin belge ve kay-
mevkiye yerleştirmiştir.^ . naklanm kendi tekelmde topla-

f • • : . m ı ş t ı r . Bu tekel, bilgi v e haber-• 
herhangi bir tarihsel meşruiyetinin ölduğimü, söy-. leşme'şebekesinin kaynağını oluştururken, aynı za- ; 
lemek ıriümkün değildir. Entellektüel için söz ko- manda üç kâdemeU bir bügiljürokrasisi inşa etmiş 
nusu olan bu mevcudiyet ve meşruiyet meselesi • .durumdaydı. Eri üstte Papa bulunmakta; onun al-

yapılması gerektiği hususun-
da yol göstericilik yapan bir, 

"otorite olarak, yakın dönem-
lere kadar hiçbir dini gelenek-

, te ve 'o dine'inanmış toplum-' 
l â r ın h a y a t t e c r ü b e l e r i n d e 

başta İslâm, diğer dinler ve o dinlerin liıüminleri 
için olduğu İcadar; entellektüeli tarihsel/dini tecrü-
be ve şartları içinde hazırlayıp ortaya çıkartan Av-
rupalı insanın yaklaşık 13. yüzyıla kadarki kendi 
tarihinde de mevcudiyeti ve meşruiyeti bulunma-

tmda kilise yönetirni bulunurken, bu yönetim top-
lanacak ve üetilecek bilginin cinsinin tayininde de 
rol pjmamaktaydı., Daha aşağı kademede ise ma-
iıastırlar ve daha sonr,a . ortaya çıkacak olan'"üni-
versitas"lar yer almaktaydılar. Bunlar toplanmış 

maktaydı. Entellektüelin yaklaşık IŞ.yüzyıldan iti- bilgiyi okur-yazar insanlara ulaştumaktaydılar. Bü-
baren ortaya çıkışı aynı- zamanda mevcut bilgi ve 
hayatm- da dönüştürülmesi gibi derin, kapsamlı bir ' 
toplumsal ve 'maddi değişimi beraberinde getirdiği 
görühjıektedir., •• ; • , . . , - • 

İster bilgi isterse hayatm meselelerini çözmek • 
üzere müracaat edilecek-merci olarak, bu jöizyıla 
kadar Batıda Roma Katolik Kilisesinin dışında ör- ' 
ğütlenmiş herhangi bir kurum bulunmamaktaydı. 
Bu kurumsal yapılanma bilgi ve bu bilginin elde 
edüişi için de söz konusuydu. Bunda modern dö-

ginin ifade edildiği dil Latince'ydi. En son olarak 
da bütün bu bilgiler çok sayıdaki kilise ve bu kilise-

, lerde görevli d in adamları tarafından halka sözlü" 
olarak aktardır ve anlatüırdı. - • ; 
.; Kilise sadece sahip olduğu muazzam araziler-

den "dolayı değil , aynı z a m a n d a günah la r ın af-
fı/Cennetin anahtarı karşıhğmda da -bu 1562 yılm-

• da ancak kaldınlabilmiştir - elde ettiği büyük bir 
zenginliğe ve gelir İsaynağma sahihti. Dolayısı ile 
farkh düşünce ye inançlara - ki bunlar günah sayıl-" 



Edward Said entellektüelin hakikat sözciisii 
olması gerektiğini söi/lüyor. Hangi hakikatin? 

• sontsunu'ise cevapsız bırakıyor.. 
' [ . • V 

Gntellektüel aynı' 
zömandû özünde 
- yanlış bile olsa-
öbür dünyayı ka-
zanmak. için inşa 

edilmiş mevcut • 
. sosyal düzene 

itiraz ederek vor • 
• olmuştur. 6ntel- • 

lektüelin bu tavrı, 
Promethe'nin cimri . 

bir tanrı karşısın-
da gösterdiği cer 

soreti hatırlatır. 

maktayd ı - hoşgörü 
üe bakmak, mevcut 
gelir kaynağ ına da 
bir tehdit- o lacakt ı . 
Bu sebeple kilisenin 
bilgi tekel ine karş ı 
girişilecek her teşeb-
büs büyük bir tepki 
ile karşılanmıştır. 

Ne var ki hiristi-
y a n h k tecrübesinin 
y u k a r ı d a n a ş a ğ ı y a ' 
doğru inşa edi lmiş 
bu dikey bügilenme 
yapısı; karmaşık bir 
çok olayın kes i şme 
n o k t a s ı n d a m a t b a -
anın icadı , İnc i l ' in 
L a t i n c e ' d e n d i ğ e r 
dillere tercümesi ile 
ortaya çıkmaya baş-, 
layan yeni mezhep-
l e r i e - P r o t e s t a n -
l ık /Kalvin izm gihi-
yazilı ve basılı form 
içinde yatay bir ya- • 
p ı y a d ö n ü ş m e y e , 

başlamıştır. Bu d u ı u m Katolik Kilise-
si'nin eleştirilebilmesinin mevcut im-
kanlar dahilinde yaygınlaşmasını sağ-
l a rken ; d iğe r y a n d a n ve çok d a h a 
önemlisi, ihsanın içinde yaşadığı ha-
yatın mevcut gerçekliğine cevap ver-
me kapasitesine sahip yeni bir din yo-
r u m u n u n da yaygın şekilde oluştu-
ru lmas ı ve k a b u l ü n ü m ü m k ü n İçil-
miştir. • . '• . 

Hıristiyanlığın kurumsal yapısının 
giderek zayıflaması ve mevcut kozmo-
lojinin de elde edilen yeni tecrübe ve 
bilgilerin ışığında yanlışlanır duruma • 
düşmesi sonucu bu monolitik yapının 
çatlamış dünyasında artık "gerçeîdik",' 
hıristiyan dininin geleneksel imkanları 
ile t a n ı m l a n a m a z d u r u m a d ü ş m ü ş 
olur. Bu ortam entellektüelin ortaya 
çıkmasını hazırlarken aynı zamanda 
onu yeni meseleler karşısında çözüm 
üretici ve meşruiyet kazanıcı bir mev- ; 
kiye yerleştirmiştir. Entellektüel bu 
dönem insanmm yüz yüze kaldığı me-

^seleleri yeni bir "düşünıne biçiminin" 
imkanları ile çözme yoluna giderken, 
dinin yaşanan tarihsel tecrübesinin ya -
da geleneğin imkanlarından işine gel-
diği zaman faydalanmayı da ihmal et-
memiştir. ' , ; 

Öte yandan entellektüelin ortaya çı-
kışı hıristiyanhk dünyasmdaki mevcut 
imkanların tükenişi yanında, aynı za-
manda 13. yüzyı ldan itibaren ortaya 

. 'ç ıkmaya baş layan ideal ile reel, bu-
dünya ile öbür-dünya arasındaki kor- • 
kunç gerüim dönemine denk düşer. Ni-
tekim insanoğlunun kaderiyle ilişkili 
olarak, ehtellektüelden gelecek zaman-, ^ 
1ar için miras kalacak olan onun, ideale 
karşı reeli, öbür dünyaya karşı bu-dün-
yayı tercih edecek olmasıdır. Yapmış 
olduğu ve doğruluğuna iman ettiği bu • 
tercihin bir hasdası olarak entellektüel 
a)mı zamanda öziinde - yanhş büe olsa-
öbür dünyayı kazanmak için inşa edil-
miş mevcut kurumsal dünyaya /sosyal 
düzene itiraz ederek var olmuştur. En-" 
tellektüelin bu tavn, Promethe'nin cim- • 

_ ri bir tanrı karşısında gösterdiği cesare-
. ti hatırlatır. ••-• . • - . . 

EntellektüLel öncelikle içinde yaşadı-' • 
ğı ya da içinden çıktığı dünyanın bilgi, 
düşünce ve tasavvur biçimine, arkasm-
dan da onun maddi boyutuna ciddi.iti-
razda bu lunmuş tur . Onun inancı Şu-
dur; önceden belirlenmiş, arzu edilen 
bir doğrultuda insanoğlu bir evrim sü-
reci içinde ilerleyerek sorunları çöze-
cek, daha güzel ve mutlu bir dünyaya 
doğru yol alacaktır. Geleceği farklı şe-
kilde tasarlamasının neticesi olarak en-
tellektüel, Hıristiyanlık tarihi içinde ilk 
defa "düzen" fikriıii gündeme getir-

. miştir. İdeal bir düzen ve toplum mo-
delini yine Uk defa evrimci bir ilerleme 
fikri üstünde tasarlayarak onu gerçek-
l e ş t i rmen in m ü m k ü n olabi leceğine 
inanmış ve insanları da inandırmakta 
fazla zorlanmamıştır . Bundan dolayı 
P.Johnson ' ın i fadesi ile entellektüel, 
kendinden önceki, yani din adamı gibi 
kendini tanrıya hizmet eden ve kutsal 
kitabın yorumlayıcısı olarak görmedi; 
tersine kendini tanrının yerine ikame' 



: etti. _ . . . . : 
• Bu ikame işinin bir türlü tamamla-

namamış olması, entellektüele ve onun 
diline rengini veren muhalefetten kur-
tulmasını engellemektedir. Fakat otori-

- teye karşı koyması/ başka bir düzlem-
de, nihai hedefine yine entellektüelin 
otoritesinin tesisi ile neticelenmiştir . 
Entellektüelin otoritesinin.tesisi, daha 
sonraki dönemlerde görülmüş olduğu 
gibi, ortaçağın- tasavvur dünyasını yı-
karak onun parçalara ayrılmış monoli-
tik düzlemi üstünde teritoryal bir dün-
yayı yine kendi ilke .ve ölçülerine göre 
yeniden, inşa etmesi ve neticede de ikti-
da r ın sahibi , d u r u m u n a ge lmes id i r . 
Bundan d.olayı en te l lek tüe l m o d e r n 
dünyanın mimarı ye modern zihnin şe-
killen^ricisidir. İçinde yaşadığımız ve 
giderek her köşesinin ve her insan zili? 

. ninin birbirine kopyalar.gibi benzeştiği 
dünyamız mevcut halini entellektüele 

• borçludur.,. •. - ^ 
Entellektüriin amacında ne dini ye-

niden örgütlemek ne de dini.önderleri 
ortadan kaldırrhak vardır, Fakab mev-
cut gerçekliğin ,bütiinünü kendi tasav-
vur. dünyasmın süzgecinden geçirerek 

.yeniden kendisinin ge.rekli.bulduğu 
konuma, yerleştirmek gayretinin özünü 
teşkil etmektedir . Mevcut gerçekliği, 
dinden kopmak.istemeyen insanm ar-
zusuna uygun fakat niteliği farklı bir 

. düzlemde kavrarnsallaştırarak açıkla-
maya çalışmıştır. Bilimsel yöntemlerin 

• geliştirilmesi ye elde edilen yeni tür bü-
ginin çoğalması entellektüelin gerçekli-

. ği yeniden yorumlamasının imkanları-
• _ m genişletmiştir. Buna ilave olarak en-

tel lektüelin bilirnsel b i l g i y i / m o d ş r n 
• bügiyi üretmesi sadece ona .ait yeni bir 
.• dünya görüşünün b'enimsenmeşini ve 
" . inanırlılığını kolaylaşhrmamış„aynı za-

manda bilim olarak tanımlanan bu yeni 
olgu veya gerçeği/hakikati bilme yolu, 
rasyonalist düşünce unsurlarinm yay-
gmlık kazanmasını sağlayan bir araç iş-

- levi görmüştür. 
Bu yeni, bilgi ve dünya görüşünün 

yaygınlık kazanması aynı zamanda ba-
tılı,insanm mevcut gerçeklik ile .sürdür-. 

•mekte olduğu ilişkisinin hastalıklı ye 
müphemiyet gösterdiği bir döneme te-
kabül etmektedir. Var olan hastalıklı ve" 
bir o kadar da kiliseye karşı tepkisellik 

. do lu hal en te l l ek tüe l t a r a f ı n d a n ve 
özel l ikle "akill i yen i k u l l a n ı m biçir 
mi"nin imkanlar ı ile yen iden tanzim • 
edilmiştir. Nitekim bu tanzimin IS.yüz-
yddan itibaren tezahürleri görülür. 

' Öte y a n d a n Ba tılı insanın bir çok " 
karmaşık sebeple, kilisenin s u n d u ğ u 
dünya görüşünden kuşku duyması ne-
tiçesiride ortaya çıkan insanın gerçeklik 
Ue ilişkisi meselesi, entellektüel ile be-
raber "akıl" ile "tabiat"m karşı karşıya 
gelmesi meselesine dönüşür . Nitekim 
bu karşılaşmada akıl ile tabiat arasına 
girmesi muhtemel -mesela Hıristiyan-
lık ile beraber girmiş bulunan-din gibi-

• herhangi bir aracı unsura y e r verilme-, 
mesi ilkesi, hakim bir kabul olmuştur. ' 
Gerçeklik arayışında vahy dışlanarak 
t a b i a t ı n / d ü n y a n ı n bu k a d a r o lumlu 
bir' mevkiye oturtulması Hıristiyanlık 
açısından kabulü zor bir karar olmuş-

.tur.^ .1 : ' 

• Ne yar ki, entellektüele göre burada^ 
dine aykırı bir du rum söz konusu de-
ğildir. .Çünkü ona göre tanrı yer3aizün-
deki müdahalesini tabiat ta / dünyada 
gizlediği yasalar ile sürdürmekteydi ; • 
entellektüele düşen gizlenmiş bu yasa-
ları bulup ortaya çıkarmak ve böylece 
sırları çözmektir. Zaten entellektüele 
göre "tabiatin/dünyanın kendi içindeki • 
ça l ı şma b i ç imi i le, i n s a n z i h n i n i n 
"mantıklı düşünürken" gerçekleştirdi-
ği düşünme biçimi aynıydı. ^Bu mantık-
sal çıkarsama neticesinde entellektüel 

, tanrıyı sürgüne, dünyanın dışına/aşkın' • 
olanı ise tab ia t ın d ış ına gönderrr i iş 
olur. Öte yandan skolastik dönem Hı-
r is t iyanbğmda mevcut bulunan, insa-
nın aklının tanrının yer yüzüne ilişkin • 
plânının sadece kısmen anlaşılabiline-
ceğine olan inanç, entellektüel tarafın-
dan dönüştürülerek,bugün bilinmeye-
nin yar ın aynı akıl ile bi l inebileceği 

' şekline getirilir. 

"Aklın yeni kullanım biçimi" saye- ^ 
sinde dinlerin getirdiğinin dışında hiç-

P.Johnson'ın 
ifadesi ile -
.entellektüel, . 
kendinden önce-
ki," yani din ada-
mı gibi kendini 

. tanrıya hizmet 
eden bir kişi ve : 
kutsal kitabın 
yorumlayıcısı. 
olarak görmedi; -
tersine kendini " 
tanrının yeTine 
ikame etti. , 



€nt0İİ0ktü0İ 
modern dünyonın 
mimorı ve modern 
zihnin şekillendiri-
cisidir. İçinde ya-
şadığımız ve gi-

derek her köşesi-
nin ve her inson 
zihninin birbirine 

topyolorgibi 
benzeştiği dünya-
mız mevcut halini 

entellektüele 
borçludur. 

bir kavrayış ve tasavvur biçimi entel-
lektüel inki kadar kend inden önceki 
bilgiyi ve tecrübeyi köklü Ve kapsamlı 
bir dönüştürüme uğratamamıştır. İn-
sanoğlunun yer yüzünde var ettiği fa-
aliyeti entellektüelin elinde olduğu gi- . 
bi hiç bu kadar maddileştirilmemiştir. 
Entellektüel. çabanın kapsamına giren 
sadece tabiat ve toplum değildir; dinin 

"bizzat kendisi de bu alamn sınırlan içi-
ne alınmış haldedir. Bu düşünme biçi-
m i n i n ne t i ce s id i r ki, g ü n ü m ü z ü n 
"müslüman entellektüer ' i de İslâm'a 
bazan sosyolojinin bazan iktisadın ba-
zan "teolojinin" gözlüklerinden baka-
bilmektedir. ' ^ 

O tarihte ilk defa dini reddetmeden 
onu akl ın yeni kul lân ı ın b iç iminin 
eleştirel süzgecinden geçirme cesareti-
ni ve çabasını göstermiştir . İlk defa 
inandığı dini ve onun peygamberini 
mevcut yaşanmakta olan gerçekliğe 
göre ve onun imkanları ile yorumla-
mıştır..Bunun neticesidir ki entellektü-, 
el, i l ah i /ku t sa l olan da dahil olmak 
üzere her şe)d sorgulama hakkını ken-
dinde bulmaktadır. Bu hususiyet elin-
de bulundurduğu akim kullanım biçi-
minin kaçınılması mümkün olmayan 
neticesidir. Çünkü onun akla biçtiği 
misyon, "aklın üerlemesine "mani ola-
cak bü tün engellerin "zararsız" hale 
"dönüştürülmesi" gerektiğini .de içer-
mektedir. ' 

Son onyilları saynıazsak, yaklaşık 
dörtyüzyıldan beri entellektüelin ko-
n u m u g iderek güçlenmişt i r . Bugün 
kendine ait bir tarihe ve mirasa sahip-
tir. Artık dünyanın her yerindeki me-

seleler hep aynı yöntemlerle anlaşüma-
ya ve çözülmeye çalışı lmaktadır . Bu 

, d u r u m entellektüelin sayesinde insa-
noğlunun kazanmış olduğu bir "vasıf" 
sayılır. Bugün bize ait olduğunu sandı-
ğımız bir fok idealin, tasavvur, hîrtta 

I geleceğe ait öngörünün ve hazırlığın, 
kuşkunun, neredeyse taşımakta oldu-
ğumuz inançların içerik veya formun- ' 
da onun "katkısı"/müdahalesi bulun-
maktadır. 

Öte y a n d a n İslâm dünyas ın ın da 
m o d e r n l e ş m e sü reç l e r i i le be rabe r 
"onunla" tanıştığını görmekteyiz. Ön-
celeri toplumun sözcüsü, daha sonrala;' 
rı t o p l u m u n öncüsü olarak kendine 
"meşru", bir mevki bulmuştur. Fakat -
kanımıza göre- İslâm onun bu meşru-
iyetine- bazı hakh yönler olmasına rağ-
men- başından beri itiraz etmektedir. 
"Müslüman entellektüelin" -böyle bir 
kavramsal laş t ı rmanın doğ ru luğu ye 
meşruiyeti sonra tartışılacaktır- dramı, 
yarısı ile paylaştığı ortak dîîgruları ol-
masına rağmen, bu "akim kullanım bi-
çiminin" diğer yarısı ile arasmda oluş-
muş bulunan o müthiş gerilimde yat-
maktadır. Bu gerilimden dolayıdır ki, 
mésela İ j ugün , o n u n z ihn i her şeyi 
maddileştirmekte, popülize. etmekte ve 
neticede de toplumun tüketimine sun-
maktadır. Bu "vakıa"nm cereyan ettiği 
"mekan" ise şanlı tarih retoriğidir! Bu 
ise tercihin "dünya"dan yana yapıldığı 
anlamma gelmektedir. . . 

. Alem öldü, yaşasın dünya. 

Not: Bu yazt/Snyın Abdurrahman Ars-
lan'tn "Aydın" konusu etrafında sürdür-
düğü daha geniş kapsamlı bir çalışmanın 
başlangıç bölümünü oluşturmaktadır. 



Aydının tarihsel misyonu ve 

Mustafa Aydın * 

Geçmişten günümüze top-
• lumlarm, siyasal açıdan ve işlev-
sel olarak bir yöneten-aydm ve 
yönetilen-halk ayırımına, denk 

. düştüğü söylenir. Bu sınıflandır-; 
ma kabaca doğrudur. Ancak yö-
netenler şöyle ya da böyle aydın ' 
sayılsalar " bile aydm her haliyle 
yönetici değildir, ama halkın bir 
"yönetilen"- o lduğunda şüphe 
yoktur. Yani aydın, ilkece farklı-

Rydın her toplumda var 
olmuştur. çağlarda bir büyü-
cü, bir şaman yo da rohip olarak, 

çoğu kere mevcut yönetimden. 
yana tavır olıyor.ve genellikle-
hükünridorın icraatlarını çoğu 

büyüsel işlemlerle meşrulaştır-
maya çalışıyordu.' 

lığı olan bir kategoriyi oluştuiur. - . . ' . 
\ Esasen sosyo/politik açıdan toplumlar-üç farklı 

yapı öğesi taşımaktadırlar: Siyasal iktidâr(devlet), 
halk ve aydın kesimi. Bü üç öğeyi birleştiren (ya da 

yakın filozoflar din adamı zümre-
si ise siyaset olgusuna bazen ya-
km bazen uzak kaldılar.. 
• 15.yüzyıl son ra s ında (yani 
modern' dönemlerde), siyaset, ai-
le, hukuk, din vb. tüm kurumla-
rın yeniden tanımlanıp şekillen-
dirilmesi ortamında aydın da ye^ 
niden üretildi. Bu dönemde ger-

. çekleşen değişikliğin en önemli 
yönü de; aydının bağlı bulundUr 

ğu din düzleminin ciddi bir değişim geçirmiş olması-
dır. Bir başka deyişle, genelde din karşıtı olarak ta-
nımlanan, ama işlevi itibariyle tamamen dini. bir 
özellik gösteren bilim'in eksen hâline gelmiş olması-

ayıran), mekanizmanın işİemesini-sağİayan bir de v' dır. Artık bundan sonra bilim, aydm denen bükesi-
' (geniş anlamda) ideolojik düzlem vardır ve bu da ge-
nelde din ya da onun işlevini yerine getiren sistem-
lerdir. Bir toplumdaki yapılanma.ve!işleyişin yerine 
getiren sistemlerdir. Bir toplumdaki yapılanma ve iş-
leyişin en önemli sorunlarından birisi şüphesiz, aydı-, 
nın muhtevasını ne türden bir dinin dokuduğu, halk 
ve iktidar kutuplaşmasında, hangisine yakın olduğu 
sorunudur. Öyleyse söz konusu aydını biraz daha_aç-
maya çalışalım. '' . ' . . ' : " • ,. 

Niteliği değişmekle biriikte aydın (daha doğrusu 
bu işleve denk düşen sosyal kesim), her toplumda • 

min varlık şaftı sayılmış; nasıl ki bir cemaat dine gö-
re var ise, aydm doğa bilime göre varolmuş, Hüsa-
mettin Arslan'm deyimiyle bir "epistemik cemaat" 
halini almıştır. Bu durumda bilim, aydınnn ürettiği 
araçsal bir veri değil, kendini vareden amaçsal bir 
öge (yani yeni bir din) olmuştur. • '.' 

, Ne var ki teknolojik gelişim sürecini elinde bu-
lunduran güç merkezleri bihmi bu gücün bir destek- -
çisi, bir meşrulaştınm aracı haline getirdikleri zaman, 
ona tutünmuş Ve bir başka bağlamda kendini ko-, 
nûmlandırma, şansına sahip bulunmayan aydm da 

var ölmüştür. Bilgi ve inanç sistemi itibariyle, halk- • mevcut global düzenin bir dişlisi haline gelivermiş-
tan bir ayrıcalık gösteren aydm, eski çağlarda bir bü- tir. ' . ' ' - •' 
3Kicü, bir şaman ya da rahip olarak, çoğu kere mev-, . Modem dönemlerde aydın, çağdâş devlet yapıları ' 
cuf yönetimden yana tavır alıyor ve genellikle hü- ve onlanh merkezi ideolojilerine uygun olarak sekü-
•kümdarm icraatlarını çoğu büyüsel işlemlerle meşra- lerleşti, din karşıtı hale geldi. Esasen genelde (devlet, 
laştırmaya çalışıyordu. Doğudaki hükümdarlar ın . demokrasi, milliyetçilik, vb. gibi) modern olguların 

-çevresindeki, şamanlar; antikitelerde .ve'mesela Mısır din karşıtı ya da en âzından dindışı tabiatını arila-
Firanvunlari.çevresindeki büyücüler^ Batı'krallarına mak, yeniden kurgulanan bir dünyâda, tarih boyun-



Ulema, flıkaha, 
ra5ihün,vb.5)ra-' , 

dan halktan, 
Rllah'ın hüküm 
ve hikmetlerini 

daha iyi bilen ve 
bunlarin gereğine 

uygun bir yaşa-
yışla ayrılmış kim-
selerdir ve farklı-
laşma çizgisi sırf 
bilgisel olmadığı. 

gibi'siyasal do 
., değildir. 

ca müdahil güç olmuş bir kurumun saf-
dışı edilmesini kavramak zor değildir. 
Aydmm kendini dindışı bir yapılanma-
ya endekslemiş olması ise onun geneldeı 
tarih boyu fiziksel/siyasal güç oluşum-
larına yakın olma eğilimiyle açıklanabi-
lir. Şimdi bu genel bilgiler doğrultusun-
da İslam toplumlarında aydının konu-
muna bir göz gezdirelim. 

İslam toplumlarının başlangfçlarm-
da aydın, genelde İslâm'ı daha iyi tem-

• sil eden kimse ile özdeşti. Esasen İs-
lam'ın asıl kaynaklan olan Kur'an ve 

, Sünnet'te buna yapılmış atıflar bulabili-
riz: Ulema, fukaha, rasihün, vb, sıra-
dan halktan, Allah'm hüküm ve hik-

•. metlerini daha iyi bilen ve bunlann ge-
reğine uygun bir yaşayışla ayrı lmış 
kimselerdir ve farklılaşma çizgisi sırf 

' bilgisel 'olmadığı gibi siyasal da değil-
dir. İlk dönemlerde ve özellikle dört ha-
life zamanında (alim, fakih, rasih olan 
sahabiler), pratikte dini daha iyi bilme 
yönünden sıradan insanlardan bir dere-
ce farkı gösterseler de, grupça siyaset 
karşısında özel bir konumlarının Olma-
dığını, onunla yerine gÖre ve İslâmî bir 
kaygıyla ilgilendiklerini söyleyebiliriz. 

. Emeviler ve Abbasiler dönemlerin-
de (Şerif Mardin gibi sosyal bilimcilerin 
deyimiyle) bir merkez-çevre denklemi 

- oluşmuş, o günün aydını sayılan ulema 
genelde, merkezi temsil eden* devletin ' 

. . değil, halk katlarinm yanında yer almış-' 
tır. Aydının mümeyyiz vasfı da dini 

temsil etmesidir. Bu onun halk ile yega-
ne ortak yönüdür ve siyaset öğesiyle 
arasında belirgin bir gerilim" vardır. Ule-
ma, devletten mümkün olduğunca uzak 
durmaya, kendisine verilmek istenen 
resmi görevleri almamaya özen göster-
mekte, pblitize olmaktan kaçınmaktadır, 
bunun gerisinde öncelikle devletin meş-
ruiyet sorunu yatmaktadır ve ulema bir 
yığın siyasal olumsuzluğun din ile ak-
lanmasına alet olmak istememektedir. 

Bir öncekini alaşağı" ederek gelen si-
yasal iktidarlar.(ki Emevüer, doğrudan 
Hz. Peygamber halefliği sayılan zincirin 
son halkası Hz. Ali iktidarını; Abbasiler 
ise mevcut İslam devleti konumunda gö-
rünen Emevileri kanlı bir biçimde orta-
dan kaldırarak var olmuşlardı) kendini 
meşrulaşt ı rmak için din başta ,olmak 
üzere her türlü sosyal öğeyi, kendini var 
kılacak şekilde kurgulamaktaydı la r . 
Takdire şayan bir biçimde ulema(aydın) 
buna alet olmamış denklemde çevrede, 
yani halkın yanında yer almıştır. Devle-
tin resmi din anlayışına karşılık asıl 
din/şeriat, ulema ve halkın ortak sığına-
ğı,(sosyolojik bir deyimle) devlet karşı-
sında bir "ikincil yapı"sı olmuştu." 

Selçuklular bir geçiş dönemi oldu.-
Osmanlılarda ise ulema yine dini temsil 
ediyordu, ancak'merkez-çevre denkle-
mindeki yeri "değişmiş ti; artık: merkezde 
yer alıyor, siyaset Öğesiyle birlikte hare-
ket e'diyordu." Gerçi Osmanlıda ulema-
nın devlet yanında yer almasının, ilk ba-
kışta haklı gerekçeleri vardı: Bir kere Os-
manlı siyasal yapısının, daha önceki dö-
nemlerde görüldüğü türden bir meşru-
iyet problemi yoktu. Osmanlı kendini 
uzunca bir zaman Selçuklu müslüman 
sultanhğını'n ıheşrü bir uzantısı olarak 
tanımladı. Mevcut müslümanlarİa par-
tallaşma yerine, kendi deyimiyle küffar 
d iyanha açılması, bunu pekiştiren ^bir 
başka, etlceiı oldu. Ama meşuriyetin da-

. ha önemli "dayanağı, devlet i / ikt idarı , 
farklı "sosyal grupları" adaletle bir arada 
tutmak için verilmiş, Allah'ın bir emane-
ti olarak algılaması ve gücü yettiği süre- • 
ce de bunu gerçekleştirme çabasiydı. 
Ulema tabii olarak bu misyonun sahibi 
siyasal olguya destek' olmuş, yanında 
yer almıştı. Artık ilmiye ya da meşihat 



adı altında siyasetin asli bir öğesiydi... 
Bu doğru bir misyona destek olma 

müsbet tavrının menfi yönü, siyaset öğe-
siyle bütiinüyle entegre olmasıydı. Çün-
kü bu durum onu içerik olarak, kendi 
konumundan ilkece farklılık gösteren 
her türlü siyasal tavrın içselleştiri l ip 
meşrulaştmlmasına götürecek, örgütsel ' 
olarak da "siyasal olan"a bütünüyle ba-
ğımlı kılacaktı. Üst düzey yetkilileri dev-
let tarafından atanan, zirvedeki temsilci-
si azledilebilen bir organizasyon, istenen 
fikri bağımsızlıkta olamaz, otonom hare-
ket edemezdi. Kaldı ki içselleştirme süre-
ci, yani içnide bulunduğu siyasal geliş; 
menin gereğini aklileştirme seyri daha 
da önemliydi. Mesela ulemaca cevaz ve-
rilen, devlet ve kamu düzeni için "kar-
deş katli" İslâm'ın kendinden hareketle 
varılabilecek bir sonuç olamazdı; hangi 
fer'i delile ve gerekçeye dayaridırılırsa 
dayandırılsın, siyasal bir tavrın meşru-,. 
laştınlmasından ibaretti..,Esasen son yıl-' 
lardaki dini temeli sarsan Batılılaşma 
.eğilimleri karşısmda, ulemanın şöyle ya 
da böyle bir tepkisinin olmayışı da bunu 
'göstermektedir. Bütün bunlara rağmen 
, Osmanlıda ulemanın (aydının) genelde 
halk ve devİet ile (bir başka deyişle mer-
kez ve çevre ile) paylaştığı bir eksen var- . 
dı: Din. İşleyiş eksiklikleri olsa bile din, 
bu liç öğeyi birbirine bağlıyordu. . • . 

Öşmanlınm son dönemlerinde ûlema 
Batı ile etkileşim sürefcine bağlı olarak 
önemli bir değişime uğradı, aydınlaştı. 
Medresedeki müderr is profesör, kaza 
merkezindeki kadı hakim-kaym'akam . 
oldu. Medya adıverilen yeni büyıisel . 
araçlar elde" etti. Merkez-çevre denİcle-
mindeki yerinde önemli bir farklılık ol-
madı; her zaman ve her durumda yöne-
tici olmasa bile merkezci kpnumî ınu , 
s ü r d ü r d ü . Ne var ki aydın ın içeriği; , 
önemli bir değişiine uğramış, inandığı 
din değişmişti. • . , . , . , 
• i^ lmda Batı'da modern türde aydın, ' 

şeküler bir nitelik taşıyordu. O, bu nok-
taya, bağlı bulunduğu güç birikimlerinin " 
niteliği ne olursa olsun, kendi iç gelişim- ', 

.lerinin bir sonucu olarak ulaşmıştı. Hal- . 
buki bizdeki aydm bü süreci de ithal et-, 
ti. Kendi dünyasında alıp veremediği bir • 
sorunu yoktu. Orijinine uygun ânlaşüdı-

ğı oranda İslam, top.lumsal unsur lar ı 
dengede tutma gibi önemli bir.işleye sa-
hipti. Ama Batı kendisine yegane so-
r u n u n u n din o lduğunu , onun safdışı 

• edilmesi gerektiğini telkin etti. Öyle ki 
Baüdaki gibi din-devlet çatışmasına iliş-

• kin uyduruk anekdotlar üretti, oysa ger-
çeğe uygun tek örnek bulunamazdı. 

Bu arada belirtilmelidir ki aydmm en 
önemli özelliklerinden birisi, herhangi 
bir toplumun birbaşka toplumla ilişkide 
kontak noktasında bulunması, bir kül-
türleşme aracı olm'asıdır. Çünkü bu, etki-
leşip gelişme bakımından önemli bir ol-
gudur. Ne var ki bu sürecin avantajı ka-
dar dezavantajı da vardır. Kültürleşme, 
kendinden şüphe edip bir başka toplü-
mun kültürüne angaje olma noktasına 
gelirse aydm, kendi değerlerine düşman 
ve i r t ibat landığı top lumlar ın k ü l t ü r 

, ajanları durumuna düşer. Unutulmama-
•İıdır ki hiçbir, milH kültür yansız'değil-
dir, bağlı bulunduğu toplumun çıkarları-
nı temsil eder. Değişik kamplara bölün-

• müş aydınımız, en azından 150 yıldır bu 
dramı yaşar! , . • 

Çu ıhhur iye t d ö n e m i n d e , ayd ın ın 
inérkezdeki konümıi, daha da pekişmiş . 
olarak devam etti; varlığım,' aydınlanma-. 
dan mülhem' şeküler bir devlet ideoloji-
sine endeksledi ve içinde yaşadığı'tbplu-

' mun dinini karşısına aldı. Her ne kadar 
halkla kontak noktasında sıkıştıkça, dün- • 
ya konjonktüründe din konusuyla burun 
buruna geldikçe kendisinin de* müslü-
man olduğunu söylenıekteyse de artık " 
onurı için din(pozitif bir mantıkla),bir tá-

. rihsel kalıntı sorunu, sosyal yapı dışı salt 
bir vicdani kanaat sistemidir. 

Tabi bu süreç içinde, yaklaşık iki yüz 
' yıldır modern platforma uygun olarak 

(doğasmda olmasa/bile algılanışı bakı-, 
mmdan) din- de ideolojileşmiş, belli eği-

• limleriri alternatifi olmak d u r u m u n d a ' 
kalmıştı. Bu bağlamda Türkiyeîde sosyal" 
bilimciler -tafafmdan • (Batıcı/ liberal / la-
i k / i le r ic i - İs lâmcı /yer l ic i /muhafaza-
kar/gerici, vb. gibi) farklı adlarla nite-
^lendirilseler de iki a)n-ı ideoloji vardı: Ba-
tı referanslı resmi ideoloji, İslam refe-
ransh halk ideolojisi. Aydın da genelde 

• birincisinin içinde yer aldı, yüzyıllarca 
izlediği yolîı, modem dönemlerde pekiş-

HültDrleşme, . 
kendinden şüp-
he edip bir boş--
ko toplumun,kül-
türüne ongoje 
olmo noktasına 
• ^ ' 

gelirse aydın, -
kendi değerleri-
ne düşman ve ir-
tibatlandığı top:-
lumların,kültür 
ajonlorı dyrurpu-
na düşer. 



Cumhurivst 
döneminde aydı-

nın merkezdeki 
kohumu, daha da 

pekişmiş olarak 
• devam etti; 

varlığını, oydıri-
' lonrriadon mül-

hem şeküler 
bir devlöt ideolo-
jisine endeksledi 

ve içinde yaşadıği 
••toplumun dinini 

karşısına aldı' 

- tirdiği iktidarı "destekleme özelliğini 
vurguladı. 

, Günümüz Batı. dünyasında aydın, 
rıihai global oluşumun ve bunda etkin 
olan güçlerin doğrultusunda işleyen bir 
faktör olmakla birlikte, onu dar anlam-
da siyasetin aktörleri olarak düşünmek 
mümliün değildir. Buna karşılık bizde 
siyaset, daha bir aydını kapsayıcı hale 

- gelmekte, aydm da ona yakın olma ça-
bası, içinde buluiımaktadır. Son zaman-
larda siyasetin bu boyutta kirlenmesine, 
par t i ve özellikle lider sultasına rağ-
men, akademisyen, yüksek bürokrat 
gibi aydm kesimlerinin siyasete atılması 
ve ilginç tavırlar sergilemeleri, siyaset 
öğesinin aydm üzerindeki etkisine veri-

' lebilecek taze örneklerdir. • 
İşin gerçeği Cumhuriyet dönemi si-

yasal yapılanmasımn Osmanlıdan farkh 
bir meşruluk problemi vardır. Bir kere 
Emeviler ve Abbasiler örneğinde oldu-
ğu gibi kendinden önceki siyasal yapıyı 

. yok sayarak gelmiş, meşruiyeti tarihsel 
bir olgu yerine, kendisiyle kurtulüş mü-
cadelesi verdiği halka dayandırmak is-
temişti. Ne var ki belirlediği siyasal 
program doğası itibanyle, halk geneliy-
le siyasal seçkinleri farkh ideolojik düz-
lemlerde ye r almaya götürmüştür. Bu " 
bağlamda halk siyasal iktidara güven' 
duymazken, iktidarm gözünde de halk, 
irticai'potansiyel güç taşıyan bir kütle-
dir. Onun için de siyasail iktidar, her he 
kadar kendini her yaştan on yılda onbeş 

, milyon geriç yaratan bir çağdaş progra-
ma ve geçmişin olumsuzluklarından 
uzak bir pratik yeteneğe sahip görüyor-
sa da, halktan beklediği meşruiyet anla-
yışından emin olamamıştır. 

. Son yıllarda bu düzlemde önemli 
değişiklikler yaşanmakta, devlet-halk 

, iküeminde bir ara doku olari ve genelde 
tavrını devlet (ve ideolojisin)den yana 
koyan aydının doğrudan veya dolaylı, 
bu açıklığın kapanması doğrulusunda 
bir çaba sergilediği gözlenmektedir . 
Devletin başlangıçlardaki tavrından ta- ' 
viz vermeyen askeri ve sivü bir kesimin 
yanında, söz konusu meşruluk proble-
mini aşmaya, dolayısıyla da halkla bağ- ' 
lantışmı kurniaya yönelik bir seri gayret" 
sergilenmektedir: Mesela arbk kendimi-

zi Osmanlı ile tanıtıyor, onun varisi sayı-
yoruz. Şu modern dönemlerde gittikçe sı-
kıntı veren etııik sorunlar gibi konularda' 

• Osmanh çözümünü tutarlı buluyoruz vb. 
. Şüphesiz halk-siyaşal iktidar ikilemi-

ni çözecek eksen dün olduğu kadar bu-
gün ve yarın da din olacaktır. Halkın^ 
yeteri kadar bir zaman geçmiş olmasına 

. rağmen devletin din politikasını ve ona ' 
bakışım (ki bu genelde, sosyal etkinlikle-• 
ri elinden alınıp vicdani kanaate indir-
genmiş bir İslam'dır) benimsemediği 
.düşünülürse, siyasetin bunda kısmi bile 
olsa bir değişiklik yapması beklenebilir-
di. Uygulanan proje öyle de gözüküyor. 
Uzun zaman bir siyasal niteliğkiin bulu-
nup bulunmadığına bakılmaksızın suçlu 
diye peşinden koşturulan tarikat grupla-
rı, dini cemaatler, "din" noktasmda siya-
set ögesirün halkla bağlantı uçlarını oluş-
turuyorlar.. Burada altını çizmek istediği-
miz nokta devlet kutbunda yer alan bir 
k^i rn aydın Ue devlet dışmda kalan halle 
kutbunu ve özellikle dirü cemaatleri tem-. 
sil eden aydm kesimi bu ilişkiyi kurma 

. çabasındadırlar. Bu eğilimlere yakın bir 
gelecekte bâzı siyasal hareketlerin de ek- -
lenebileceği düşünülebilir. 

Ne var ki .üzerinde anlaşılan din,.ge-
nelde kitabi değil, tabir caizse kültü-
rel/folklorik bir islam, genel halk katla-
rını okşayan ama sosyal /siyasal yönleri 
^zole.edUmiş, seÇkincinin konumunu ır-
galamayan bir İslam'dır.; 

Sonuç olarak denebilir ki antikçağla-
rın, büyüsel işlemleriyle tavrını hüküm-
.darlardan yana koyan aydını(buyücüsü, 
rahibi, şamanı); modern dönemlerde de 
nesnel bir gerçekliğin temsilcisi olmak-
tan çok, güç merkezlerini meşrulaştır-
mayı hedeflemektedir. İslam toplürnla-
rmdâ bulunan aydın, Osmanlıda devlet 
kutbunda yer almış/ Cumhuriyet döne-
minde bu durumu pekiştirmiştir. Şimdi 
din bağıyla halkla irtibatlı bir kesim, 
yeni bir dinsel misyonla, hem de dinin 
ne olduğu değil, ne olması gerektiğihe 
karar .veren yeni'pozitif bir tavır sür-
düreceğe benzemektedir. 

Yard. Doç. Dr. Mustafa Aydm, Sel- . 
çuk Üniv. Fen-Ed. Fak. Sosyoloji Kürsüsün-
de öğretim üyesisidir. 



Bizde ve Batı'da aydın 

Mustafa Ozcan * 

Münevver veya aydın aslın ñydinin İstikameti Botl'dir. . bü" sosyal vakıa olarak gizliden 
da bize aydınlanma çağmm ve Fikirlerini Bati medeniyetin- g iz l iye b ü n y e m i z e g i rmi ş ve 
laik zamanların bir hediyesidir. ,, . ^ . . .. .. , . . . . . cumhuriyetle birlikte alenıleşmış 
Bilmdiği gibi Rönesans ve Ay-' . Q'""- Gunumuzde musluman resmüeşmiştir. İlginçtir Fran- • 
dmlanma Çağı öncesinde Ba- dİn adomi Veya alim de sız aydını ve filozofu Renan İsla-
tı'da Kilise'ye ters düşen ilme - moziye bakar. Düşüncelerini geç- m'a hucüm eder. Ona mukabele 
ve ilim adamına izin verilmi- mİŞten alir. Onun referansları etmek ye cevap vermek de yine 
yordu. Bu tip ilim adamları Ki- ' İslâm kaynaklandır bir a y d m olan Namık, Kemal 'e 
lise taraf indán takip ediliyor. düşer. İslâm dünyasının içinde, 
gerekirse Engizisyon mahke- - . • , ; b u l u n d u ğ u dünyevi gerilik ve 
melerinde yargılanıyordu. İçlerinde yakılanlar dahi . Batı'daki dünyevi terakki'laikliğin bize de sirayeti-
vardı. Bunlardan biri olan Galile ' 'dünya dönüyor" ne yolaçar. Gerileme ye hezimet İbni Haldun'un da 
dediği için yargılanmış ve bu kelamı etmekten me- ifade ettiği gibi güçlüleri, galip milletleri ayniyle 
nedilmişti. Kısaca Ortaçağda Batı ve İslâm dünyaT-
sında ilim din merkezlidir. İlmin mihveri dindir . : 
Ancak bilimle kilise ilmi konularda çatışınca bu ça-

• tışmayı giderecek ara bir, formül bulunmuştur: La-
iklik... Laiklik zamanla da aydınını çıkarmıştır. Bu 
aydın tipi de genellikle dine uzak düşmüştür. Vol- , 

, teire, Renan vs. ^ 
Batı bu şekilde Kilise'nin zorbalığını.kırdığı sura- -

larda İslam dünyası da maddeten ve manen çökme 
durumundadır . Kilise ruhanilerinin aksine İslam 
uleması zülcenaheyndir. Dünya ve ahiret ilimleriy-
le mücehhezdir. İbn-i Sina ye Farabi ve .İbni Rüşd 
gibiler akliyatla m e ş ^ l oldukları gibi çnlan redde-
den imani-ı Gazali, Fahreddin Razi gibiler de )nne 
akliyatla rneşgul, olup ondan uzak değildirler. İs-

• lâm dünyasında ulema bugünkü anlamda hem ay-
. dmı hem de dinadamını kapsamaktadır. 

, Aydmlanma Çağı'nda İslam dünyası Batı'daki 
geUşmelere hazırlıksız yakalanmıştık Batı iç hâsta-, 
lığın'a karşı çare olarak gelişen Laiklik ve onun tü-
revi olan aydınlanma ve aydm Tanzimat'la birlikte 

takhde yolaçar. Batı'da intellectuel bizde münevver 
olmuştur.-Münevver, nur kökünden türeme oldu-

r ğundan yine de ilahi b i ryönü vardır. Bundan dola-
yı bazı ladini aydınlan tanımlamak için nursuz mü-

• n e w e r denmiştir. - • 
, . Biz aydına münevver derken araplar-musakkaf 

• .derler.'Bazen de münevver karşılığı a)mı anlama te-
- kabül eden müstenir kelimesi de kullanılır. İranlı-

lar ise bu ifâdeyi ruşenfikir kelimesiyle karşılamış-' 
lardır. . ; • • 

Faslı yazar Tayyip Ebû'İzze'nin de temas ettiği 
gibi aydmln istikameti Batı'dır. İlhamım fikirlerini 
Batı medeniyetinden alır. Günümüzde müslüman 
din adamı veya alim de maziye bakar. Düşünceleri-
ni geçmişten alır. Onun referanslan İslâm kaynak-
larıdır. Genellikle aydının (laik) mazi ile irtibatı ve 
bağlantısı yoktur. Bu günlük: hayatına da yansır; 
hayız ve nifasdan kesilen kadınlar gibi ibadetten 
kesilmiştir. Din adamı ise maziye bağlıdır. Günlük 
hayatını da o şekillendirir. Kısaca Tanzimat'ta baş-

. layan din adaim ile aydın arasındaki mesafe kapatı--



' İslâm tbriKi 
aydın ve alim 

ayırımına şahid 
• olmamıştır.Bu 

ayırım modern 
zomonlorın ürü-
nüdür ve 6bûl-

Hoson e"n-Ned-
vi'nin de tasvir 

ettiği gibi uğur-' 
suz bir ayırımdır. 

İçtimai Şizofre-
nidir. 

, % 

lamamıştır. • 
Tay3dp Ebu İzze'nin de belirttiği gi-

bi (Kadâyâ Düveliyye, sayı 286) islâm 
• tarihi aydm ve alim ayrrımma şahid ol-

mamışt ı r . Top lumun şahsı m a n e v i s i ' 
olan kültür düşünce, değer ve yasalar-
dan oluşuyorsa o takdirde geçmişimiz- ı 
de böyle bir ayırııran olmadığma hük-
medebiliriz. Bu ayırım modern zaman-
ların ürünüdür ve Ebûl- Hasan en-Ned- .-
vi 'nin de tasvir ettiği gibi uğursuz bir • 
ayırımdır'. (Intisamünnekid).' içtimai Şi-
zofrenidir. _ 

İslam toplumlannm laikliği tanıma-
dığı döneinlerde şeriat bu cemiyetlerin ... 

• realitesini temsil ediyordu. Sokağm, pa-
"zarm ve evin kültürü mescid kültürü- • 
nün bir uzantısı ve yansıması idi. 

Günümüzde İslâm dünyasında bir 
• yasadan ziyade bir vakıa olan laiklikten 
ye ik i lemden k u r t u l m a k için d in ile 
üim, aydm ile alim arasmdaki mesafeyi 
kapatmalıyız. Bunun için tarâflarm bir-
birine yaklaşması lazım. Yani Gazali ve 
Fahreddin Razi döneminde olduğu gibi 
alim a y n r z a m a n d a yaşadığı dünyây ı 
kavrayan Ve gelişmeleri takip" eden bir ' 
aydm olmalıdır. Aydm da dini ilimlere 
n ü f u z ederek boşluğu do ldurmal ı ye 

-açığı kapatmalıdır. 
Bu açığm'kapatdması için önümüz-

de iki yol bulunmakta. Birincisi içtihad, 
ikincisi de tevhidi tedrisat. Yani dini 
ilimlerle aynı ilimlerin birlikte okutul-. 
ması ve imtizacı. İçtiİıad konusunda 
Fash y a z a r Tayyip Ebu İzze şunlar ı 
yazmaktadır : "Bu açığın oluşmasında 
t a z ı zaaflar rol oynamıştır..İslâm fıkhı 
durgunluk dönemi içine gimüştir. İçti- • 

had kapısımn kapatıldığına hükmedil-
di. İbadet fıkhı gehşirken içtihad sosyal 
hayata hasredildi. Buna mukabü dünya 
üim ve teknolojide üeri giderken bu sa-
hada yerimizde saydık.. 

Sömürgec i l ik d ö n e m i önces inde 
ümmetle yaşanılan hayat arasmda boş-
luk doğmuş tu . Özgün eserler yerine 
şerhler ve şerhlerin şerhleri okutulur 
olmuştu. 'Hayat mazide kalmıştı. Hala 
biz eski dönemlerin problemleriyle bir-
likte yaşıyoruz;. Şeriat, kül tür , haya t 
hepsi birbirinden âyn. Dinî Ue dinî ol-
mayanı birbirinden ayıran eğitim sis-
temimiz hala bu aynlığı beslemektedir. 
Bu problemi aşmak için ulemâ ile ay-
d ın la r a r a s ında yak ın laşma sağlan-

.mahdır. Ümmetin yeniden terakkisi an-
cak b u n a b a ğ l ı d ı r . D in i nas l a r ile 
vakıanın bütünleşmesi için ulemanın • 
hayata bakması , aydınlat ın da kendi 
ıriazi ve gelenekleriyle bütünleşmesi 
g e r e k m e k t e d i r . B u g ü n a y d ı n ı n y e 
u lemanın hayata ' ye top luma yaban-
cı laşmasının ö n ü n e ancak bütünleş -
meleriyle geçebiliriz. Ulema ve aydın-
ların birbir inden ayrılması toplumda 
bölünme ye şizofreni meydana getir-
miştir. Bunun tedavisi ancak yeniden 
bu parçaların bütünleşmesiyle müm-
kündür. ister Bediüzzaman gibi dini ve 
t e k n i k i l imle r in i zd ivac ı i s t e r se 
yukanda tarifi yapılan çerçevede içtihat 
diyelim ikisi de aynı kapıya çıkmak-
tadır. " 

(*) Mustâfa Özcan,. Yeni Şafak Gazetesi 
dış haberler editörü ve yazandır. 



, halkın sıradışı 
çocuğu 

> • 
Metin Önal Mengüşoğlu 

Bir Benzetme Türkiye'nin .İslam'la Şöhret'Buİmuş • 
'Rydınlari;. Her konuda Fikir beyan • 

edebilen, her soruyu yonıtloyon, 
hiç 'bilmiyorum' demeyen yine 
onlardır. Ben bu aydınları çok 

zomoh Kur'on-ı Kerim'deki teşbihi .. 
hotirloyorak kökünden kopmuş 
' , o taş üstündeki ağaca-

benzetirim.' . 

- • Kimliği netleşmemiş, kendi-
ne özgü bakışı belli olmayan, 
d ü ş ü n c e s i s t emin i daha çok 

, . başkalarını kopyalayarak sür-
düren toplumlar esen her çeşit 
rüzgardan nem kaparlar; yön 
değiştirirler. Kur'ân-ı Kerim'de' 
ilginç bir teşbih vardur. İrnan'la 
küfr 'ü; güzel sözle çirkin şöz'ü 
karşüaştınr. Güzel söz toprağa, • • . . 

- derinliğine kök şahniş olabüdiğince canh/dallı bu-
. daklı bir ağaca benzetilir. Rüzgar estikçe sağa sola 

^ eğilir lakin, uçup gitmez ve kırılmaz. Küfür , yahut 
kötü- söz ise adeta bir taş üstü bitkisidir. Gövdesi 
ye rden kopar ı lmış , sabi t o lmayan b i r ağaçt ı r . 
h4/25,26) 'Esen her rüzgar onu ö.nüne katar ye iste-

;- ' diği yere taşır götürür. . " , . 
. Türkiye toplumü bu rahatsızlığı maalesef derin-

. liğine yaşayan bir toplum görüntüsü arzediyor. Ta-
' bü Türkiye mozâyiğihde değişik din'lere, düşünce-

lere, kavimlere mensup insanlar yaşıyor. Büyük ço-
' günlüğün rhüslümanhk iddiası, İdmlik cüzdânlarm-
. da mahpustur. Kalblerde ve pratik hayattaki yansı-

ması cılızdır, zayıftır.. Müslüman olmayanlar bu ya-
zı çerçevesinde şimdilik konumuzun dışında. Şimdi 
büyük çoğunluğun nicedir cijzdanlara kilitlenmiş 
müslümanhğmın kozasını delmek sırası.. Sprgulayı-
cı bir nefes, kalbde ve pratikiıe. nispeten ses getiren 
tutum ve davranışlarıyla müslümanlar da karşımız-
dadır artık. İslâm'ı konuşan, İslam'ı tartışan, Işlamî 

- yaşamayı savunan ve büyük bölümü okuyan, ya-

Bun la r ın b i r k ı s m ı ha lk ın 
müslümanhk anlayışmı aynıyla 
diUendirse bile görüntüleri, kul-
landıkları dil ve yaşama stan-
dartlain bakunmdan halka uzak 
düşmekten kurtulamamaktadır-
1ar. Aksi ortaya çıkmcaya kadar 
kendilerine "Müslüman Aydm-
lar" diyeceğim bu kesimin de iki 
ana bölük teşkil ettiği gözlerden 
k a n a m ı ş t ı r . Bir kesim dinleyi-

. . ci, izleyici, seyirci konumunda, 
olan bitenlerin içinde değil dışmda, kendi küçük 

. (ha;di marj inal diyelim) grubuyla mücahedesini 
• uzun vadeli hesaplara ayarlamaktadır. Mesela diğer 

aydın bölüğü gibi seçimlere birkaç ay kala bütün 
^̂  işini güciînü bırakıp inalum siyasal partiyi destekle-

memektedir. Aktüel rüzgarlarm etkisinden dikkatle 
j.kaçınmaktadır. Belki tembellik İJeİki beceri noksan-
• lığı onları kenarda köşede tutmuştur . Ama onlar 

bundan şikayetçi değildirler. Âmaamız bu yazı çer-
çevesinde sözünü ettiğimiz marjinalleri de şimdilik 
dışarıda tutmaktır,, 

Geriye elimizde müslümanl ığı dil lendirmekle 
herk'eşçe şöhret buhnuş,^müslüman olmayanlara, da 
rnüslüırianlığm otoritesi olarak kendini kabul ettir-
miş Türkiye'nin İslam'la Şöhret Bulmuş Aydınları 
kahyor. Neredeyse bütün gazetelerin köşe yazarları 
onlardır. Medyanın'.İslam Danışma Kurulu da on-

.lardm Her konuda fikir beyan edebilen, her soruyu 

.yanıtlayan, İüç 'bUmiyorum' demeyen yine onlardır. 
. islam konu olduğunda rejimin sahiplerinden gayrı 
müslimlere, halktan aydınlara kadar herkes onlara 

zajı, düşünen bu nep müslümanları nereye koyaca- müracaat eder. Ben bu aydınları çok zaman Ku/an-i ' 
ğız? . . . , Kerim'deki teşbihi hatırlayarak kökünden kopmuş" 



Sobadan, oğulo 
intikal etme alış-

kanlığı siyosol 
'sultanın vazge-
çilmez şartlamış 
gibi görünmeye 
başloyınco müs-
lüman topluluk-
larda doğuştan 

kategoriler itibar 
kazandı; ulema 

sınıfı doğdu. 

o taş üstündeki ağaca benzetirim. Zira 
tüm otoriter tavırlarnıa rağmen, örne-
ğin yurt dışmdan müslüman bir yaban-
cı düşünür ülkeye geldiğinde, bu aydm-
lar, bir de bakarsınız bugüne değin dil-
lendirdikleri tüm düşünce ve iddiaları 
unutuvermişler. Konuk müslüman san- • 
ki bunlara özgü bir rüzgarı da berabe-

, rinde getirmiştir. Ve bizim yerli müslü-
man aydınımız kendmi o rüzgarın tatlı 
meltemine çoktan kaptırmıştır. Kendi-, 
siyle çelişmesi, bugüne değin söyledik-
leriyle oluşturduğu kamu bilinci filan 
umurunda değildir. Modaya uymak her 
tercihin Önüne geçmiştir. 

Seyyid Hüseyin Nasr'ın Türkiye'yi 
ziyaretini hatırlıyoruz. Hani şu eski ra-
dikallerin birdenbire neo mistik kesil-
dikleri o meş'um tarihi. Hiç de Türk ti-
pi olmayan, Türk tipi bektaşi özellikler 
de taşımayan bir tür mistik düşünce bi-
zim aydınlarımızın kaleniinde nevzu-
hur çiçekler gibi açmaya başladı. Misti-
sizmin, gayrı müslimleri müslüman et-
medeki ro lünden, en entel sorunlara, 
yaklaşışındaki inceliğine değin konu-

^ şulmadık neyi kaldı? Roger Garaudy ül-
keyi ziyaret ettiğinde esen rüzgarın ren-
gi ve yönü daha çok siyasal. Şerif Mar-
din için d u r u m sosyal içerik taşıyor. • 
Mesela Abdülkerim Süruş'u hatırlaya-
lım. Geldi, ülkeyi gezdi, konferanslar 
verdi. Buyurun bizim müslüman aydını 
yeni bir rüzgar önüne katmış sürükle-
mektedir. Yeni konumuz: Aydm. Hepi-
mize mübarek olsun. Haa, Yusuf İslam'ı 
unutmadın!, neydi o tef İslamîdir ya da 
değildir tartışmaları, unuttuk mu? 

Beşikteki Bilen Adam 

. Mutlaka altını çizmemiz gereken bir 
husus var. Müslümanları müslüman ol-
mayanlardan ayıran önemli bir kıstastır 
bu. İslâm, insanları doğuştan getirdikle-
riyle, eldesiz kazanım veya kayıplarıyla 
kategorize etmeyi ilkellik sayar. Hepi-
miz Adem'in çocuklarıyızdır. Adem ise 
topraktandır. Bu yüzden rengimiz, düi-
miz, kavmimiz bizi bir başkasına karşı 
ayrıcalıklı kılmaz. Müslümanlarda bu 
anlayış sinelere iman olarak oturmamış-

sa, ortada henüz müslümanı var saya-
mayız. ; 

Müslüman olmayan dünya sözko-
nusu ilkel anlayışın eserleri ve sonuçla-
rıyla doludur. Orada kimi zaman var-
Îıkblar, kimi zaman soylular, kimi za-
man siyasal sultayı hasbel kader elleri-
ne geçirmiş güçlüler, kimi zaman güç 
sahiplerinin dağıttığı rozet/titr gibi ala-, 
met ler i taş ıyanlar , kimi zaman belli 
meslek grupları, belli alanlarda iştigal ̂  
edenler, diğerlerine göre ayrıcalıklı sa-
yılmış, farklı muamele görmüşlerdir . 
Müslüman topluluklar ise Rasûlüllah'm -
yaşama modelinden uzaklaştıkları dö-
nemlerde benzer yanlışlara düşmüşler-
dir. / 

SözgeUmi Rasûlüllah'a en yakın ta-
r ihlerde başgösteren ve İslam Mille-
ti'nin kurduğu, siyasal birliğe bir kabile-

, nin adını yani "Emeviler"i uygun gören 
büyük yanhş anlayış, sonunda Abbasi-
ler, Selçuklular ve Osmanlılar için de 

. yanlışın referansı du rumunda tarihin 
sayfalarına geçmiştir . Belki de İslam 
dünyasındaki hali hazır ulus devletler 
tablosu bize o günlerin kirli mirasıydı. 
Düşünün ki bugün'birçok müslümanm 
yanmda konuyu tartışmaya bile açmak-
tan doğrusu çekinenlerimiz var. Ve hala 
her ulus devletin kendine özgü ve adeta 

' kutsanmış misak-ı milli sınırları tüm 
tartışmaların dışında telakki edilmekte-
dir. . 

Yine başlangıçta belki m a s u m bir 
amaçla Medine ahalisinin icmaını, Şam 

• halkının icmaına müreccah sayan doğru , 
ve yanhş olması pek önemli sayılmayan 

• bir kişisel görüş, bakıyorsunuz sanki İs-
. lam'm görüşü gibi değerlendirilmekte-
dir. Ve bu tür eğilimler nice yanhş kate-
gorilerin doğmasına neden olmuştur. ' 
Bağdat doğumlu ve bir Medinel iden 
daha bilgili ve müttaki bir düşünür, bu 
sınıflandırma karşısında kendisine-ve 
düşüncelerine nasıl uygun ve layık bir 
mevkiyi sağlayacaktır? 

Babadan oğula intikal etme alışkan-
hğı siyasal sultanın vazgeçilmez şartıy-
mış gibi görünmeye başlayınca müslü-
man topluluklarda doğuştan kategoriler 
itibar kazandı. Kimilerinin aydın kavra-



mıyla örtüştüfme çabasıyla karşımıza 
ç ıkard ığ ı u l ema s ın ı f ı d o ğ d u . Ule-
ma'nın halk taraf ından en çok itibar 
görenleri tekke şeyhleri ise çok kısa bir 
süre sonra, kendilerine asla 'niçin' bile 
demlemeyecek, önlerinde ölü yıkayıcı-
nın elindeki ceset gibi sorgusuz sualsiz 
oturulmak İcabeden ve maalesef iki ci-
handa tasarruf sahibi diye takdim edi-
lebüen imtiyazh efendi'ler türeyiverdi., 

Dahası Şii toplumlarda buna ben-
zer hüccetül islam'lar, ayetullah'lar o 
lâ'yüs'el kimlikleriyle ve adeta doğuş-
tan masuin vizyonlarıyla sözünü etti-
ğimiz itibar sapmasının üeri uçlarıydı-
lar. ~ . ' 

• Şimdi o günkü-İs lam dünyasının 
aydını kim, halkı kimdi? 

Gerek doğuştan getirdikleriyle ge-
rekse hakedilmemiş herhangi bir bi-
çimdeki kazanımlarla insanlar araSı ka-
tegorilerin yapıldığı, sınıfların türetil-
diği bir vakıadır. Ama bu vakıanın İs-
lam açısından hiçbir meşruiyet, taşıma-
yacağı bilinmelidir. Bir ayetullah mese-
la Allah'm emriyle vefat edince öylesi-
ne doğal bir rahatlıkta yerine oğlu aye-
tullah olarak geçiyor ki şaşmamak elde : 
değil. İslam bu ve benzerî imtiyaz ve 
kategori ler i o r tadan ka ld ı rmak için 
gelmiştir . O ' n u n tebliğcisi Rasûlül-
lah 'm o muhteşem sözünü hatırlaya-; 
hm: "Ben kuru ekmek yiyen, davarları 
güden bir .kadının oğluyum." Bu söz- . 
d e n sonra bizce müslüman dünyanın . 
yüzkarası sayabileceğimiz beşik ule-
masmı yahuzca haturlamak bugünü da-
ha iyi anlamak için yeterlidir. -

Yine Yanlış Bir kapı 

Bir yanlışa sıkça 'düşüyoruz.Siyasal 
ve kültürel egemenliği altında nere- ' 
deyse tutsak gibi yaşadığırnız dünyala-
rımız vâr. Özel dünya la r ımızda biz 
müslümâiılar ulus devletlerimizin ba- ' 
ğımsız sanılan buyruklar ı doğrul tu-
sundayız ister istemez. Evrensel dünya 
görüşümüzü ve dilimizi zaman zaman 
unutabiliyoruz. O zaman ulusal(kav- • 
mi) görüş ve dil bizi çekim alanına so-
kuyor. Unutkanlık, sürçi lisan Ve haya-

tın zaruretleri karşısında belki bazan 
mazur sayılabiliriz. Ancak asla mazur 
sayılamayacağımız husus larda unu t -
kanlıklarımız sıklaşırsa bu kez biz de 
diğer ilkel insanlar gibi doğuştan getir- • 
diklerimizle kategoriler uydurup insan-
lar arası ayncahklar varsaymaya başla-
yabiliriz. ' ' . 

Bir m ü s l ü m a n düşünce ve inanış 
planmda "Biz" dediği zaman topyekün 
islam Milleti'ni anlatmak istemeli. Ken-. y . . 
di ben'inin de islam Milleti'nin bir üye- • 
si olduğunu söylüyor farzedilmelidir. 
Oysa bu nazik, konuda ayırıcı dil'i edin-
miş müslüman sayısı hayli azdır. Ve bu 
ayırıcı dil'i de birçoğu önemsememek-
tedir. Onlar "Biz'.' dediklerinde ya ken-^-
di tar ikat larını , ya fıkhi mezhebin in 
mensuplarını, ya üyesi bulunduğu vak-
fı ve siyasal partiyi ya da en;çok arala-
rından geldiği kabilesini yahut kavmini 

. kasteder durumdadır. 
Dil'ini terminolojisini bu anlamda 

' terbiye etmemiş bir müslümanm ağzın-
dan İslarnî görüş y e düşüncelerin dö-
külmesini ummak, ondan sağlıkh tahlil-

. ler beklemek boşunadır. Çünkü o yine 
bir Kur'an teşbihiyle birbirine karışmış, 
k ö r d ü ğ ü m olmuş yumağını çözey im, 
derken her yeni hamlede düğüm üstü-
ne düğüm atmaktadır, lakin bunun far-
kında değildir.-

Genel durum bu olunca müşlümaı\-
larm birçoğunun gündemi kendi sosye-
tesiyle sınırlı kalmaya, evrensele uzak 
düşmeye mahkumdur . Kendi derneği-

, nin, kendi vakfının, kendi partisinin, 
kendi loljisinin, kendi gazetesinin ren-

' gine bürünecek, Hak için bile olsa o lo-
biyi incitemeyecektir. Hissiyatı ağır bas-
mıştır çünkü. Hissettiğini aşamayan, 
hissiyatını iradesine boyun eğdireme-
yen Idşinin karar ve kanaat mekanizma-
sı sağlıklı çalışmaz: • .. ' 

Şöhretini müslümanhktan. sağlamış 
bir tür Türkiyeli aydının açmazı; çıkma-
zı buradadır. Bu aydın yetişme çağında 
klasik anlamda bir şekilde islamî eğitim 
görmüş yani arapça öğrenmiş tefsir,, fı-; 
kılı, kelam, tasavvuf okumuştur. Bilgiyi 
d e p o l a m a k l a onu h a z m e t m e k e l b e t 

• farklı şeylerdir. İkincisi insanlar din'de 

Rasûlüilah'ın sö- -
zünü hatırlayalım: 
"Ben kuru ekmek 
yiyen, .davarları 
güden bir kadının 
oğluyum." Bu söz-
den sonra bizce 
müslümon dünya-
nın yüzkarası so-' 

- yabileceğimiz be-
şik ulemasını yol-

•nızco hatırlamak , 
• bugünü daha iyi 

anlomakig'n 
yeterlidir. 
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yani islâm'da otorite değildirler. Onlar 
da her müslüman gibidirler. Allah ya-" 
nmdaki dereceleri takva üedir; Takva-
nm ise çok büende mi, çok ihlashda mı 
yoksa çok gayretlide mi olduğu bilin-
memektedir, Bu yüzden hiçbir müslü-
man ben artık oldum, erdim, demeye-
cek, ha3n:'larda yanşı sürdürecektir. 

- İşte erişkinlik psikolojisi yaşayan, 
otoriter tavır takınan, bununla büyük-
lenmeye çalışan peşinen aldanmıştır. -

Öyleyse bilgisine güvenerek, başka-
ları nazarmdaki itibarmm gölgesine sı-
ğınarak çok kere o başkalarmı hoşnud 
etmeyi ilk endişe sayarak davranan al- " 
danmıştır. Büyüklenişin onu sürükledi-
ği tuzak, başkalarmm oluşturduğu gün-
demin sorular ına yanı t lar ü re tmeye 
başlamasıdır. En kötüsü müslüman gö-

• rüntülü sıfatma rağmen, konuştuğu dU, 
sosyetesinin mahall i dilidir artık; İs.- -, 
lam'm değil. Çünkii gündem başkaları 
tarafından belirlenince, sorun da onla-
rın sorunu olacaktır. Kim, başkalarmm 
sorununa kendi merhemini derman ola-
rak sunabilir? • . 

Yine bu ülke ve onun halkı üzerine 
düşünelim. Türkiye birkaç yüzyıldan 
beri resmen ve hızla batüılâşmaktadır. -

Ülkeyi yönetenler ve diğer" söz sa-
hibi olanlar her ne sebeple olursa 
olsun ülkelerinin ilerlemesini, ge- , 
üşmesini , ku r tu luşunu batılılaş-
makta görmektedirler, öyle iddia 
etmektedirler . Başlangıçta azım-
sanmâyacak oranda' bir kesim bu 
yönlendirişe direnmiş, ülkenin ba-
t ı l ı l a şmas ında k imi sak ınca la r 
olduğunu ileri sürmüşlerdir.Ancak 

- bir ' tür geri kalmışlığı da görmez-
den gelememişlerdir . Bu yüzden 
Batı'mn yalnızca gelişmiş teknolo-
jisini almayı, ahlakını reddetmeyi 
teklif etmişlerdir. Ancak yönetici-
ler ve güçlüler ülkeyi topyekün Ba-
tı kâmpmm üyesi yapma çabasın-
dan vazgeçmemişlerdir. Herhalde 
birinciler- modernistler ikincilerse 
muhafazakarlardı..Gözü kapah ki-

- mi müslümanlar biraz da moder-
nistleıin yaşama tarzlarma bakarak 

kendilerini ister isfemez muhafazakar-
larm yanmda hatta bazan onlarm söz-
cüsü konumunda bulmuşlardır. İşte bir 
büyük yanılgı dâ bu noktada karşımıza 

" çıkinaktadıı;^ Taraf olmaksızın değil, ha-, 
kikate taraf olarak, üçüncü bir gözle ba-
kıldığında, ashnda müslümanlarm iki 
kesiminde kendilerine uzak ve""yakın 
yanlarınm bulunduğunu görmeleri ge-
rekirdi. Zira diyelim ki modernist ler 
maddeci ve dünyacı zihniyetle hareket' 
edip ülkeyi materyalizmin kucağına it-
mekteler. Müslüinan bunu onaylaya-
maz. Peki muhafazakarların korumaya, 
kurtarmaya çalıştığı kişiler, kurumlar, 
düşünceler sahiden müslümanlarm sa--
hip çıkması gereken yani yeryüzündeki 
cihadımızın bir parçası mıydı? 

' Müslümanlar, geleneksel, kemikleş-
miş, muhafazakarlığa dönüşmüş, asabi-
yetlere boğulmuş müslümanlık anlayış-, 

, l an karşısında yeniden asl'a dönüşün, 
sahih kaynağı arayışın özlemi içindey-
.diler. Bu durumda halkm dinini karşıla-
n n a alacaklardı. Modernist , sekiilarist 
yönetici-güçler za ten müs lüman la r a 
karşıydılar, f îa t ta son zamanlarda güç 
odakları birşeyin farkına varmışlardı; 
halkın" din anlayışını sahih din anlayı-



şıyla karşı karşıya getirerek politika ve 
. hayatiyetlerim biraz daha uzatabilirler-
Vdi. . • . • •" ; 

Bir yandan sistemin sahipleri öte 
yandan yanhşm dindan halk artık ana 
kaynağa bağlı" müs lümanm karşısın-
daydı. . 

V • • _ • 
Kaçak Aydın V 

Bu hassas dengede İslam dünyasm-
" da o kaçak ayd ın t ipi türedi . Başat 
" özellikleri şunlardı: Mevcut batıcı siste-

me fikren karşıydı. Onunla boğuşmak 
için, onunla boğuşan başka din bağhla-
rıyla ( bu rada bizce Marks i zm de 
din'dir) birlikte hareket etmeyi meşru 
sayıyordu. Halkı, halkm dinini, hurafe-

- yi karşısına almıyor hatta yer yer savu-
nuyordu. Diş geçiremeyeceğini anladı-

.ğı kiri t ik ve bunal ıml ı dönemle rde 
dev le t i " y ü r ü t m e y e ta l ip o lman ın 
İslam'da ille de bulunmadığını, hatta 
devletin dininin olmayacağını, bazan 
pekala inüslümanlarm da laik olabUe-
ceğini savunabiliyordu. Modernizme 
karşıydı:' Gelenekçiydi. Batıyı, ülkeyi 
batılılaştırmak isteyen güçlülerden da-

' ha çok taruyor ve gün geçtikçe o konu-
da bUgi yoğunluğu artıyordu. Batı ko-
nusunda. bilgilendikçe İslaim ihmale 
uğrayabiliyor, eski ezberler zihinden 

", uçup gidiyordu. 
' Şimdi konumuza dönerek ona so-

• ruyoruz: Aydm kimdir? Aldığımız ce-
vâp dolu dolu bilgiler/belgeler içer-
mektedir. 'Aydm'ın filan tarihte, Fran-

; sız ihtilaliyle Batı'da patlak veren Ay-
d ın lanma Felsefesi 'y le d o ğ m u ş bir 
kavram oludğuıiu öğreniyoruz. Yani 
anlaşüan o ki o tarihlerden Önce dün-
yada a y d ı n d iye bi r is i hiç mi hiç 
bulunmamış, yaşamamıştır... Bütün so-
runlann akıl yoluyla çözüleceğine ina-
nan çocuksu varhklann aydmlar oldu-
ğunu öğreniyoraz. Aydını tanımlayan 
bu tür müslümanlarm kendi aralarmda 
önenüi iç çelişki yâşadıklarma da tanık 
olabiliriz. Birisi Aydm'ı doğudaki ule-

, ma üe karşılaştırır: Birisi entellektüelle 
bir ve eşit sayar. Bir. diğeri kafa işçisi 

olarak görür. İslam'da aydm'm plabile-
ceği de söylenir olmayacağı da.. 

, -Bu tür müslüman halkın oğlu (çocu-
ğu diyelim de hanımları kızdırmaya-
lım) olarak doğmuştu. F a ^ t sonra ay-
d ın lanmış ve ha lk tan o lab i ld iğ ince 
uzaklaşmıştır. Bu'uzakhk birgün ca'nma 
tak etmiş ve pişman olmuştur. Şimdi 
haUdn yanma dönmek istemektedir. La-, 
kin bir de ne görsün, halk ayrı dil, ken-
disi ayrı dil kul lanmaktadır . Yaşama 

I • ş tandar t ı değişmiş, d ü ş ü n m e biçimi 
farkhlaşmış, zevkleri bUe halktan kop-
muştur. Könularmm sosyetesi, günde-
mi değişmiştir. Önceden öğrenip unut-

/ tuğu İslamî söylemden işe "dilinde an-
cak peltek bir tad kalinıştır. Halkma dÖ-

: nüş istemi halkm aydmlanmış çocuğu-
. nün şımarıklığmdan öteye gitmeyen bir 

çalkântüı tavurdari ibarettir. Halk senin 
, Aydmlanma Felsefenden, Fransız İhti-' 
, lalinden, "Jakobenliğinden, Martin Lut-

her ' inden ne anlar? Nedi r ortodoksi, 
. demokrasi ve entellik? • 

Halkm dili de her zaman kendi dili 
. yahut doğru dil değildir. Ama sözü edi-
len müslüman aydm halkm dilini yitir-
diği gibi artık kendi diline de yabancı-
laşmıştır.' Aydmlanma'ya aydm'a yük-

• ' leijimek istediğinde bir de bakıyorsu-
nuz, Allah 'ın büyük' nimeti olan akla 
yüklenrnektedir. Neden, çürıkü Batılı 
profan aydm, aküadır da ondan. Oysa 
Kur'anî bilgisini hatırlayan bir müslü-
mân mesela babası Hz. Nuh 'un sözünü 
dinlemeyip isyan eden ve tufanda sula-
ra garkolan oğulu, akhna uymakla suç-
lamazdı. Bir müslüman Hz. Nuh 'un is- • 
yankar oğluna akıllı davrandı, diyebilir 
mi? Bizim dUimizde akülüık AUah'a y e 
ahiret gününe iman edip iki cihan sa-
adetine talip ohnak değil midir? Öyley-

. se Hz. Nuh 'un isyankar oğlu aklmâ uy-
mamıştır. Hevasma, hevesine akhm esir 
etmiştir. Heva ile akıllılığı bir tutrnak 
müslüman için mümkün müdür? -

Esasen H ud Suresi 'nde (42-46) ki 
aye t le r i ince leyecek o lü r sak H z . 
Nuh'un kendi ehlinden olduğunu söy-
leyerek gem^e binmesi için, kurtulması 

. için Allah'a yalvardığı oğulyn, Allah ta-. 

Bir vandon 
sistemin sahipleri 
öte yandan.yanlı-
şın dindarı halk, 
artık ana kayna-
ğa bağlı müslü-• 
manın karşısın-
daydı. Bu hassas 
dengede islam •. 
dünyasında 
o kaçak aydın 
tipi türedi. ' 



Kûçok aydın 
tipinin başat 

özellikleri şunlar-
dı: Mevcut batıcı 
•• sisteme fikren 
karşıydı..Onunla 

boğuşmak İçin 
boşko din boğlı-

lorıyla birlikte 
hareket etmeyi 
meşru sayıyor- • 

du. Halkı, halkın 
dinini, hurafeyi 

korşısıno almıyor; 
hatta yer yer so-

^ vunuyordu. 

r a f ından , Hz. N u h ' u n ehli o lmadığı 
, özellikle vurgulanıyor. Bu belki de kim-

lerin, ehlri bey t olacağına dair bize bir 
işarettir. Hud süresindeki ayetlerde Hz. 
N u h "Cahillerden olma" diye uyarıl-
maktadır. Şimdi belli ki cahillerden olan 
Hz. Nuh 'un oğlu, vahye uymadı aklına 
uydu diye^suçlanabilir mi? O yalnızca 
"beni sudan koruyacak bir dağa sığma-
cağım" zannıyla büyük lenmiş , kibir 
onun görüşünü kör etmiş ve akılsızca 

, davranarak iki cihanda helak oirnuştur. 
Kaçak müs lüman aydının bir sap-

lantısı daha var. Ve çok önemli. Onagö-
. re(tabii bize göre de) Batılı aydm, ay-

dmlanma felsefesinin bir eseridir. Mo- ' 
dernisttir , reformist hatta anarşisttir. 
Kutsal hiçbir şey kabul etmerhektedir. 

• Çokluk ateisttir. Bağımsızlık iddiasın-
dadır. Protestocudur. En önemlisi tüm 

. referanslarını rasyonalizmden almakta-, 
dır. İşte Batılı aydmm bu akılcılık iddi-
ası bizim kaçak aydını derhal harekete 
geçirmiş ve akla karşı, Allah'm o yüce 
nimetine karşı, peşin rezervler koymaya 
sürüklemiş t i r . Dolayısıyla fazla alcli 
davranmanın zarar ziyanlarını hesapla-
maya başlamıştır. Oysa düşünmemiştir 
ki aklı putlaştırmak ile aklı-kullanmak 
farklı davranışlardır Batı aydınr müte-
kamil anlamda, selim bir biçimde aklı 
kullanmamaktadır. Aşkın olaıi karşısın-
da acizliğinden ötürü kendini, yani aklı 
yalnızca putlaştırmaktadır. Putlaştırma 
tiir zulümdür. Zulüm ise bizim dilimiz-
de bir şeyi olması gereken yerden başka 
bir yere koymak'tır. Zaten biz aklı kul-
lananlar da aşkın olan karşısında aczi-
mizi, O'na kulluk etme yolunda bir tes-
limiyetle göstermez miyiz? İşte yeryü-
zündeki ezeli iman /kü fü r karşıtlığıdır 
bu sonuç. , • - . . _ 

Batılı aydını dışlayan, akla nisbet 
ederek suçlayıp kafalayan kaçak aydın 
örneğin Batıh dindara karşı j se son de-
rece şefkatli olabilmektedir. Ve onu Ba-_ 

' tılı aydından daha çok kendine yakın 
sanmaktadır. Oysa bu anlayışın sorgu-
lanmadan edinilmiş bir yanlış kanaat 
olduğu aşikardır. Batılı aydın genelde 
dinsiz (ki bizce dünyada böyle bir du-

rum yoktur, herkesin bir gidişatı yani 
dini vardır) sayıldığından, hak ya da 
batıl herhangi bir din'e mensubiyeti sa-
vunan insanlara, kendini daha yakın 
sanmanın yanlışı da bizce şudur: Müs-
lüman olmayan dindarların büyük ço-
ğ u n l u ğ u bizce m ü ş r i k t i r . Üstel ik 
Kur'an'da zikri geçen ehl-i kitap kavra-
mıyla da bir ilintileri kalmamıştır. Al-
lah'a türlü ortaklar tanırlar. Oğullar, 
kızlar isnad ederler. Batıh dindar aslın-
da bize, müslümanlara Batılı aydmdan 

. da.ha uzak-düşmel id i r . Ç ü n k ü bizce -
müşrikler necistir (9/28) ve müşrikler-
den yüz çevirilmelidir.(6/106) 

Batdı dindarın Vesayetçi din anlayı-
şını düşünelim. Kulun kula kul sayılıp, 
düşünceye davrmışlarm bir kulun (ra-
hip, haham, şeyh hepsi birdir) vesayeti- ' 
ne ve kayyımlığına terkedilmesindense, 

• tamamıyle özgür düşünmeyi savunan, 
hatta başına buyruk bir aydm tipi çizen 
Batılı bize daha yakmdır diye düşünü-
yorum. 

Abdülkerim Süruş'un bir tahlili var, 
ona göre Batı'da aydınlık hareketi açık-
ça ve d o ğ r u d a n doğruya rühaniyeire 
karşı çıkmıştır.. Türkiye'de olayın ben-
zer yönü var. Batı kafalı aydınlarm yine 
benzer tepİci verip ruhaniyete karşı çık-
tıkları, Batıyı bu konuda aynıyla kopya-
ladıkları doğrudur . Ancak ruhaniyet 
dediğimiz şeyin doğrudan doğruya İs-
lam'm kendisi olduğu savunulabilir mi? 
Doğuda ve Batıda aydmların karşı çıktı-
ğı ruhaniyet bü aydınlann da sapmala- -
rmm vebalini sırtında taşıyan ruhani-
yettir. Taassup, hurafe, dogma .ve afö-' . 
rizmacılıkla öne çıkan, insana yakışma-
yan, onu-iten, insanı kutsal 'a kurbân 
eden (dikkat," kul eden değil) yeniden 
Hz.İbralıim çağına dönerek koç yerine . 
insanı kurban etmek isteyen zihniyettir 
bu. Allah'm vahyi insanlarm kiminin si-
nelerine yerleşmiş bu Ukel zihniyeti yık-
mamış mıdır? Öyleyse her aydm karşı 
çıkışını doğrudan din'in kendisine karşı 
çıkış olarak değerlendirebilir miyiz? 

Akla değer verdiğini iddia edert Ba-
tüı aydına akla sahip çıkarak, akh koru-
yarak, akhn sahici yeri ve fonksiyonu 



anlatı larak yaklaşılırsa sanıyoruz ki 
Batılı d i n d a r d a n b ize d a h a yak ın 
olduklar ı gözlenecektir. En az ından 
müşrik dindarlar kadar uzak düşme-
yecektir. • . ' ' , 

• Kazanılmış Kategoriler 

' Bizde aydm var nu yok mu? Müs-
lüman aydm olabilir mi? Geçmişimiz-
de benzerine rastlıyor muyuz? Aydın 
deyince aklımıza yukarıdaki Batılı ay-
dını getirdiğimizde, bizde aydm olmaz 
diye düşünüyorsunuz. Oysa böylesine 
bir kafa tökuştürmasına ihtiyacımız'-

. ypktür. : : . 
"Geçmiş imizde , mode l i rn i z ,o l an 

• yüzyılda Hz. Rasûlüllah'm arkadaşla-
, rını düşünel im.Ensan ve muhacirini 

düşünelim'.^ Kur'an'da Allah'm kelamı 
ile-tevbelerinin kabul edildiği (9/100-
117) bildirilen 6 güzel insanları düşü- . 
nelim. İs lam' ın emr ine b o y u n eğen 
ama iman sinesine henüz" yerleşmemiş 
bedevi ile Hattab oğlu Ömer bir midir? 

Ebu Süfyan ile Ebu Bekir bir midir? 
^ Aydmlanmışhğı okuma yazrria bilmek-

le değil, iman, itaat, takva, ihlas açısm-
dan nurlanma'olarak değerlendirirsek 
doğrii anlayışa "biraz daha yaklaşırız,. 

Yazımızın girişinde doğuştan geti-
rilenlerle kategoriler yaratmanın ilkel-
liğine değinmiştik. Ancak edinilen de-, 
ğerlerle kategoriler iirehnek tam tersi-
ne zaruridir hatta vecibedir. Çünkü ya-
râdılrnjş insana takvanın ve fücurun il-
hamı verilmiştir. (91/8) O, kerametli kı-
hnmıştır.(17/70) Yaratıklar içerisinden 

V en güzel surette yaratılmıştır.- (95/4) 
Yarâdıcı insanı tesviye etmiş ve ona 
Ruh 'undan üflerniştir.(15/29) Bü po-, 
fansiyel güç, yetenek ve güzellik yara-
t ı lmış t ü m i n s a n l a r d a m e v c u t t u r . 
Rab'bin, Yarâdan'm insandan istediği 
bu verileri fıtrat doğrultusunda ve boz-" 
madan, tağyir etmederi, İblis'in aldatı-
şına kanmadan kullanmaktır. Potansi-
yel insanlarm tümü birden halktır. Ya-

• ni yaradılandır, yaradılmıştır, yaradıl-
dığı gibidir. Halk kehmesi buradan ha-
reketle herkesi niteler biçirnde doğru 

yanlış birçok yerde kullanilmaktadır. 
Yani yaradılmış olmak itibariyle tüıri 
insanlar halk'tır. İşte potansiyel güç ve 
yetUerini hemcmslerinden daha bir ileri 
çabayla kullanmaya başlayanlar gide-
rek halk'tan ayrılabilirler. Kaba kütle-
den ayrışır , saf ve hiza değiş t i rerek 
daha bir öne çıkabilirler. Bu bir yarıştır. 
İnsanlar yeryüzünde Allah'la ve birbir-"; 
leriyle bir ticaret için yaradılmışlardır. 
Onlara yollan da açık seçik gösterilmiş-
tir. O kulvarda gayreti, çabasi, emeği zi-
yade olan öne geçecek, seçilecek ye seç-
kinleşecektir . Bü eşyanın tabia t ıd ı r . 
Adma, ister aydın deyin isterse deme-
yin. Yalnız Allah'a kulluk etmek için 
yaradılmış (51/56), hayırlarda yarış em-
ri ve startı (5/48, 2/İ48) verilmiş insan-""' 
1ar yaşam' koşusu başladıktan sonra, 
doğal olarak ileride ve geiride diye kate; 
gorize olacaklardır. Bu ilerUik ve gerilik 
insanm ihlası ve gayreti ile gerçekleşe-
cektir. Gayretli insan ihlası oranında 
Rab'bi tarafından "desteklenecek" ve Al-
lah yanındaki derecesini yüceltebüecek-
tir..; ' .. • . 

Eh'am Suresi 122. ayetini hatırlayan 
lım: "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve 
kendisini insanlar arasmda yürüyebil-
mesi için nurlandırdığımız (münevver 
kıldığımız) kimse, zulümler içinde kalıp, 
oradan hiç çıkamayan kimse gibi olur • 
mu? İşte kafirlere yaptıkları öyle süslü 
gösterihniştir." ' 

Bizim penceremizden bakıldığında 
zulîımat içinde boğulan, kafirlere göre 
mümin le r elbette aydın insanlardı r . " 
Kendileri aydm olduğu gibi çevrelerini 
de aydınlatırlar; aydmlatmakla ödevli- ' 
dirler. Kafirler ise karanhklar içindedir!. 
Lakin onlarm yapıp ettikleri geçici bir 
süre, dünya hayatı boyunca kendilerine 
Rabbimiz tarafından süslü gösterilmek- . 
tedir . Onlarsa bu ' t ezy ina t t an dolayı 
kendilerini-aydın sanabilirler. Oysa on-
ların aydınlığı yahıızcaaldanış'tır. 

Unutu lmaması gereken nokta po- -
tansiyel insanm münevveriiğe bizzat ta-
lip olması gerektiğidir. Yoksa nur insa-
nm başına masallardaki devlet-kuşu gi-
bi gelip konmaz. 

Halk senin' 
Rydınlonma Fel-
sefenden, .Fransız 
İhtilalinden,'Jako-; 
benliğinden, Mar-
tinlüther'inden ne 
anlar? Nedir orto-
doksi; derpokrosi 
ve entellik? 



KoFirlere göre 
. müminlisr elbette 

oı^ın insonİor-
dır. Hendileri py- _ 

dm olduğu gibi 
çevrelerini de . 

oydınlotırlon^oV",^/ 
dinlotmoWo 

ödevlidirler. Ko-
Firler ise koron-

' liWor içindedir. 

Zümer. Suresinde (8-9) bir zarara uğ- -
ramayan insanın hemen neredeyse iç-
güdüsel olarak Rabbine yöneldiğinden,. 
sonra Allah'ın nimetine ulaşınca Allah'ı . 
unutup O'na ortaklar koşmaya başladı-
ğından sözeder. Bu tip nankör insanlar-
la fıtratını bozmamış, sürekli Allah'a •' 
yönelen hep O'ndan uman mü'minle-
rin bir tutulamayacağı vurgulanır. Ve ^ 
en canalıcı noktada "De ki, hiç bilenler-. 
le bilineyenler bir olur mu?" diye soru-
hiT. • 

Bilmek insanırTdoğuştan getirdiği 
bir kazanım değildir. Bir çaba ile ulaşıl- • 
mış sonuçtur . Bilmemek ise hiç çaba 
harcamaksızin geldiği gibi, halk'edildi-
ği gibi kalmanın zaruri sonucudur. Bil-
mek ve bilmpmek iki kategoridir. Ve in-
sanların sorumlu tutulduklarına- karşı ' 
davranışlarıdır. İkis î de kazanıhnış/ha-
kedilmiş kategorUerdir. Bileni/aydmla-
nanı Allahi övmekte, bilmemeyi seçeni, 
ise tehdit etmektedir: 

K u r ' a n ' ı Ker im ' le devam edecek ' ' 
olursak kazandmış kategorileri çoğalta-
biliriz: ' •. • 

a) M ü ' m i n fas ık gibi o lu r m u ? " 
(32/18) . • • / • .. 

• b) "Hab i s l e t ayy ib b i r o l u r 
mu?" (5/100) Bu ayette tayyib yani te-
miz, sağduyu sahibi (ulül el-bab) aklını 
güzel kullanan kimselerin sıfatıdır. Ha-
bis ise çokluğu, çoğunluğu yani halk 
kalmayı tercih eden, akıl erdiremeyen 
(5/103) yalancı ve inkarcdardır. 

c) "Körle gören, karanlıkla aydınlık ^ 
bir olur mu?" (13/16) Bu ayette de in-
sanlara göklerin ve yerin Rabbi kimdir, 
diye sorulduğunda Allah'tır diye cevap 
verdiklerine değinilir önce. Sonra da Al-
lah'tan başka veli'ler edinenlere soru-
lur: Körle gören, karanlıkla aydınlık bir' 
olur mu? diye. Körlerin ve katanhklar-
da olanlarm ise her zaman gözlemlendi-
ği gibi Allah'a ortaklar koştuğu vurgu- , 
lanır. Ve İlginçtir sözü edilen müşrikle-
re "Allah'ın İıalk'ettiği gibi halk eden ' 
ortaklar mı buldular" diye sorulur. Ve 
herşeyi halk edenin Allah olduğu hatır- ' -

latıhr. " 
Kur 'an 'da benzer karşılaştırmalara 

değ iş ik b i ç imle rde sıkça r a s t l amak 
mümkiin. İşitenle işi taeyen, dilsizle ko-
nuşan, verenle alan, harcayanla kısan, 

"biçiminde. Ve her ̂ seferinde kıyaslârm 
iki tarafmdakilerin birbiriyle aynı olma-
yacağı, ayni muameleyi görmemesi ge-
rektiği ve yaptıklarının cezasmm (karşı-
lık) da aynı olmayacağı açık ve net bir 
dille ifâde edUir; Anlayış düzeyi en dü-
şük insanm bile kolaylıkla kavrayabUe-
ceği vahyi mukayeseler insanlar arasm-' 
'daki savaşm, zıtlığın, kategorilere ap ı ş -
manın Allah'ın doğal yasası, sünnetul-
lah o lduğunu bize öğretmektedir. İn-
sanlarm bir ve eşit olamayacağı onlairm 
mukaddera'tıdır. . , . 

Bu yalnızca bizim topluma has bir-
sosyal tabakalaşma da değildir . Tüm 
toplumlar için 'vazgeçUemeyecek, geri 
d ö n ü l e m e y e c e k .bir doğa l yaşad ı r . 
Marksizm' belki biraz da hümanizm bu 
doğal olguyu yok etme ütopyası üzeri-

" ne kurulmuş olabilir. Ama onlarm ha-' 
yalcilikleri gerçeği değiştiremez.- İster-
dik ki bu hayaller müslüman zihinleri 
de çelmemiş olsun. N e ki kendimizi bu 
isteğimize erişmiş sayamıyoruz. Zira 
başkalarmm diliyle konuşan müslüman 
aydmlşrvar. • -

Bizim kategorimiz bizim literatiirü- : 
müzde böyledir. Biz evet halk'edUdik. 
Halk olmak, hâlk'tan biri olmak halkm 
çocuğu ohnak eldesiz ye çaresiz kaderi-
mizd i r . Önce ha lk ka tegor i s indey iz 
hepimiz. Ama halk 'edi ldiğimiz gibi, 
halk'tan biri olarak kalmak, buna nza 
göstermek yerine Allah'ın bize ikram ve 
ihsan ettiği akıl ve vahy nimetini iyi 
k u l l a n a r a k a y d ı n l a n m a k ist iyoruz. . 
Münevver olmak ve dünyayı da aynı 
nur'la aydmlatmakla ödevli sayıyoruz 
kendimizi. Aydınlanmanın ise Batı dün-
yasmda herhangi bir tarihteki herhangi. 
bir kalkışla değü, halk edüen ilk insana 
Allah'm eşyanm ismini öğretmek(2/30-
31) için v a h y e t m e s i y l e baş l ad ığ ına 
inanıyoruz. ' • -



V 

99 nın 
hâl'i pür-melâli 

Mesut Karaşahan' 

' 'Medya Aydım": Sahibi-
nin Sesi . • , 

., Gazete sayfalanran köşele-
rinde ve bazı televizyon ka-
nallarının haber saatlerinde 
mevzilenmiş olan kalem ve fi-
kir erbabının aydın sınıfına -
dahil edilerek bir çahşma ko-
nusu yapılmış olması belki ük 
bakışta yadırgatıcı gelebilir.' 
Ancak toplunıu yönledirme 

• . Bütün meşruiyet ve saygınlık • patronları -ve elbette âydınları-

erozyonuno rağmen medyapatronları 
, , • , , , 1 i ; şebekesinden nasiplenmekten 

, ye aydınları devlet adındaki servet • bir türlü vazgeçemediği için; 
dağıtım şebekesinden nasiplenmek-' kendilerine bedeLolarak yükle-
ten bir türlü vazgeçemediği için, ken- . görevi ne pahasına olursa , 

dişine bedel olarak yüklenen . Şi'^etiiğiyie, bütün 
görevi ne pbhasına olursa olsun 

• yerine getirmeye devam 
• ' ' etmektedirler. •• 

gücüne sahip oldüklanna gö- • • • 
re bu kimseleri ve hatta patronlarını bu sımf içinde 

.mütalaaedebiliriz, i.. v , ı ' 
, Tabii ki "aydm"ın ."Aydınlanma" ile doğrudan 
alakası, müslüman toplumlarda Baühlaşma süreciyle 

pişkinliğiyle yerine getirmeye 
devam etmektedirler. 

Biz "medya aydınlan"mızı 
bazan, tıpkı Osmanlı devleti Ba-
tı'ya ne kadar borçlu ve bağımh 

• ', - hale gelirse benim buradaki ko-
numum da o kadar güçlenir diye düşünen ilk Batıcı 
bürokrat-aydın selefleri gibi- mesela koro halinde 
Gümrük Birliği türküsünü söylerken görürüz. An--

-cak Osmanlı-İngUiz ticaret sözleşmesi gibi ölümcül 
birlikte bu role. soyunmuş görünen kişi ve grupların sonuçlar doğuran bir teslimiyet anlaşmasıyla muka-
serencamı, bugün geldikleri noktada yaşadıkları çö- yese edilebilir niteUkte olan ve AB içinde ük defa Tür-

' zümsüzlük, tıkanma ve bunalımları, keza "müslüman 
aydm"ın konuin ve meşruiyeti vb. huşuşlar da aydın 
konusundan bahis açıldığında irdelenmeyi bekleyen 
noktalardır ve Umran'ın diğer sayfalarında meselenin 
bu kabil yönlerini ele alan yetkin çalışmalar okuyucu-
nun, dikkatine sunulmaktadır. 
» Âydın sorumluluğu ve iktidarla ilişkisi gibi tartış-
ma gündemini çok sık meşgul eden bir konu açısın-
dan "medya aydınlan" mızın hal-i pür-melali ilginç 
bir örneklik teşkü edecektir ' . . . . 

. Toplumun iktidar odaklarınca marüpüle edifişin-
de gittikçe artan 've çeşitlenen bir vasıta rolüne sahip 
bulunan bu zümrenin ilkesizlik, tutarsızlık, ahlaksız-
hk, dalkavukluk, yalakalık... örnekleri her geçen gün 
daha dâ bariz ve genel vasıflar haline gelmektedir. 
Ancak hitap ettikleri kitleler nezdinde yaşanan bütün 

kiye için icat edilen bir statü.olarak Gümrük Birliği le- ' 
hine iktidar odaklarından gelen bir parmak'işaretiyle 
övgüler düzmeye başladıklarım'görürüz. . 

, • . Tabii, eğer "medya aydmı"mız 24 Arahk Genel, 
Seçimleri öncesinde yaşandığı gibi, iktidar ve ana 
muhalefeti destekleme biçiminde iki kampa a)nrılmış 

»bir medya.güçler dengesinde muhalefet cenahında' 
yeralıyorsa, aksi taktirde mutlaka alkışlayacağı bir ' 
Gümrük Birliği anlaşmasının karanlık ve iç karartia 

. noktalarına şöyle bir değinilebiUr. ; ' 
Biz onlan tıazen de Türkiye Cumhuriyeti devleti-

nin bir hükümete, bir başbakana, bir koalisyona ihti-
yaç duyduğu dönemlerde hükümet kurma çalışmala-
rının, koalisyon için uzlaşma ortamı oluşturma gay-
retlerinin tam ortasında canla başla görevlermi -fakat 
herhalde gazetecilik, halkı bi lgi lendirme ve "ay- -

meşruiyet ve saygınlık erozyonuna rağmen medya. . dm"latma görevlerini değil- yerine getirirken görü-



Medyo aydın-
larımızı, söz 
. özgürlük ve 

demokrasiden 
açıldığında 

• mongaldo kül 
bırakmadığı 

holde kendi dü-
şünüş ve eyleyiş 
biçiminden g o v ' 

risine hayat hok-
kı tanımayan, 

kimseler olarak 
do görürüz. 

rüz. Tıpkı 1995 Ekim'inin ortalannda bir , 
OYT-CHP koalisyonunu oluşturabilmek" 
için parti lider ve genel merkezleri ara-
smda defalarca mekik dokuyan sabah ga-
zetesinin genel yâym yönetmeni Zafer 
Mutlu gibi. • , , . . 

Yine bu durumda iktidar partisine 
değil de ana muhalefet partisine oynayan 
bir medya grubuna -Aydın Doğan gru- • 
buna- mensup bir gazetede yazıyorsanız, 
kendinizin de geçmişte bu tür şeyler yap-
tığını unutmuş görünerek basın içinde 
birilerinin halkı doğru bilgilendirme gö-
revini bir yana bırakıp koalisyon pazar-

.lıklannda kurye vazifesi gördüğündeh 
dem vurabilirsiniz. Tıpkı 1991'deki DYP-
SHP koalisyon hükümetinin temellerinin 
kendi evinde atıldîğinı vaktiyle yazıp çiz-

. mekten büyük kıvanç düyan Hürriyet 
yazan Emin Çölaşan gibi. 

"Medya aydmı"mızı kimi zaman da 
patronu hesabına rakip patronların ay-
dmlanyla kıyasıya bir çamur savaşına 
girmiş, karşı tarafa mürekkep sıçratırken, 
görürüz. İlahların -yani patronların- bir 
parmak işareti, medya aydınının gözü-
pek ve kararlı bir biçimde yolsuz.lukların 
ve hır-sızlıklarm -ama ancak o-sıralarda 
hedef tahtasına yerleştirilen, rakip ve 
düşman ilan edilen kişi veya kurumların 
yolsuzluklarının- üzerine gitmesi için ye-
terli olacaktır. Kuyruklar biribirine fazla 
dolaşıp üzerine acıtıcı biçimde basıldı-
ğında^ ortal ık bir anda toz d u m a n 

, oluverdiğinde rakip cephelerde mevzi-
lenmiş medya aydinlanmız biribirlerinin ' 
sırlarını da ifşa ediverirler saldırı kabilin-
den. Yıllardan beri dönem dönem şiddet-' 
lenen ve genellikle centilmenlik anlaşma-
larıyla, çıkarlar çatışıp yine kuyrüklara 
basıldığında derhal rafa kaldırılacak cen--
tilmenlik anlaşmalarıyla sonuçlanan bü-
yük medya kavgalarının en sonuncusun-
da Sabah gazetesi genel yayın yönetmeni 
Zafer Mutlu'nun Milliyef ten Yalçın Do-
ğan'a yaptığı gibi. 

• "Medya Aydım": 
Bir Edep vie Dürüstlük Timsali (!) 

Hatırlanacağı üzere 22 Ekim tarihli' 
MUliyet gazetesi Sabah'ın DYP-CHP ko-. 
alisyon pazarlıklarında aracı olduğunu. 
Zafer Mutlu'nun kuryelik yaptığını ha-

ber vermiş, köşe yazarlarından Umur 
Talu '%lutluluklar" başlığını atarak Za-
fer Mutlu'y'a, gönlünü kaptırdığı iki lide-
rin, Çiller ve Baykal'm uzlaşmasından 
dolaja mutluluklar dileğinde bulunmuş. 
Yalçın Doğan da "DYP-CHP-Sabah" ko-
alisyonu başlığıyla aynı konuyu ele al- ' 
mıştı. Ertesi gün Zafer Mutlu öncelikle 
de Yalçın Doğan'dan intikamını fena ala-
caktı: 

"Milliyet'te 'iki sakallı' birden bana 
hücum ediyor. Bunlardan küçüğüne söy-, 
leyecek sözüm yok (ÎJmur Talu'yu kaste-
diyor). Ona cevap vermeye gerek görmü-
yorum. Beyaz sakallı olana gelince, beni 
arabuluculukla suçluyor ve ondan sonra 
bütün öfkesini ve kompleksini döküyor. 
Beyaz keçi sakallı; unut tun mu, hükü-
met krizi çıkmasaydı, sayın Çiller özel 
uçağı ile önce iki gün Belçika'ya, sonra 

' da bir günlüğüne İspanya'ya gidecekti 
hani. Unuttun mu, sen yaptığımız bir te-
lefon görüşmesi sırasında bana "Ya söy-
lesene Tansu Hanım'a, MUliyet'ten beni 
ismen davet etsin" diye arabuluculuk is-, 
tediğini." • 

Medya aydınımızın seviyesizliğini or-
taya koyma gayretleri bu kadarla da kal^ 
mıyordu Zafer Mutlu'nun. Yazısının de-
vamında bir de ANAP lideri Mesut Yıl- • 
maz 'a cevap verecekti ki, kul landığı 
ifade evlere şenlik. 

"Türk politikasında seviyeyi gittikçe 
düşüren Sayın YUmaz'm bizimle ilgili id-
diaları tümüyle yalandır, iftiradır... elin-
de belge olup da açıklamayanın.." 

İktidarın Yiğit ve Yılmaz Bekçisi 

Biz onları sık sık da "Başbakanla baş-
başa yemek-yerken bana demişti ki...", 
"Sayın Cumhurbaşkanı 'mız bana tele-
fon ederek dedi ki..." biçiminde, kendi-
lerinin kıjmiet ve ayrıcalık sahibi kimse-

'1er oldukları vehmini ye bunu yayma ça-
balarını dışa vuran ifadelerle yazılarına 

-başlarken görürüz. 24 Arahk Genel Se-
çimleri medya aydmlanmızın bu yönünü 
de daha iyi müşahede edebilmemizi sağ-
layacak örneklerin sergilenmesine vesile 
oldu ki, bunların en ilginç olanlarından 
biri hiç kuşkusuz Sabah gazetisinde 6 
Arahk 1995 günü Sedat Sertoğlu 'nun 
yazdıklarıydı: . 



"Başbakan Tansu Çiller, Bonn'a gel-
diği gece kendisine ayrılan devlet konuk 
evi Petersburg'e gitmeden, Le Marrón 
isimli ünlü bir lokantada çok dar katı-
lımlı bir yemek yedi. Sekiz kişinin katıl-
dığı bu yemekte gazeteci olarak sadece 
ben vardım.." Çiller'in "müthiş konuş-
ması"ndan nakülerde bulunduktan son-
ra Sertoğlu'nun yazdıkları daha da il-
ginç ve herhalde yazarlık yeteneğinin 
zirvelerini temsil ediyor: 

".. Burada şu görüldü ki. Çiller sef-
çimleri kazanırsa, Türkiye gerçel^an-
lamda demokrasi ile tanışmaya başlaya-
cak. Olağanüstü Hâl uygulaması kaldı-
rılacak. Yetkiler dağıtılacak.. Yani uy-
garlığın kapüarı açılacak Türkiye'de... 
Bir günlük Almanya gezisi işte böyle 
bitti.:. Başbakan Tansu Çiller, Türki-
ye'ye döner dönmez iktidara koşmaya 
başlayacak.. Çiller'in daha yapacağı çok 
hizmet var.. Hele bir de tek başına ikti-
dara gelsin. O zamarî görün .siz Türkiye^ 
kabuğunu nasıl yırtıyor.. Aslan Mesut-
çular (Aydın Doğan Grubu'nun kiralık 
kaleınlerini, pardon aydınlarım mı kas- • 
tediyOr acaba?) ve Çiller'in yaptığı her-
şeyi kötü göstermeyi üzerlerine vazife 
edinen ve" bir kulp takmaya^ kalkışanlar 
bakalım ne yapacaklar o zaman? Eğlen-
celi olacak.. Hem de çok eğlenceli." 
. "Medya áydim"mizm kuşkusuz kar-

nı tok, sırtı pek ve tabü ki cepleri dolu 
olarak, büyük bir aşk ve heyecanla sırf 
memleketin selameti(!) için yazdığı bu 
destansı satırları okumak ilk bakışta eğ-
lenceli ve fakat aslında bir büyük gaze-
tenin dış haberler müdürünün seviye ve 
seciyesini gösterdiği için de hayli acıkli. 

- İlkeli ve Dürüst Davranışın Vefa-
kar Şampiyonu V. 

Bizler medya aydınlarımızı kendi 
savundukları ilkelerde de samimi ve 
dürüst davranmayan, söz özgürlük ve 
demokrasiden açıldığında mangalda kül • 
bırakmadığı halde kendi düşünüş ve ey- ' 
leyiş biçiminden gaynsınîı hayat hakkı 
tanımayan, demokrasi ve halkın irade-
sinden son derece saygı uyandırıcı bir 
üslupla bahsederken yeri geldiğinde bu 
kavramların eylem dünyâsında belirle-
yici olmasma bile muhafefet edebilen 

kimseler ola-
rak da görü-
rüz. Tıpkı se- • 
çimlerin he-
men ertesin-
de Ali Sir-

" men'in sergi- , 
lediği yakla- ' 
ş ı r r ı d a g ö z -
lendiği gibi. 

.Al i Sir-
men genel 
s e ç i m l e r i n 

( h e m e n -
e r t e s i n d e , 
Milliyet 'teki 
25 Arahk ta^' 
rihli-yazısın-
da şöy le ' d i - : 
yordu: 

" . . D ü n 
d e m o k r a s i 
g ö r e v i m i z i 

• yerine getir-
dik. • 

Getirdik mi? 

ONUNCU KÖY 
BEKİR CÖŞkUN 

Halkımızı 
kutlarım... 

Eee bravo halkımıza... 
21'inci Yüzyıl'anasıl varacağız?.. 
Refah'la... 

' Halkımızı kutlanm... ' • . ' 

' • / * * * 

Bilgisayarlardan rakamlar akıyor, hesap, 
makinem var, 'dergileri-gazşteleri masamın 

. Bu soruya evet diyebilmek için, de-
'mokrasinin ne olduğunu, kurallarını ve 
,. sınırlarını iyi bilmek gerekmez mi?" (De-

m.ek ki, seçiıiı sathı mayiline girildiği 
günlerde Refah Partisi 'nin alacağı oy 
oranmın düşebileceği ümidiyle insanla- . 
rın Kemen bütün laik-perest yayın organ-, 

• larınca ısrarla davet edildiği oy kullanma 
işlemi, bu görevi yerine getirmek için ye-
terli değilmiş! Veya belki de daha doğru-
su seçimlere vatandaş veya parti olarak . 
iştirak yeterli değil, hipotetik demokratik 
görevin yerine getirilmesi için!) " , • 

Nitekirh Sirmen yazışma şöyle devam 
ediyor:. ' • ' . 

"Demokrasilerde anayasalar, yasalar 
ve kurumlar bunun için vardır. Ama 
bunlar da" yetmiyor, yasalarla tanımlan-
mış, kurumlarca bir bölümü yürütülen 
ve denetlenen görev.ve hakların aynı za-
manda onların hem öznesi hem nesnesi 

•olan bireylerce de iyi algılanması gerekir, ^ 
Bu algılanışa ve onun gereklerini yerine 
getirmeye demokrasi kültürü diyoruz." 

Ali Sirmen kendi kafasındaki şablon-
ların tatbikine imkan tanıyacak bir tefsir 
ve algılama biçimine doğru "demokrasi 

". kültürü" şemsiyesi altında bir yumuşak 



• geçiş yaptıktan s0nfa> herhalde seçimler-
den çıkan sonuca ilişkin hoşnutsuzluğu-
nu yansıtan bir karainsarlikla bizde asim-, 

' da bu" demokrasi kültürünün pek de ge-
. lişmemiş olduğundan yakımyor, bunun * 

yerine devrini çoktan tamamlamış kav-
ramlar çerçevesinde oluşturulan bir ta^ 
kim "kof sloganlar"ın egemen olduğun- ' 
dan şikayet ediyor. Ona göre bunlardan 
biri de "sandıktan ne çıkarsa çıksın mak-
bulümüzdür; çünkü sandık halk iradesi-
ni yansıtıyor" sipgamdır. . 

Sandık tan kimin çıkması ha l inde 
makbul ölacağıni-ise medya aydınımız 
ertesi günkü yazısında daha bir vuzuha 
kayuşturacakh: • • . . 

"... Şimdi haklı olarak sorulabilir: De-
mokrasi lerde seçimden bir inci çıkan 
partilerin ikt idardan uzak tutulmalarr 
müînkün müdür? Bunun örneği ya da 

. benzeri daha önce görülmüş müdür?" 
sorusunu fetva makamındaki bir şahsa 
arzedilen bir mesele edasıyla yönelten 
Ali Sirmen yine o fetvaların klasik "el-çe-
vap.." üslübuyla, demokrasi kültürün-
den kapı aralayarak girdiği ^f te standart 
veya hatta standartsızlık ikliminde kalem . 
oynatmaya devam ediyor ve şöyle bir 
"demokrasi fetvası" veriyor: ' 

"Yanıt açıktır: Evet mümkündür. Ör-
neği de Fransa'da görülmüştür." Düzeni 
değiştirmeye'talip olduğımu açıkça söy-
leyen Fransız Komünist Partisi yıllarca 
%25'lerde dolaşan oy oranıyla birinci 
parti olmasına karşm, öbür partüerin iş-" 
Ijirliğiyle iktidanri dışında tutulmuştur.", 

• Halkın kendisi 
için tasarlanmış 

şablonlara uygun 
horeket etmeme-
si bile medya ay-

dınlarımızın bir-
denbire tuhaP 

haller sergileme- ^ 
sine, Dr.Jekyirie-

rin gidip A/lr. 
Hyde'lorın gelme-" 

sine yetiyor. 

"Medya Aydını": Milletin Efendisi, 
Memleketin Gerçek Sahibi 

Belki de Ali Sirmen'in sözünü ettiği 
bu demokrasi kültürü adı verilen naUna 
keserinin bir başka ilginç örneği olarak 
medya ayd ın l a r ımızdan Bekir Coş-
kun'un yazdıklan da kayda değer olma-
lı. Bu aydınımız dâ aynı seçim sonrası 
karamsarlık ve hüsrana üğramışlık duy-
gusunu yansıtıyor Hürriyet'teki 26 Ara-
lık 1995 tarihli yazısında. Ancak o, Ali 
Sirmen gibi, hiç değilse bundan sonrası 
için "demokratik despotizm"e geçiş ze-
mini hazırlama çabasmda'bulunmaktan 
ziyade. Batıcı aydınımızın memleketin 

asıl sahibinin kendisi olduğu vehmini 
yansıtan satırlarında, yaptığı tercihten 
dolayı halka olan kırgınlık ve belki de öf-. 

• kesini ince bir ironiyle kağıda döküyor 
ve "Halkımızı Kutlarım" başlığını attığı 
yazısında şunları söylemekten kendini 
alarmyor: . • . 

"Eee bravo halkımıza... 21'inci Yüz-
yil'a nasıl varacağız? .. Refah'la... Halkı-
mızı kutlarım... 

(...) Kim birinci? ... Refah... Halkımızı 
Kutlarım... Ele geçirdiği iktidarları hiç bir 
zaman çağdaş demokratik unsurlara tes-
lim etmesi nasip olmamış olan Demirel, 
bu sefer de hükümeti kurma görevini Er-
bakan Hoca'ya vermek zorundadır...De-
mirel'i de kutlarım... 

(...) Her toplum layık olduğu yöneti-
mi arar, bulur.. Oy verenler Refah'ı gör-
sünler.. Hoca kontraplaktan namazlık 

^tahtasım koltuğunun altına ahp, Başba-
• kanlık'a yerleşsin... "Bismillah" diyerek 

işe başlasın... Görsünler... ' ^ ' 
(...) Günaydın hüzün... (.;.) Nerde Ba-

tilılaşmak? ... Nerde Avrupa Birliği? ... 
Nerde uygar-çağdaş yolda uçarak giden 
Türkiye? .. Nerde kaldı umutlarımız?, 

' Nerde mutiu yarınlar? Nereye saklandı 
aydınlık?..". 

Bütün bunlar Refah Partisi'nin seçim-
lerden birinci parti çıkıp halkm yüzde 
yirmibirinin desteğini almış gözükmesi 

_üzerine söylenmiş sözler. 'Ve elbette b u , 
satırlara sinmiş olan öfke, hırçınlık,'jıef-

• ret, istihza ve hor görmeyi tarif etmek 
güç. Demek ki ayakların altmdaki zemi-
nin kayma tehlikesinin sezUivermesi ve 
halkın kendisi için tasarlanmış şablonlara 
uygun hareket etmemesi bile medya ay-
dınlarımızın birdenbire 'tuhaf haller ser-
gilemesine, Dr. Jekyll ' lerin gidip Mr. 
Hyde'lann gelmesine yetiyor., _ • ' 

Biz medya aydmlarırhızı pek seyrek 
olarak da dürüst fotoğraflar verirken gö-
rürüz. Müslümanları dışlamamak, söyle-
diklerine kulak vermek gerektiğini, dev-
letin ceberrut laik anlayışını bir kenara 

• bırakıp hem Kürtlere hem de İslamcdara 
kucak açması, taleplerine sırt çevirrneme-
si gerekt iğini ; o rdunun .Refah Part i-
si'nden ziyade kendisine düşen savunma 
vazifesiyle uğraşması lazım geldiğini., 
düe getirebilen bu çevreler farklı bir ses 



ve'yaklaşımı temsil ediyorlar. Bu yakla-
, ş ımlarm arkasında komplo teorileri 

aransın veya aranmasın, müslümanla-
• rın inanç ve düşüncelerini tebliğ için ih-

tiyaç duydukları bir ortamm, kavga ve 
çatışmadan, kemikleşmiş kamplaşma-
lardan uzak bir ortamın sağlanmasına 
katkıda bulunduklar ı bir gerçek. Bu 
gruba mensup gazeteci-yazarlardan biri 
olan M.Ali Birând "aydm"lar ımızın 
mezkur halini RP bağlamındaki bir ya-
zısında samimi itiraflarla şöyle dile geti-
riyor: 

."..• Refah denildiği anda çoğunluğu-
• muzun tüyleri ürperiyor. Refah üe ügili' 

en ufak "övücü" bir söze t ahammül . 
edemiyoruz. Hele bizim gruptan^ biri 
Refah'ın olumlu yönlerini anlatan bir 
yazı yazmaya veya konuşmaya görsün^, 
adamı yerden yere vurmak için yanşa 
çıkıyoruz. İnanılmaz bir bağnazlık için-

^ deyiz. Kendi içimize kapanmışız ve Tür-
kiye'nin ancak bizim tarafımızdan ve bi-
zim istediğimiz şekilde yönetilmesini iş-

itiyoruz. Bizden başka iktidara kim elini 
uzatırsa, o eli hemen kesmeye kalkıyo-

, . ruzi Sanki bu ülkede bizden başka türlü 
düşünen insanlâr olamazmış, olsa da i k -
tidara talip olamazlarmış gibi davranı-

. yoruz." (Sabah, 6.12.1995). • . . . 

. Askeri ihtilaller, seçim ve hükümet 
değişiklikleri öncesinde ve sonrasında 
kolayca çizgi değiştireveren, ilkelerini 
ve kutsallarını terkediveren aydınları-
mızın kalem ve fikir erbabı içerisinde 
adeta kahir ekseriyeti oluşturması, onun 
genelde kendi dirüne de saygdı olmadi-
ğmı düşündürüyor. Gerek Cezayir'deki, 
hadiseler, gerekse Refah Partisi'nin se-
çimlerdeki başarısı bu bakımdan adeta 
turnusol kağıdı vazifesi gördü ve bu ka-
lem erbabımn kendi sa-voınduğu ilkelere, 
demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşit-
lik, halk iradesi, .vb! gibi kendisini "ay-
dın" yapan ye abında "Aydmlanma dö-
nemi"yle birlikte felsefi ve siyasi litera- _ 
türe giren kavram ve ilkelere icabında 

kolayca sırt çe-virebildiğini gösterdi. 
Bundan dolayıdır ki, günüri birinde • -

Refah partisi'nin iktidara gelmesi veya 
»Türkiye'de, ciddi bir İslami dönüşümün 
yaşanmasi' durumunda bu "nîedya ay-
dınlan" mızın birçoğunün da birdenbire 
"şeriatçi" kesiliverdiklerini görürsek,' bu 
hiç de şaşıtıcı olmamalıdır. 

Aydımriiızın bugün bir Refah iktida-
rına veya İslami gelişmelere karşı görü-

• nen tutum ve tavrı ise asla onun mesela 
laiklik konusundaki samimiyet ve hassa: • 

. siyetinden kaynaklanmıyor. Menüeketin 
. gerçek sahipleri rolünü arbk oynayaına-
yacak ve yem borularının kesilecek ol- ^ 
masından kaynaklanıyor. Fakat elbette 
biz onları hiç değilse kendi dinerinde tu^ 
tarh, samimi ve sabit kadem olmaya ça-. 

• ğırıyoruz.": ^ . y . ' 
•Ve İslami renge bürünmüş bir iktidar 

. ortatmndan korkmamaya çağırıyoruz. 
Yirminci yüz)alda insanlığı iki defa top-, . 

- • yekûn savaşa götüren, dünyaja cehenne-
me çeviren, ekolojik dengeyi altüst eden 

. ve canh cansız herşeyin yarlık ve yoklu-
• ğunu nükleer silahın bir düğmesine bası-

vermek kadar pamuk ipliğine bağlayan , 
% şeyin İslam değil," sağıyla soluyla bu Bâtı-
• cı, aydınlarımızın öykündüğü ideolojiler 
olduğunu hatırlatıyorüz. İslam tarihinin 

• farklı, düşünce ye inançlara tahammülün 
en güzel örnekleriyle dolu olduğunu ha-

/ Irlatıyoruz. . . • 
Seçimler dolayısıyla ortaya çıkan si-

• yaşı tablo ve Refah Partisi 'nin birinci 
parti oluşu asla sadece "tepki oylan"gibi 
kolaycı ve ucuz bir yaklaşımla izah edile-
mez. Bu elbette tüm İslam dünyasında' 
olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan ciddi, 
bir öze döniüş, İslam'a yöneliş hareketi- -
nin de bir göstergesidir. Ve elbette bu sü-. 
reci durdurmaya hiçkimsenin gücü yet-
meyecektir. Şu halde Batıcı aydınımıza 

. düşen bu hareketin dinamiklerini, kendi^ . 
halkını ve garpzedeliğin çıkmaz sokak 
olduğunu artık anlamak ya da hiç değil-

, , se kendi söyleminde ve dininde -bu ister , 
Marksizm ister Kapitalizm veya başka ' 
birşey olsun- tutarlı, samimi ve dürüs t 
olmaktır. ' " ^ 

^M.Rli Birond: . 
Refah denildiği 
anda çoğunluğu-

' muzun tüi^leri ür---̂  
pörivor. Refah ile 
ilgili en ufak "övü-
cü" bir söze ta-
hammül edemiyo-
ruz.lnanılmoz bir 
bağnazlık 
içindeyiz. . 



g e n i ş m a n a s ı 'y 1 a 

"Büvük adam" kavramı 

Süleyman Karakaş * 

T. Giriş , - Carlyle'in savunduğu'Büyük rafya, cemiyet ve zaman dilimiyle 
Tarih anlayışımıza göre "Bü- ŞÖUİedİr: "Büuük ; "Büyük Adam" için 

yük Adam ; doğru zamanda , ı ^ e doğru zamanda doğru yerde" 
doğru yerde bu lunmuş veya n d o m , SOdece ksndl ÜStÜn ritrotl bulunurlar demiştik . Bu" yer-ve 
içinde b u l u n d u ğ u d u r u m a V0 kabi l iyet ler inden ÖtÜrÜ ©traPinO zaman belirli bir toplum içinde, 
adapte olup kaderi yazan (Al- y® tarjhi hadise le r in gİdİşatinÖ t e - şekillenir y e "Büyük Adam"ın or-
lah)'m çizdiği rolü benimsemiş -̂ ¡̂  ^ ^ ^ ^ ^ bulunduğU ' " ^ ^ S f i f o ' ^ S u l S ^ ^ 

d ö n e m e kendi.karakterini verir. edilen Carlyle'm "savunduğu "Bü-
yük Adam Teorisi" (kavramı) 

ve hakkıyla oynamış insandır. 
Zira insanı başarıya götüren 
faktörlerin en büyüğü belirli bir 
hedefe matuf ve planlı hareket etmektir. Ancak men -
sele, kendine "çizilen ror'ün gerektirdiği şekilde fer-
din kendini yetiştirmesindedir. 

"İdeal bir tarih" (idealist tarih) anlajaşıyla baktığı-
mızda, "Büyük Adam"lann hep ideal nesiller tarafın-
dan yetiştirildiğini görürüz. Sanki ideâl; "ulaşılması 
mümkün olmayan mükemmele mümkün olduğu ka"-
dar yakınolma hali", "Büyük Adam" için vazgeçilmez 
bir şart gibidir. • . ' 

"Büyük Adam"ın ortaya çıkmasına tesir eden fak-
törleri iç ve dış faktörler olarak ikiye-ayırabiliriz. İç 
faktörler daha çok şahsi planda gelişip boy atan vg 
ferdi tek başına alakadar eden meselelerdir. Ferdin 
iç planda derinleşip olgunlaşması ise temel gıdasını 
"nefis bilgisi"nden ve ofo-kritikten (nefis muhasebesi) 
alır. Nefis ve hissiyatıyla hesaplaşmasını belirli bir te-
mele oturtamamış, hayatın gayesini ve insanm vazi-
fesini kavrayamamış bir insan, nasıl olur da bütün 
bir ömrünü yüce bir ideal uğrunda kullanabilir ve 
nasıl "Büyük Adam" olabilir? 
" » > * •• 

n. "Büyük Adam"m Ortaya Çıkışına Tesir Eden 
Dış Faktörler 

• Dış tesirler, ferdin içinde doğup büyüdüğü; coğ-
y 

şöyledir: "Büyük Adam", sadece kendi üstün fıtrati 
ve kabiliyetlerinden ötürü etrafına ve tarihi hadisele-
rin gidişahna tesir eder ve içinde bulunduğu döneme 
kendi karakterini verir. Hatta ö kadar ki, beşerin ha-
yatında geniş yankılar uyandıran gerüş tesirli hadise-
ler, mutlaka onlara şekil yerecek bir büyük mimar, 

• aksiyon ve fikir adamı beklerler: Sıradan insanlar ise 
asla "Büyük Adam" kavramı (mefhumu) içinde telak-
ki edilmezler, çünkü onlarda gerekli kaabiliyet ve ka-
rizma yoktur. Ve başkalarını etkileyip hadiselerin gi-
dişatindabirtesir icra edemezler.'. ' 

Bu teori ilk bakışta tutarh. gibi görünüyorsa da, 
. Carlyl'a ve onun gibi düşünenlere hâk vermek pek 

kolay görünmüyor. Bir defa, bu durumun' tersini 
göstereıi-birden fazla misal göstermek mümkündür. 
Öyle insanlar vardır ki, şahıs olarak üstün meziyet-
lere sahip olmalarına rağmen, içinde bulundukları 
zaman ve zemin onlara engel olmuş ve sebepler na-
zarmda başansız duruma düşmüşlerdir. (Osmanlı ta-
rihinden IV. Murat ve II. Abdülhamit misal olarak 
ahnabilir. Her ne kadar bu padişahlar "kendi şartla-
rında" başanlı olabilmişlerse de, bir Fatih, bir Yavuz 
çapında başarıları -izafi olarak- mümkün olmamış-
tır.)_ 

Öte yandan, "Büyük Adam,"ın tarihin akışına tesir 



. eden, kaderin akışına yol veren bir tesir ' 
gibi görülmesi tamamıyla bir ifrattır, ya-
ni müsbet yönde bir aşırı üçlüktür. Bu-
nun zıddı olarak cemiyetin ve-hadisele-

. ' rin zaman içinde almış oldukları durum-
ların "Büyük Adam"ı ortaya çıkardığını, 
bunda ferdin tesirinin bulunmadığını, 

• bir başkası dahi olsa aynı başarıyı göste-
rebileceğini iddia etmek ise tefrittir, mefi, 

* yönde aşırı üçlüktür. İşte bu iki uç nok-
tanın ortasının bulunması ve ferdin, yani 
"Büyük Adam"m tarihin akışındaki rolü-
nü öylece tayin etmek gerekmektedir. 
,. Yukarıdanki teoriye cevap olarak di-
yebUiriz ki; ne cerniyetin ve hadiselerin 
akışı, ne de "Büyük,^Adam" biribirlerin-
den bağımsız, olarak düşünülemezler. 
Biri olmadan diğerini düşünmek adeta 
imkansız gibidir. Sonuç olarak; "Büyük 
Adam"ın ortaya çıkrnasmda cemiyetin; 

. siyasi, içtimai, iktisadi, kültürel, ve ahlaki 
b ü t ü n d u r u m ' v e özel l ikler i "Büyük ' 
Adain^'a davetiye çıkarır. Tarihi hadise-, 
.lerin gidişatı, onlara çekidüzen verecek 
kahramanları ne kadar çok arzular ve 
göreve çağmr.;. 

III. Geniş Manasıyla "Büyük Adam", 
• ^ > ' . 

Buraya kadarki bölümde tarih felse-. 
fesi içerisinde ele ahıiân "Büyük Adam" 

• kavrammıjartıştık. Bundan soraki bö-
lümlerde ise, bu mefhuma yüklemeye, . 
yermeye çalıştığımız başka .bir anlamı , 

, dile getireceğiz. Bu anlayış köklerini İs-
lami düşünceden alırken ulaşabileceği- -
miz yeni ufuklara da işaret etmeye çalışr 
maktadır. , • " 

Zannedilmemelidir ki, belirH bir şu-
ura ermekle "Büyük Adam"ın yapacağı 
şeyler bitmiştir. Asla! Bilakis bu, sadece 

•^muvaffakiyete, başarıya götürecek ilk ^ 
kapının açılmış olması ve asıl vazifenin 
icrasına hazırlık yapüması Tnanasına ge- . 
lir. Bundan sonra yapılması gereken iş, 
o kimsenin kendi şahsi kabiliyet ve içti-
mai durumunun, çevre şartlarının elve-
rişliliğine göre, başarı sağlayabileceği bir -
meslek seçmesi ve kendini yetiştirmeye • 
gayret etmesidir. 

Bu meslek veya saha seçimi daha çok 
kişinin kendi arzusuna dayanmakla bir-
likte, mutlaka güvendiği bilgi ve tecrübe 

sahiplerine danışmak, yani istişare et-
mekle desteklemelidir. Zira nefis adına 

y e "kendi bildiği" doğrultuda girişilmiş 
bir çok iş vardır ki, sahibini de, ona ümit 
bağlayan nice masumları da..yan yolda 
bırakmıştır. . 

Konumuzun özünü teşkil eden nokta 
ise, "Büyük Adam" mefhumu çerçevesi-
ne dairdir. Mefhum, kelime veya kelime 
gruplannm, normal manalarımn dışında 
ve onlardan daha geniş bir "mana. çerçe-
vesini içine alarak kullanıirrıasıd.ir. Bu 
"mana çerçeyesi"ni ise, b mefhumları 
kullananların onlara yüklediği manalar 
belirler. Biz burada, "Büyük Adam" mef-
humunun çerçevesine dair önemli.bir 
değişiklik getirinek istiyoruz.- Fakat, da-
ha önce bize göre problemin nerede dü-
ğümlendiğini gösterecek t i r sorgulama-
ya girmek gerekmektedir. 

Malumdur ki Allah (c.c.) insanları 
farklı fıtratlarda ve değişik cemiyetlerin 
ve şartların içinde imtihana tabi tutuyor. 

•Oysa yukarıda ele alınan Büyük Adam. 
olmak, herkesimkendi"arzusuyla e l d e ' 
edebileceği bir paye gibi görünmektedir. 
Fakat, ilahi adalet- önünde bütün insan-: 
1ar "tarağın dişleri gibi" eşittirler ve eşit. 
fırsatlara salıip olmalıdırlar! Bu'durum-
da "Büyük Adam" meflıumunu "geniş" ' 
manasına taşıma zorunlu luğu o r t aya ' 
çıkmaktadır, zira dâr^manasiyla ele alın-
dığında bir adaletsizlik var gibi-görün-
mektedir. , . . 

IV. Problemin Çözümü . • 

' Bu muamma nasıl çözülebilir? Yâni 
bir yanda insana ait cüz'i irade .ve sahip 
olduğu çeşitli istidatlar, kaabiliyetler; di-
ğer yada her insanın adeta sınırlı istidat-
larla "Büyük Adam" veya "Büyük İnsan" 
olamama durumu...? Öte yandan akla şu 
soru da gelebilir: Her insan "Büyük 
Adain", olmalı mı? Bu çalışmamızın he-
defi doğrultusunda birinci soruya cevâp 
vereceğiz. İkinci soru ise okuyucuya 
kalmaktadır. 

Tekl i f imiz şudur : "Büyük Adam" 
mefhumunun mana çerçevesini, muhte-
vasmr ikiye ayırmak ve bu yolla manası-
nı genişletmek. Bugüne kadar tek bo-
yutlu olarak ele ¿İman "Büyük Adam" 

Ne cemiyetin , 
ve hadiselerin. 
akışı, ne de 
"Büyük Rdam" 
biribirlerinden 
bağımsız olarak 
düşünülemezler. 
Cemiyetin 
siyasi, içtimai... 
.bütün özelllikleri 
•"Büyük adam"o 
davetiye • 
çıkarır. . 

s . 



Demek ki bizler. 
• Jnsanlorı değer-

ledirmeye tabi 
tutarken bu dar 

manalı-meitıumu 
kullaniyarye on-
lara "büyüklük"-
, "küçüklük" (I) 

• veya "sıradan". 
. - olmo sıfatlarını 

' verirken bu. 
ölçüye göre-

. hareket 
ediyoruz. 

kavramına iki farklı boyut, mana Ver-
mek istiyoruz. Kendi -eski-manası sak-
lı kalırken yeni mefhuma "mutlak"hk 
faktörünü ekliyoruz. "Mutkk"tan mak-
sadımız ise, zaman ve zeminden ma-
ada, genel-geçerliliktir. Buna göre yeni 

.durum şöyledir; birinci ve yeni mefhu-
múmuz,v "Mutlak Mânada Büyük 
Adam", ikinci ve eski olara ise "İnsanlar 
Nazar ında Büyük Adam". Bu riasıl 
mümkün olacak? Şöyle ki; her insana 
verilen istidatlar, hazırlanan (verilen) 
içtimai şartlar ve hadiselerin gidişatı 
farklı farkhdır. İki insamn aynı zaman-
da ve ajmı şartlara sahip olması imkan-
sızdır."' ' • . 
- O halde, mesele şöylece halledilebi-
lir; her insana ayn ayn istidat, imkan ve 
fırsatlar veren -Alİah- onlardan yine . 
kendi istidat ve imkanları ölçüsünde iş-
amel, bekleyecek, onları belirli ölçüler 
içinde değerlendirmeye tabi tutacaktır. 
"Allah kimseye gücünün üs tünde bir 
şey teklif etéiez." (Bakara: 286) Ve "Sizi 
yeryüzünün halifeleri yapan, size verdi-
ği şeylerde, sizi denemek için; kiminizi 
k imin izden dereceler le .üstün kılan 
O'dur. Şüphesiz Rabb'in cezası çabuk 
olandır ve o bağışlayan, esirgeyendir." 
(En'am: 165) 

Demek ki, bu anlamda, kendi istidat 
ve imkanlarım sağlam bir niyet ve ih-
lasla değerlendiren her şahıs, ona bu 
vaz i fey i yük leyen ka t ında "Büyük 
Adam" olmaya layık halé gelmiştir. İn-
sanlar arasında üstünlüğün ölçüsünü 
ise yine Kur'an vermektedir, "mutlak" 
manada ele alındığında: "'..'. Allah ka-
hnda en iyiniz, takvaca en ileri olanımz-
dır." (Hucurat: 13) 

V. Netice > , ,• . • . • . 

"Mutlak Manada Büyük Adam" 
mefhumundan "İnsanlar Nazarında Bü-
yük Adam"a geçtiğimizde ise, mefhu-
mun maha çerçevesinde büyük bir da-
ralma olmaktadır. Bu dar mana ile an-
cak sınırh bir grup insanı içine alabilen 

"İnsanlar Nazarmda Büyük ^dam" mef-
humu, geniş kitlelerin değerlendirme-

, sinde, elbette bir ölçü olarak kullanıla-
maz. Oysa, "Mutlak Manada Büyük 
Adam" olmak, herkesin elinde olan bir 
iştir. Bir işçiyle bir devlet adamı, avam 
ile havas şrasmda fırsat eşitsizliği yok-
tur. Demek ki bizler, insanları değerle- " 
d i rmeye tabi tutarken bu dar nmnah 
mefhumu kullanıyor ve onlara "büyük-
lük"-"küçüklük'- (!) veya "sıradan" olma 
sıfatlarını verirken bu ölçüye göre hare-
ket ediyoruz. • 

• Netice olarak; ister "İnsanlar Naza-
rmda Büyük Adam"ın ortaya çıktiğı za-
manı ve içtimai şartlan öne çıkaralım, isr. 
tersek tersini kabul edip tarihi hadisele-
rin gidişatının "İnsanlar Nazarmda Bü-, ' 
yük Adam" tarafmdan yönlendirildiğini 
farzedelim; içinde bulunduğumuz döne-
min, tarihi ve içtimai yönden "Mutlak'T 
Manada Büyük Adam" veya "Büyük İn-
san"larm yetiştirilmesine son derece mü-
sait olduğunu görürüz. - -

Kader çizgisi üzerinde rolünü benim-
semiş, sağlam bir niyet, azim ve kararlı-
lıkla yola çıkmış her inançh insan, -yeni 
manasıyla- "Büyük Adam" olma yolun-
da ilk adımını atmış demektir. ^Gerekli 
istidat ve içtimai şartların kendisinde 
toplanmasını düşünmek ve arkasından 
koşmak, insanm vazifesi olmayan şey-
lerdir. İnsandan istenen kendisine veri-
lenin tam karşılığıdır; ne eksiği ne de 
fazlası. • -

.Bitirirken diyoruz ki; "Mutiak Mana-
da Bü)öik Âdâm" olmak, bütün iyi niyet- ' 
li, samimi ve ihlash insanlann hedefi ol-
malıdır . "İnsanlar N a z a r m d a Büyük 
Adain" olmak isteği ise, abesle iştigal et-
mek ve iç dünyamn bir fakım nrjarazlar-
da kurtulamamış olmasının belirtisidir. ^ 
Öte yandan, (mutlak) "Geniş Manasıyla 
Büyük Adam" / ."Hakiki İnsan" gerçek 
bir müşlümandan başka kim olabilir? 

(*) Süleyman Karakaş Kırıkkale 
Üniversüesi'ndepraştırma görevlisidir. 

\ 



9 . /V anı 

Burhanettin Can * 

^2:ı.4Bağy . ,v , . . Boğy kavramının özünde . ' 
„ . „ , • • " „ • , , „ kıskandıKhorloma, zulüm.boz-
Bagy kayramı , a zg ınhk / : f , ' ., . , , 

"hâk ve sınır tammamak", "baş- 9unculuM,Qşırı ihtırbs unsurlon, 
kası aleyhine sıran aşmak", "hak- , VOrdir. Kiskonçllk ÖgSSİ Qğlf ba-
kına Îazı olmayarak başkasmm ^¿n bir hok V0 Sinir tahımamozlık 
carana,. malına ırzma kastemıek", - - • , j , „ . 

" h a k s ı z yere yükselmek isteyerek Şozkonusudur. , , .. • 
•tecavüzde bulunmak", "kendisine - C • 
barışın yolları ve biçimleri gösterildiği halde haksız-, 
lıkla üst olma sevdası gütmek" anlamlarına gelir. (1) 

Keliraenin özünde kıskançlık horlama, zulüm 
bozgunculuk aşın ihtiras unsurları Vardır. Kıskançlık 
öğesi ağır basan bir hak ye smir taramamazlık sözko-

• nusudur. Gerçi gerek kıskançlık ye* gerekse azgınhk 
insanın kötülük cephesinin özellikleridir. Gerek kıs-
kançhğı gerekse azgınlığı kapsayan bağy de doğru-
dan olmasa bile dolaylı olarak insan yapısında, yar 
olan bir özelliktir. Nitekim Yunus 21 ve 22'de insan-
ların sıkıntı ve zorluklarla imtihan edildiklerini, tehli-
ke anlarında insanlarm "Allah'a gönülden yönelip • 
şükrediciler" olduğu ifade edildikten sonra. 

, sergUenşin, o sistenıi, o topluluğu 
tahrip edecektir. Çünkü "bağyiniz 
kendi nef is ler iniz a leyhinedi r" 
denmektedir. , • . 

Aşın Zenginlik ve Refah İnsa-
nı Bağy e Götürebilir . 

-•' .Yunus 23'te, insanların'rahata 
kavuştuktan sonra, azgınlık,; taşkınlık göstermelerine 
iUşkiri özellik, ternelde insanm kendini yeterii bulma, 
müstağni görme duygusunun bir tezatiürü olabiİir.' 

- Nitekim aşırrzenginlik ve refahın insanı bağye götü-
rebileceği bir kaç ayette açıkça ifade edilmektedir: " 

„ "Eğer Allah, kullan, için nzkt (stmrstzcd) geniş tu-
. fup-yaysdydt, gerçekten yeryüzünde bağyederterdi 
(azarlardı). Ancak o, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, 
kullanndan haberi olandır, görendir. (42 Şura /27)' 

Rızkın sınırsız yayılıp genişletilmesi veya' herke-
sin her istediğini elde etme, bulma imkanına sahip ol-
ması, bireyin kendi kendine yeter olma, hiç kimseye 
muhtaç olmama [duygusunu ortaya çıkaracaktır. 

"Ama (Allah) onları kurtarınca, onlar hemen haksız •. Müstağnileşme denilen bu olay ferdin nefsini hayatm 
yere, yeryüzünde azgınlığa (bağy) başlarlar. Ey insan--
lar, sizin azgınlığınız, ancak kendi nefisleriniz aleyhi-
nedir... (10 Yunus /23) ' • . . 

denmektedir. Gerek 21,. gerekse 23'de insan kav-
ramının geçmiş olması bağyin insan yapısının bir 
özelliği olarak ele alınabileceğini gösterir. Burada bir 
başka ilginç nokta ise, sıkıntıdan kurtulduktan sonra 

merkezi yapar. Her istediğini yapmada-önünde hiç-
bir engel taramaz. Dolayısıyla, haset, nankörlük ve 

• öfke ile yoğrulmuş bir azma, başkasının hak ve hu-
kuk sınırlanhı çiğner geçer. Bir başkasına muhtaç ol-
mama, aile hukukunu, koıfışuluk hukukunu, cemaat 
ve millet oirna hükukünu pajrçalar. Tam bir anarşi 
meydana gelir., Gücü yetenin herşeyi yapma hakkını 

azgınlık'yaptıkları, başkalarının hak ve hukukuna kendisinde görinesi duygusu.. Halk arasmda söyle-
saygı göstermedikleri olayıdır. Diğer bir önemli nok- , nen "Altta kalanın canı çıksın" sözü b u düşüncenin 
ta ise, hitap "ey müminler" şeklinde" değil de "ey in- sloganlaştınlmaşın'dan başka bir şey değildir: 
sanlar" şeklinde yapılmıştır. Bu demektir ki, bağy, ... O nedenle "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsin-
hangi inanç sistemi hangi kültür içinde sergilenirse ' ler" diyen liberalizm insanları bağye götürür. 



Haset, nankörlük 
ve öfke İle.yoğ-
rulmuş bir ozmd,' 

başkasının hok ve 
: hukuk sınfrlorını 

çiğner geçer. 
"Bırakınız yapsın-
lar, bırakınız geç-

sinler" diyen libe-
ralizm insanları • 
bağye götürür 

• insan benliğinde var olan bu duygu- • 
dan dolayı; Allah nzki, insanların ıriüs-
tağnileşmesine,cdolayısıyla azmasına : 
mani olacak bir tarzda indirmekte ve 
yaymaktadır. • ' 

Ayette "O kullarından haberi olan-
d ı r" denmekle , insanda var olan 
bâğîleşme özeliğine dikkat çekmektedir. 
Bu açıdan bağyetme özelliği insan yapı-
sında var olan bir özelliktir. Bunu gö-
zardı etmeden nasıl kontrol altına alına-
bileceği ve nasıl yönlendirilebileceği, 
özellikle, düşünülmelidir. Sistemler, in-
san realitesine dayanmalı; insanda var 
olan iyi ve kötü yönler t a m olarak göz 
önüne alınmalıdır. Mihrace'nin körleri-
nin fili tanımlamasına benzer biçimde 
insanı tanımlayan ve bu tanım üzerinde 
inşa olunan sistemler, yalnızca bunalımı 
arttırır. Kaos doğurur. Sonunda yıkılır 
giderler... 

"İnşam biz yarattık ; nefsinin ona ne 
vesveseler verdiğini biliriz" (50 Kaf/ 16) 

ayeti üzerinde, "ben müslümanım" 
diyenlerin çok iyi düşünmesi gerekir. 
Nitekim, insan fıtratında var olan mala 
ve mülke aşırı tutkunun; aşırı mal ve 
mülk sahibi olan bir kişiyi, nasd davran-
maya itebileceğine Uişkin ilginç bir ör-
nek Kur'an'da yer almaktadır: 

' "Gerçek şu ki, Kârun, Musa'nın kav-
mindendi, ancak onlara karşı azgınlaş-
tt(büğyetti). Biz, ona öyle hazineler ver-
miştik ki, onuıi anahtarları birlikte (ta-
şımaya) davranan güçlü bir topluluğa 
ağır geliyordu. Hani kavmi Ona demişti 
ki: "Şımararak sevinme, çünkü Allah, 
şımararak sevince kapılanları sevmez." 

Allah'm sana verdiğiyle ahiret yurdunu 
ara, dünyadan da kendi payım (nasibini) 
imiıtma. Allah'm sana ihsan ettiği gibİ, sen 
de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozguncu-
luk arama. Çünkü Allah, bozgun çıkaranları 
sevmez. ' i - , -

Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi do-
layısıyla bana verilmiştir." Bilmez mi 
kif^gerçekten Allah, kendisinden önceki 
kuşaklardan kuvvet bakımından kendi-
sinden daha güçlü ve insan sayısı bakı-
mından daha çok olan kimseleri yıkıma 
uğratmıştır. Suçlu günahkarlardan kendi 
günahları sorulmaz. 

Böylelikle kendi ihtişamh-süsü içinde 

kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatım 
istemekte olanlar: Ah keşke, Karun'a veri- . 
lenin bir benzeri bizim de olsaydı. Ger-
çekten o, büyük bir pay sahibidir." dedi-
ler. . . ' 

Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazık-
lar olsun size, Allah'ın sevabı, iman 
eden ve salih amellerde bulunan kimse 
için daha hayırlıdır; buna da sabredenler-
den başkası kavuşturulmaz." dediler. 

Sonunda onu da, konağını da yerin 
dibine geçirdik." (28 Kasas 76-81) . 

Burada anlatılan olayın iki cephesi 
vardır: bir incisi Karn 'un bakış açısı, 
ikincisi ise halkın bakış açısıdır. 

Karun açısından olaya yaklaştığı-
mızda, Karun"a verilen aşırı bir zengin-
liğin, onu şımarttığı, hak hukuk taiıımaz 
bir hale getirdiğidir. Ulaşhğı servetin tü-
kenmez,' bitmez, yok olmaz olduğuna 
olan aşın inancıdır... Bu aşırı güven, onu 
görmez, işitmez ve dinlemez yapmıştır. 

. Böylelikle, kendisine yapılan çağrılara ve 
uyarılara karşı düyarsızlaşmıştır. Baişka-
lanna ihsanda bulunması istenmektedir. 
Şımarması ve ihsanda bulunmaması top-
lumdaki sosyal dengenin bozulmasına 

. neden olmaktadır. Bu tutum ve tavrının. 
halkta bir haset ve nefrete sebep olabile-
ceği hatırlatılmaktadır. Bu da fesada, 
anarşiye neden olabilir. Nitekim "boz-
gunculuk arama" denerek b u noktaya . 
dikkat çekilmektedir. 

Karun 'un bütün bu uyarılara karşı 
cevabı daha da ilginçtir." Servetini kendi-
sinde var olan bir bilgi vasıtasıyla kazan-
dığını iddia etmektedir. Madem ki herşe-
yi bilgisi sayesinde kazandı, herşeyi ken-
di gücü ve bileği sayesinde elde etti; on-
da hiç kimsenin hakkı ve payı olamazdı. 
Bu temelde, üretim ile paylaşım arasın-
daki kavga idi. . . . 

Allah paylaşmayı emrediyordu;,ser-
vetin aşırı bir şekilde tek bir elde toplan-
masını istemiyordû. Böyle bir olaym top-
lumsal dengeyi bozacağı, sonunda top-
lumu kaosa, anarşiye veya yok oluşa gö-

" türeceği ifade ediliyordu. Nitekim aynı 
hatayı işleyen geçiniş toplulukların yok 
olduğu açıklanıyordu. Bütün bunlardan 
ders alamayan,Karun ve.serveti, Allah 
tarafından yerle bir ediliyordu. 

Bugünkü Karunlar, Firavunlar birer 



birer yok olup gitmedi mi? Tuvaletleri-
altmdarî yapılmış olan Şahlar, Çarlar, 
krallar, diktatörler, halkları tarafmdan 
yerle bir edilmedi mi? Demek ki buradan 
çıkarılabilecek çok temel ilke şudur. Top-
lumda sermaye birikiminin aşırı kutup-
laşması, ya bir iç çatışmaya ya da top-
lumsal yok oluşa neden olur. 

, Karun olayının toplumsal cephesi 
ise en âz Karun'un cephesi kadar dikkat 
çekicidir. Burada toplum iki ayrı gruba 
ayrılmıştır. Birinci grup, görünenle yeti-
nen ve dünyayı isteyenler; ikinci grup 

. . ' olayların perde ârkaşma, özüne nüfuz et-
mek'isteyen ilim erbabıdır.' 

Olayların hep görünen yüzü ile yeti-
nen ehli dünya, Karun'a heves etmekte 
onun gibi olmak istemektedir. Burada 

' . . belki haset belki kin ve öfke duygusu ile 
ona diş bilemiş de olabilirler.' 

İlim sahipleri ise bu aşırı servet biriki-
minin Karun için hayırlı olmadığı, onun 
yok oluşunun bir işareti olduğu inancın-
dadırlar. Onuri için Karun gibi olmak is-
teyenleri' kınamâktadırlai-. Allah'm seva-
bının mal ve mülkde değil, iman edip sa-

' lih amel yapmakta olduğunu söylemek-
tedirler. Böyle bir sevaba böyİe bir kurtu-
luşa dâ ancak sabır ile ulaşılacağı ifade 
edilmektedir. • . . 

Her türlü baskı, zulüm ortamından 
. kurtuluşun sihirli anahtarı sabır kılıcının 

kuşanılmasına, medyanın elbirlik önü-
müze koyduğu atmosferin perde arkası-
nın araştırılmasına bugün her zamankin-
den dâha fazla muhtacız. Her zam^nkin-

• den daha fazla, düşünen araştıran, akıl 
sahiplerine; ilim sahiplerine muhtacız. 
Altın tepsiler içerisinde milletimize su-
nulan reçetelerle neyi gizlediklerini bil-
meye muhtacız. Maske ve makyajın ar-
kasındaki gerçek yüzü görmeye muhta-
cız. Maskeleri düşürmeye, makyajı sil-
meye, böylelikle halka gerçeği gösterme-
ye" ve gerçek kurtuluş, yollarını sunmaya 
mecburuz: " 

, . "İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde 
büyüklenmeyi ve bozgunculuk çıkarmayı is-
temeyenlere armağan kılartz.Güzel sonuç da 
takva sahiplerinindir."(28Kasas 83) 

Karun olayından alınması gereken 
önemli bir ders de, Karun ve servetinin 
yok olması karşısında, halkın pişmanlık 

duygusu, hakkı görüp teshm etmesidir. 
Doğru bir zeminde, doğru bir zaman-

da, dosdoğru bir anlatırnla halk uyarıla-
bilir. Halkın duyu organları üzerindeki 
perdeler parçalanabilir, aklında ve kal-
Ijindeki paslar siHnebilir. İşte o zaman . 
halk "kral çıplak" diye vargücüyle hay-
kıracaktır. _ , 

" Aşırı zenginlikle Bağy arasmda diğer ... 
ilginç bir ilişki, Sad suresi 21-24 ayetle-
rinde ortaya konulmaktadır: 

"Davud"un yanına girdiklerinde o^ on-
lardan (davacılardan) ürkmüştü; Onlar dedi-
ler ki: "Korkma, iki davacıyız, birimiz diğeri-
mize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramız-
da hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve 
bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet." ' , 

"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz 
koyunu vardır, benimse bir tek koyunum 
var. Buna rağmen "Onu da benim 'payı-
ma(koyunlanma)kat"dedi ve bana, ko-
nuşma (iarzın)da üstün geldi. 

(Davud) dedi ki: Andolsün senin 
koyununu kendi koyunlarına (katmak) iste-
mekle sana zulmetmiştir. Doğnısıi emek 
ve mal güçlerini birleştinp katan ortak-
lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz 
(bağy) edenler; ancak iman edip de salih 
amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne 
feaáar ázám" (38 Sad 21-24) , -

İki kardeş arasmda geçen'bir dava: ' 
Kardeşlerden, birinin 99 koyunu, diğeri-' 
nin bir koyunu "var! 99 koyunu .olan, tek 
koyunu da .ahp onu yok etmek istiyor, 

Kontrolsuz, ilkesiz mülk edinmenin' 
verdiği bir doymazlık bir oburluk duy-
gusudur bu. Çev'resini yok ederek büyü-
me, nereye kadar? İhsanlar vücutlarında-
ki pis kanı emsin diye vücutlarına sülük 
takarlar. Sülük doyacak kadar değil, ken-
disini öldürecek,kadar kan emer, sonra 
düşüp ölür. Aşjrı mal tutkusu neticesin- : 
de sahibini de tahrip edecek mekanizma-, 
yı beraberinde getirir. 

Yıllarca .yaşadığı gecekonduları'fakir, 
insanların ellerinden ahp yıkarak milyar- ' 
İlk villa yapanlar veya yaptıranlar, bu-
nun bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. 
Türkiye'nin en güzel alanlarını hile ve 
desise ile mülklerine katarak ránt sağla- ' 
yanlar, gelecek nesillerin soluyacakları. . 
havayı gaspediyorîar. Dolayısıyla bizim 
geleceğimizi ve de bizimle bağımlı olan 

Mihracenin. 
körlerinih.Rli - ^ 
tanımlamosıno 
benzer biçimde, 
insanı tanımb-
yan ve bu tanım 
üzerinde inşa 
olunan sistem; 
ler, yalnızca bu-
nalımı.arttırır, 
kaos doğurur, 
sonunda yıkılır 
giderler.-' 



Bugünkü Honjn-
lor, Firavunlar; tu-
valetleri altından 

yapılmış olan 
• Şohlor, Çorlar,. 
krallar, diktatör-
ler, halkları toro-
Pındon yerle bir 

edilmedi mi? De-
mek ki toplumda 
sermaye birikimi-. 

nin aşın. kutup-
laşması, yâ bir iç 
çatışmaya yo do 

toplumsol yok 
oluşa neden 

oluyor. 

kendi geleceklerini bir sülük misali yok 
ediyorlar.' 

Herkesi ama herkesi sömürerek, ya-
. karak, yıkarak, yok ederek tekelleşiyor-

1ar, kartelleşiyorlar. Uluslararası veya 
çok uluslu şirket oluyorlar. Toplumsal 
örgütlerden medya, sendika ve devlete 
kadar her mekanizmanın kendilerine 
hizmet etınesini istiyorlar. Etmeyen her-
şeyi p k ı p yoketmek istiyorlar. Yaptıkla-
rı herşeyin de kanuni ye insani olduğu-
nu söylüyorlar. Tıpkı 99 koyunu olan 
davalının, konuşma tarzı ile üstün gel-
mesi gibi; onlarca avukatları ile herşeyi 
yasalara uydüruyorlar. Veya yasaları iş-

.lerine uyduruyorlar. Bir gecede, bir ge-
ce süreli kararnameler çıkartıyorlar ve 
uyguluyorlar. • 
. Böyle' bir tavrı ve tutumu Kur'an-ı 
Kerim bağy olarak nitelendiriyor. "Baş-_ 
kasının hakkının ve hukukunun çiğnen-
mesi, gaspedilmesi, haklarına tecavüz 
edilmesi" olarak ortaya koyuyor. 

Bu olayda önemli bir nokta ise,-insa-
nm genel bir özelliği olarak, ortakların 
birbirine karşı genelde bağyetmeleridir. 
Bu hastalıktan ancak iman edip salih, 
amellerde bulunanlar kurtulabilir. On-
lar da.azınlıktadırlar. 

İşte k i r l enme s o r u n u n u n çözüm 
anahtarı buradadır . Kirlenmeye karşı 
savaşacak ve kirlenmeyecek olan insan 
u n s u r u iman e d i p sa l ih ame l l e rde 
bulunanlardır . Kirleîımeden çıkış İ)u 
yen i insan u n s u r u n u ye t i ş t i rmekle 
mümkündür. Böyle bir insan unsuru-
nun oluşturacağı model bir hareket , ' 
model bir cemaat toplumu içine düştü-
ğü bataktan kurtarabilir. Aksi takdirde 
ilkeleri belirlenmemiş, kuralsız oluşmuş 
bir mülk edinme tutkusu, insanlar ara-
smda hak ve hukuk sınırını yıkacaktır. 
O nedenlç Hz. Peygamber bu noktaya 
müminlerin dikkatirü özenle çekmiştir* 

... Vallahi ben bundan sonra sizin üzeri-
• nize fakirlik geleceğinden korhnam. Fakat 

sizin üzerinize geleceğinden korktuğum şey, 
sizden önce gelip geçen ümmetlerin önüne 
dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin, 
önünüze de yayılarak, onların birbirine 
hased ettikleri ve nefsaniyet güttükleri 
gibi sizin de birbirinize düşmeniz ve bunun 
onları ahiret işlerinden alıkoyduğu gibi, siz-

leri de ahiret işlerinden alıkoymasıdır. (Bu-
hari 14/6365) ' . . ' _ 

Burada Hz. Peygamber, mal mülk 
edinmeyi-horgörmüyor. Onu kural tanı-
maz bir biçimde elde etme ve kullanma-
nın getireceği haset ve nefsaniyet tehli-
kelerine dikkat çekiyor. Nitekim bir baş-
ka konuşmalarında; bu ikisi arasındaki 
önemli farkı, şöyle izah ediyOr: ^ 

"... İşte bu dünya mah da tatlıdır. Bun-
dan hakkıyla alan ve aldığını da hakkı olan 
yere koyup harcayan kimseye bu ne güzel bir. 
nimettir. Dünya malını haksız olarak 
hırsla alan kimseye gelince o da daima 
yiyen, fa.kat bir türlü doymayan obur 
kimse gibi olmuştur." (Buhari 14/6367) • 

Dallas, Şahin Tepesi, Hanedan gibi 
' dizilere konu olan, hiçbir ilke tanımayan 
aşırı malk mülk edinme hırsı; avukatlar-
ordusuyla mülklerine mülk katan çok 
uluslu şirketleri, Alvın ToffIer'ın deyi-
şiyle "ikinci dalga ekonomi devleri"ni 
nasıl bir sona sürüklemiştir. "Seri üre-
tim" deyip sermayeyi ilahlaştıranlar şim-
di ne haldeler? . " . ' 

"Büyük işletmeler küçülmekte, küçük iş-
letmeler çoğalmaktadır. 370.Ö00 çalışanıyla 
IBM, dünyanın çevresindeki küçük üreticileı-
tarafından yavaş yavaş parçalanarak öldü-
rülmektedir. Şirket ayakta kalabilmek için 
pek çok işçisine yol vermiş ve on üç ayn ve 
küçük iş birimine bölünmüştür."(2) 

Demekki 99 koyunu olan, kardeşinin 
hakkına tecavüz ederken, gerçekte kendi 
hakkına da tecavüz ediyordu. Aşırı ku-
ralsız bü)mme ile kendi sonunu da hazır-
lıyordu. OI nedenle yöneticiler ve adalet 
mekanizması, bu gerçeği görerek ve bile-
rek hareket etmelidir: . , 

"Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryü-
zünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar ara-
sında hak ile hükmet, hevaya uyn^a; sonra 
seni Allah'ın yolundan saptmr"{38 Sad/26) 

Yönetimin Bağyetmesi 

Hak hukuk tanımamazhk, haset, nef-
ret ve baskı içeren bir sınır tammamazhk 
yalnızca aşırı zenginlerden gelmez. Kişi 
haklarına tecavüz, azgınlık sisteınin-gü-
cünü elinde bulunduran yöneticilerden 
de gelebilir. Kontrolsüz yetki, gücü elin-
de bulundurma, hiçbir makama, inevki-



ye veya topluma karşı hesap vermeme 
duygıisunun meydana getirdiği müstağ-, 
nileşme, yöneticiyi bağye götürebilir. 
Lüksün israfın gegerli bir yaşam biçimi 
olarak" algılandığı toplumlarda yönetici-
ler, hak y e hukuk tanımayabilirler. "Ve 
topluma karşı bağyederler. Yöneticiler 
hevalarmı ilahlaştırıp,'nefsi arzularını 
hayatm merkezi haline getirebilirler, ha-
yaf^ onlarm merkezinde olduğu bir ya-
şam biçimi olarak telakki edihr. Bu du-
rumda bu yaşam'biçimine karşı yönelti-
len her eleştiri veya uyarı vatana, millete 

•ihanet olarak değerlendirilir ye saldırıya' 
geçilir. Sınır tanımayan nefs, güçle dona-
tıhnca ceberrutlaşır,,a'zgmlaşır, ne ölçü 
ve ne de sınır tanır, bağyeder,- nemrutla-
şır, firayunlaşın . • - ı , > " • 

"Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir, 
zürriyetinden (gençlerden), başka -firavun ve 
önde gelen çevresinin kendilerini belalara 
çarptımtaları korkusuyla-Aman eden olmadı.-
Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde bü-

• yüklenen bir zorba^ ve gerçekten ölçüyü 
taşıranlardandı, (müsrif) (10 Yunus/83) 

' "Musardedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz 
sen, Firavun'a ve_ önde gelen çevresine 
dünya hayatında bir çekicilik (güç ve ih-
tişam) ve mallar verdin. Rabbimiz, senin 
yolundan saptırmaları için mi? Rabbi-
miz, mallarım yerin dibine geçir ve onla-
rın kalblerinin üzerini şiddetle bağla; 
onlar, acıklı azabı görecekleri zamatia 
kadar iman etmeyecekler." 
. (Allah) Dedi ki: "İkinizin duası kabul 

olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin 
've bilgisizlerin yoluna uymayın." 

Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik; 
Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlık-
la peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye 
erişince (Firavun): "İsrailoğullarının k^ndi-, 

' sine inandığı (ilahtan) başhı ilah olmadığına 
inandım ve ben.de müslümanlardanim" dedi. 

Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan 
etmiştin ve fesat çıkaranlardandın." (10 
Yunus/88:91) . " " ' 

Firavun Mısır'ın kralı, zalim, müsrif, 
. cahil ve müfsid olarak nitelendiriliyor. 
Bütün bu özelliklere sahip birmin kendi 
halkının hak ve hukukuna tecavüz etme-
si normaldir. Onun için Mısır'ı terk eden 
İsrailoğullarmüa karşı. Firavun, önde ge-
len çevresi, askerler, kısaca sistem bağye-

derek topyekün saldırıya geçiyorlar. .. 
" Müstazaflara, dava adamlanna, kirli-, 

ligi eleştirenlere karşı tepki mevcut sis-
temde köşe'başlarım tutmuş, halkm ka-
ranı emerek" şemirmiş, dalkavuklar, yağ-
danlıklar, asalaklardan geliyor. O neden-
le Hz.Musa, Firavun ve Önde gelen çev-
resine verilen güç ve ihtişamın, insanları 
hak yoldan engelleme için kullanılacağı 
ve hatta insanlann gözlerini perdeleye-
rek onlara özenebilecekleri endişesini 
ifade ediyor. Aşırı güç ile bağy arasında 
bir ilişki kurulmuş Oluyor. . • • ' 

Ama tüm bağyedenlerin, zaliıjüerin, 
" müsriflerin ve müfsidlerin sonu aynı ol-. 
muştur. . . ' " . • 
• _Altm tuvaletli şahlar,, kabaran halkm 
öfkesi karşısında yok olup gitmişlerdir: 

"İran Şahına herşey söylenemezdi. Ya-
nındakiler mizacını yoklarlar, ona görekonu-
şürlafdı. Eşref saatini bulmak zordu..Çünkü 

, kendisi gerçeği değil, duymak iştediği şeyleri 
dinlemesini seviyordu..^ Zaten Şah'ınen çü-
rük tarafı "büyüklük hastalığıydı" (3). • 

"Ben evvela inşam aşarim, sonra yar-
gılarım" diyenler ile; "sanıkların idanu.- . 
na, tanıkların bUahare dinlenmesine ka-
rar verilmiştir" diyenler aynı büyüklük 
hastalığına sahip değiller miydi? "Kanun . 
sizsiniz" diyenleri bağrına basanlar, "Bi-
zi önceleri övüp şimdi "yerenleri araştırı-. 

. yorum", diyenler aynı hastalığa tutulmuş 
değiller mi? , > , . - 4 ' • 

Bu olayda "Firavun ve çevresi" tabiri, 
bugün hemen hemen sisteme denk gel- . 
inektedir. Bügün, sistem adına devlet 
adına, 6. ok adına insanların hakları hu-
kukları çiğnenmektedir. Toplum devam-
lı bir iç çatışma devamlı bir gerilim orta-
mında tutularak mevcut mekanizma var- • 
lığını devam ettirmeye çalışıyor. Böyle-
likle bağyedenlerin yaptıklan gözlerden 
ırak tutuluyor. "Ya kırk katır ya kırk sa- .' 
tır" felsefesi. Bir gün bu da değişecektir 
elbette. Onun için 

"Dosdoğru yolda devam edin ve bilgisiz-
lerin yoluna uymayın" (10 Yunus/89) 

Zor Anlarda İnsan Bağye Daha Çok 
Meyleder. . 

Birçok filmde işlenen'konudur. Kıtlık 
z.amanlarmda, savaş zamanlarında, se- . 

. flitin tepsiler., 
- içerisinde milleti-

mize''sun.uİQn re-
' çetelerle neyi.-
' gizlediklerini bil-

meye muhtacız. 
Maskeleri düşür-
meye makyajı' 

.silmeye,,haİka 
gerçeği göster-
meye ve gerçek' 
kurtuluş yollarını 
sunmaya mec-
buruz. . 

Ar 



Kirlenmeye karşı 
savaşacak ve kir-
lenmeyecek olan 

insdn unsuru iman 
edip salih ameller-

de bulunanlardır. 
•Kirlenmeden çıkış 
bu yeni i n^n un-

surunu yetiştirmek-
le mümkündür. 

ferberlik durumlarında, ölümle burun 
, buruna gelindiği zamanlarda bazı kişi-

ler başkalanmn hakkına tecavüz etmeye 
onun hakkını gaspetmeye çahşır. Savaş-
ların neden Olduğu göç olaylarında, yi-' 

. yecek getiren kamyonlara, sıra bekleme-
\ d e n , saldırılar olur. Başkasından önce 

yiyecek almak veya başkasından daha 
fazla almak için. Akaryakıt sıkmtısmm 
olduğu yıllarda tüp kuyruklarmda olan 
kavgalara normal koşullarda rastlan-
maz. Yağmurlu bir havada otobüs kuy-
ruklar ında benzer hak tecavüzler ine 
rastlayabiliriz. Batmaya başlayan gemi-
de bazı insanlann hiçbir hak hukuk ta-
nımaz çılgınlık halleri, bağyetme özelli-
ğinin birer tezahürüdür. 

• Kur'an-ı Kerim insanın yaşama hak-
kına" ayrı bir ulviyetj yücelik verilir. İn-
san hayati söz konusu olduğunda Al-
lah, haram kıldığı bazı şeyleri helal kıl-
maktadır: s • 
• "Öi/leyse Allah'ın sizi rmklandtrdığı 

şeylerden helal ve temiz olarak yiyin; eğer . 
O'na kıdluk etmekteyseniz Allah'm nimeti-
ne şükredin. • , ' ^. 

;' O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini 
ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan 
(hayvanjı haram kıldı. Fakat kim mecbur 
kalırsa, başkasının hakkına tecavüz et-
memek ve sınırı aşmamak(bağyetme-
mek) üzere yiyebilir. Çünkü gerçekten Al-
lah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi 
dolayısıyla: " Şuna helal, buna haram" de-
meyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydur-
muş ölürsünüz. Kuşku yok, Allah'a karşı 
yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler,"- (16 

, Nahl/114-116),(4) 
Yukarıdaki ayetlerde Allah, rızıklar-

dan helal ve temiz olarak yememizi isti-
yor. Sonra da, ölü, kan, domuz eti ve 
Allah adma kesUmemiş hayvan olmak 
üzere 4 haramdan bahsediliyor. Yani bu 

- dört şeyden yenilemez. Bunun istisnai 
bir d rumu var; çok zaruret olan durum-
lar, hayatın tehlikeye girdiği durumlar. • 
Böyle durumlarda bu 4 haram olan şey-
den yenebilir. Bunu helal kabul etme- < 

• mek, normal bir gıda olarak, görüp bes-
lenmemek koşulu ile yenebilir. Normal ' 
koşul lara d ö n ü l d ü ğ ü n d e terk etmek • 
şarh ile yenebilir. • 

Burada iki önemli koşul vardır: Bir 
tanesi, aynı koşullarda olan başkalarının 
hakkına tecavüz etmemek; diğeri ise ye-
me noktasında aşırı gitmemektir. Dolayı-
sıyla zor günlerde, sıkıntılı günlerde, ih-
fiyaçlı günlerde, kıtlık ve yoksulluk gün-
lerinde, başkalar ının hakkına tecavüz 
anlamma gelen stokçuluk, karaborsacı-
lık, bağyetmekten başka bir şey değildir. 
Zor ve şiddet taşımayan fakat hile taşı- _ 
yan bir hakka tecavüz olayıdır. Toplu-
mun ihtiyaç duyduğu maddeleri stokla-
yarak para kazananlar, hasetle zulümle 
doymazlıkla başkalanrun hakkına huku-
kuna tecavüz etmişlerdir . Dolayısıyla 
onlar bâğî'dir. ' 

Bağy T o p l u m u K a m p l a r a Böle r , 
Toplumsal Dayanışmayı Yıkar. 

Bağyedenler toplum dayanışmasını 
bozar. Toplumu sınıflaşmaya ayıı sosyal 
tabakalara ayrılmaya zorlar. Toplum içe-
risinde hak hukuk smırl tanımadıkları 
için kin ve nefret tohumlarım ekerler. _ 
Eğer yönetim üzerinde etkili olurlarsa, 
sistemle bütünleşirlerse kaçınılmaz'ola-
rak toplumu çatışmaya, kavgaya götü-
rürler. Adalet mekamzmasını tahrip ede-
rek güvensizlik tohumlarinı ekerler, ka-
ramsarlık bulutlannın ülkeyi kaplaması-
na neden olurlar: 

"Kokuşmuşluk sınır tanımıyor. Adam- ' 
sendecilik kural halinde etrafınıza bakın çoğu 
yerde dağ kanunu işliyor. - ? 

Caddede ne sağ var ne sol, ne dur var ne 
kalk. Direksiyona geçen kendini derebeyi sa-
nıyor. -

Kaldırımlar otopark, otoparkların hakimi 
bir sürü baldın çıplak fedai. Yollar meydan-
lar, işporta... 

Her semtte, her sokak arasında bar, pav-
yon, kafe, diskotek... Her semtte hazine arazi-
si işgalde... Haklıyla haksız birbirine karış-
mış... Hakkı rhahkemede aramaz zor. Bir ala-
cak davası ¡"bir tahliye davası 3-5 yıl sürüyor. 

Çek-senet tahsü mafyası, tetikçilik mües--
sesesi boşuna gelişmiyor. 

Ceberrut devletten şikayet ediyoruz ama 
bir bakıma devlet ortada yok. Belki kendi var 
da otoritesi yok, adaleti yok. Belki de haksıza, 
ahlaksıza, saldırgana, rüşvetçiye, yolsuzluk ' 
yapana karşı yok... '' • 



Siyaset üe meşgul gibi görünüyoruz. 
Ekonomi ile meşgul gibi görünüyoruz-. Peki 
sosyal yapımız ne olacak?. 

Yıkılıyor muyuz? "(5) • 
Bu anlamdaki şikayetler gittikçe arta-

caktır. Son' 40 yılda 3 ihtilal görmüş pek 
çok siyasi parti denemiş bir toplumun 
yukarıda tasvir edilen bir tablo içinde ol-. 

' ması iyi talılil edilmelidir. "Yıkdıyor mu-
yuz" sorusu üzer inde. durmamız gereki-
yor. 

Yukarıda ortaya konan tabloda, yal-
nızca bir durum tesbiti yapılmaktadır." 

. niçin böyle bir duruma gelindiği tarbşıl-
mamaktadır. Verilen kesitlerin temelinde 
haset içeren, nefret içeren bir hak hukuk 
t an ımamazhk o lgusu giz lenmişt i r . 
Kur'an'm deyişi ile bağy vardır. Bağy 
toplumda yaygınlaşıp bir yaşam standar-
dı haline dönüşürse toplum, kamplara 
bölünecek, çatışma, kavga, kaçınılmaz' 
olacaktır. Bu ilahi birjsünnettir: 

"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjde-
ciler ve uyarıcı -korkutucular olarak peygam-
berler göndeMi ve beraberinde, insanların ' 
anlaşmazlığa düştükleri-^eyler konusunda, 
aralarmda hüküm vermek üzere hak kitaplar 
indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler 
geldikten sonra birbirlerine karşı olan 
bağy(azgınlık ve kıskançlıkları) yüzün-
den anlaşmazlığa düşenler, o, kitap veri- ^ 

•• lenlerden başkası değildir. Böylece Allah, 
iman edenleri, hakkında^ 'ayrılığa düştükleri 
gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi Ji- -., 
lerse onu doğruya yöneltip-iletir. (2 Baka- •-

-ra/213) ' • 
Yukarıdaki âyette.toplumsal yaşam ; 

açısından pek çok olgu bulunmaktadır. . 
Toplumun birlik ve beraberlik içinde bu-
lunduğu hatta toplumsal dayanışmanın 
en üst düzeyde olduğu durumlarda bile, 
insanlar arasmda anlaşmazlıklar olacak-
tır. Bu, anlaşmazlıklar konusunda hii-
küm vermek ve uygun bir çözüm ortaya 
koymak üzere Allah kitaplar, peygam-
berler göndermiştir. Dolayısıyla-ihtilaflar 
konusunda baş vurulacak referans kitap, 
Allah'ın gönderdiği kitaptır ve de o ol-
malıdır. Bununla beraber insanlar, bağy 
yüzünden gelen hükümler konusunda 
anlaşmazlığa düşebilirler. Ancak gerçek-

. ten iman etmiş olanları Allah böyle bir 
çekişmeden, ihtilaftan anlaşmazlıktan çe-

'kip çıkarır.. . 

İşte burada, "Allah'a inanıyor gibi 
gözükmekle", "gerçekten inanmak" ara-
sındaki fark ortaya çıkar. "Ben bir mu--
vahhid mümin olarak yüzümü Allah'a • 
çevirdim" diyenlerle; "biz de müslüma- . 
nız" diyenler arasındaki fark ortaya çı-
kar. "Biz işittik ve itaat ettik" diyenlerle, 
"biz işittik ve inkar e t t ik" d iyenler 
arasindaki fark ortaya çıkar. İşte Türki-

' ye 'nin pratiğinde bu iki düşünce men-
supları arasında bazan açık bazan da giz-

- li devam eden bir çatışma vardır, Bu, 
gerçekten.Allah'a teslim olanlarla, "tes-
lim olmuş gibi gözükenler" arasında ol-
maktadır: " • 

"Hiç şüphesiz din, Allah katında İs-
lâm'dır, Kendilerine kitap verilenler, ancak 
kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 
bağy (kıskançlık ve hakka başkaldırma) yü-
zünden ayrılığa düştüler... 

Eğer seninle çekişip- tartışırlarsa, de ki: 
"Ben hana uyanlarla birlikte, kendimi Al-
lah'a teslim ettim" Ve kendilerine kitap ve- •. 
rilenlerle ümmilere de ki: "Siz de teslim ol- • 
dunuz mu?" Eğer teslim oldularsa^ ger- . 

' çekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevir-
dilerse, artık yalnızca ,sana düşen düyu-
rup bildirme (tebliğ)dir. Allah, kulları 
hakkıyla görendir" (3 AU İrtiran/19,20) • 

Bağy hastalığına karşı bir ilaç Allah'a 
teslim olmadır. 

Ancak bu teslimiyet sonucu, yılların 
oluşturduğu yanlış örf, adet, gelenek ve 
bilgilerden'arınıp gerçeğe yönelebiliriz. 
Atalarımızın yanhş politika ve fikirlerini 
terk edebiliriz. Şuur altında yer etmiş kin 
nefret, öfke ve şüphe duygularını bastı-
rabiliriz: _ ' . • : ~ 

"...: senin kendilerini çağırmakta oldu-
ğun şey, müşrikler üzerine ağır geldi. Al- •• 
lah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine 
yönelenihidayeteeriştirir. ' " 

. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, 
yalnızca aralarındaki bağy yüzünden ayrı-
lığa düştüler. Eğer senin Rabbinden adı ko- . 
nulmuş bir ecele kadar geçmiş (verilmiş) bir 
söz olmasaydı, muhakkak aralarmda hüküm 
verilmişti: Şüphesiz onların ardındaiı Ki-
taba mirasçı olanlar ise, herhalde ona ' 
karşı kuşku verici bir tereddüt içindedir-
ler. • 

Şu halde, sen bundan dolayı davet et 
ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir isti-
kamet tuttur. Onların hevalanna uyma. • 

Vönsticilsr 
hevalarmı ilah-
laştırıp, nefei ar-
zularını hayatın 
merkezi haline 
getirebilirler. 6u 
durumdd bu ya-
şam biçimine 
karşı yöneltilen 
her eleştiri veya 
uyarı vatana, 
millete ihanet 
olarak değerlen-
dirilir ve soldın-
yo geçilir. • 



Müstazaflara, 
dava adamları-
na, hirllliği eleş-

tirenlere Harşı 
- tepki mevcut 

sistemde köşe 
başlarını tutmuş, 

halkın kanını 
• emerek şemir-

miş;, dalkavuklar, 
yoğclanlıklarve 
. asalaklardan 

• geliyor. 

,Ve de ki: Allah'ın İndirdiği her kitaba inan-
dım. Adalet yapmakla emrolundum. Allah, 
bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinızdir. Bi-
zim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz 

. sizindir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma 
konusu yoktur. Allah, bizi bir arada birleşti-
rip- toplayacak ve dönüş de O'nadir. (42 Şu-
ra/13-15) 

Bakara, Al-i İmran, Şura surelerinde 
yer alan tüm bu ayetlerde hatta Casi-
ye/17'de anlaşmazlık ve ihtilaflann bil-
gisizlikten kaynaklanmadığı gerçeğir 
dir. Tam tersine ilim ve delUer geldikten 
sorira ihtilafa düştükleri anlatdmaktadır. 

- Mevcut sistemdeki yapılânışla gelen dü-
. şünce sistemi yapılamşı arasmdaki fark 

genellikle sosyal konum değişikliği geti-
rebileceğinden, genellikle, bağy, engeli 
ile karşılaşır. Cumhuriyet tarihinde, hal-
ka yöneltilen "çarıkhlar", "kasketliler",, 
"kuyruk" şeklindeki hakaretler; "Ağa-
bürokrat-jandarma" üçgeninin eski salta-
natının yıkilması tehlikesi ile bağy yü-

' z ü n d e n yapılmıştır. 
Uzun yılların birikimi ile mevcut sis-, 

temler, insanlarin kafasında başka bir 
düşünce ve yaşam biçiminin var olama- _ 

^ yaca'ğı fikrini yerleştirmişlerdir. Uzun 
yıllar insanlar. Liberal ve komünist ya-
şam biçiminden başka bir yaşam biçimi 
olamayacağı şeklinde şartlandırılmışlar-
dır. Marksizmin çöküşü ile alternatif bir 
düşüncenin toplumların kaf asında oluş-
maması için "yeni dünya düzeni" adında 
bir slogan allanıp, pullanıp kamuoyuna 

. maledümeye çahşdmıştır. Ancak pratik-
teki olaylar, bu sloganın kısa zamanda " 
etkisini yok etmiştir. İşte buna benzer 
yoğun propagandaların etkisi altında 
"Kitaba mirasçı olanlar" kitabm çözüm-
lerinden şüpheye düşmüşlerdir. "Güç 

" denemeleri" , "ihtilal oluyor" havası üe 
• ve "belli bir yapının üzerine gidiliyor 
imajı" oluşturularak müslümanlann bir-
birinden kopması, parçalanması hatta ih-
tilafa düşmesi sağlanmak istenmiştir ve 
istenecektir de. (6) Hatta, bu psikolojik 
baskı üe sistemle uzlaşmaları 6 okun fel-
sefesi şemsiyesi altında "insanca ve İs-
lâmcâ yaşayabileceklerini" deklare etme-
leri isteniyor. Böylelikle çürümüş, kokuş-
muş bir sistemin "sivü görüntülü psiko-

, lojik bir darbe" ile yaşayabileceği zanne-

diliyor. 
İşte"yukarıda ifade edilen koşullar al-

tında bir "müminin yapması gereken. Şu-
ra 15'de açık ve net" bir şekilde anlatılı-
yor: " 

* Tebliğ et. D u r m a d a n b ıkmadan 
usanmadan tebliğ.. ' ^ .. 

* Kur'an ve sünnetin gösterdiği dos- ^ • 
doğru istikameti tuttur ve dosdoğru ol. 

* Hiç kimsenin, hiçbir zümrenin, teş- « 
kilatm,cemaatin"hevasmâuyma." . 

* Allah'tan gelen tüm kitaplara iman 
et. . , • 

* Her işte her zaman adU ol. \ 
: * Allah herkesin Rabbidir." Rablık id-

diasında bulunanlara veya Rabler ihdas 
edenlere karşı tedbirli oL 

* Herkes kendi, amelinden sorumlu- ' 
dur. . ' . " 

, * Gereksiz tartışmalara girme, ortak , 
noktalardan hareket et. Ayrıntılarda bo-
ğulma; -

Bütün bu ilahi emir ve uyarılara rağ-
men İslam toplumu, cemaat veya mü- " 
minler; bağy yüzünden birbirlerine dü- . 
şebilir, birbiri ile çatışabilir, hatta savaşa-
bilir. 1970-1980 arası birçok cemaatın bir- • 
birine saldırması, birbirine hakaret etme-
si bağyin sonucu idi. Sfstemin haset ve -
nefret tohumlan ekerek, taraflan kışkır- -
tıp birbirine saldırtması henüz ımutul- • 
muş değildir. Bağy duygusu tahrik edi- ".• 
lip insan bünyesini kapladı mı "sağdu-
yu kaybolur" çatışma kaçmılmaz olabilir. * 
İşte bu durumda görevimiz şu olmalıdır: • 

"Müminlerden iki topluluk çarpışacak 
olurlarsa aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri 
diğerine haksızlıkla- tecavüzde bulunacak 

. olursa (bağyederse) artık bağyedene karşı Al-
lah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer 
sonunda Allah'ın enirini kabul edip dönerse, • ; 
bu durumda adaletle aralarını bulun ve her ' • 
konuda adil davranın. Şüphesiz' Allah, adil 
olanları sever.' • 

Müminler ancak kardeştirler, öyleyse 
kardeşlerinizin arasını bulup- düzeltin ve Al-
lah'tan korkup - sakının; umulur ki esirge-

' nirs/mz. (49 Hucurat/9,10) . 
olmalıdır. .. , 
En yakın akrabamızın, ârkadaşımızıh 

başarüarı; haset )^zünden görmemezlik-
ten gelinir, hatta kÖtülenir, hatta engel-
lenmeye çalışılır. Haset nefretle birleşir. 



Bir öfke bulutu bünyemizi sarar. Akıl ve 
irade durur. Bizi çok komik, giilünç du-
rumlara düşürse bile, nefsinüzin elinde 
bü: köle" gibi en yakınımıza saldırırız. 
Onun hakkına, hukukuna tecâvüz ede-
riz. Haklı o lduğumuza inanmasak bUe, 

. haklılık kalkanım giyerek saldırıya geçe-
riz. Güzel bir yazı mı yazıldı, noktalarda 

• kusurlarını ararız. Yüksek bir mevkiye 
mi gelindi, mevkiyi küçümseriz. İyi bir 
tahlil mi yapıldı, uluorta yapılmamalı di-
ye savunuruz. İyi bir inşaat .mı yapıldı, 

• boyasına kusur buluruz. Yeni b k teşkilat 
nu kuruldu, bu işte bir iş var deriz, kim 
bunlar mı başaracak der ve küçümseriz. 

^ . B ü t ü n b u n l a r g ü n l ü k y a ş a n t ı m ı z d a 
bağyin birer tezahiirüdür. 

O nedenle Allah gerek Şura İ3-16 ge-
rekse Hucurat 9,10'da adU olmamızı iste-
mektedir. Bizi aşağılayacak olan, küçül-
tecek olan bağy duygusuna .teslim ol-
.mamamızı istemektedir. Hatta mümin-
lerden bağyedenlere karşı topyekün ka--
rşı çıkılması istemektedir: 

"Ve kendilerine bağyedildiği (haklarına ̂  
tecavüz edildiği) zaman,'birlik olup karşı ko-

• yanlardır." (42 $]ira/39) • ' ' , • 

Zina Bağyetmektir . . 

Z ina eden -kadın, kocas ın ın n ikah 
hakkını, zinâ eden erkek karısının nikah 
"hakkini başkasına çiğnettikleri için bağ-
yetmiş olmaktadırlar. (7) • 

• Bağy Haram Kılınmıştır- . 

Bir başkasının hakkına, haklı bir ne-
deni olmadan tecavüz etmek anlamında- ' 
ki bağyin Nahi 90'da yasaklandığı;'Araf 

; 33',de ise haram kılındığı bildirilmekte-
dir. Araf 32'de teiniz rızık kavramının 

' geçişi bağy Ue kirleriâne arasmda bir Uiş-
kinin Olduğunu göstermektedir: • ' 

"De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı 
ziyneti ve temiz (tayyib) rızikları kim ha-

: ram kılmıştır." De ki: "Bunlar, dünya haya-
tında iman edenler içindir, kıyamet günü ise 

. yalnızca onlarındır." Bilebilen bir topluluk 
için ayetleri böyle birer birer açıklarız, - . 

De ki: "Rabbim yalnızca fahşayı -onlar-
dan açıkta olanlarını da, gidi olanlarını da-,. 
günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan 
bağyetmeyi, kendisi hakkında ispdtlayı-

cı bir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk 
koşmanızı ve Allah'la karşı bilmediğini-
zi söylemenizi haram'kılmıştır." (7 
Araf/32,33) ' •" • . 

Toplumda bağyetme, kınanmıyorsa, 
engelleıimiyorsa, bağyedenlere karşı bir 
tavır sergUenmiyor hatta alkışlanıyorea ö 
toplum kirlenmiştir. Veya kirlenme süre-
cine girmiştir. 'Başkasının hakkına teca-
vüz başkasının hakkini gasbetme doğal 
karşüanıyorsa, bağyetme bir yaşam stan- ' 
dar fi olmuş demektir. Meşruiyet kazan-
mış demektir. ^ ' ; 

Bağyeden Topluluk Çöker 

' Allah bağye tmeyi h a r a m kı lmakla 
onun meşrüiyetini tanımamıştır. Mümin-
lerin de tanımamasım istemektedir. Aksi 
durumlarda Allah'm o toplumu iki farklı.. 
şekilde cezalandıracağı belirtilmektedir:-
Birinci cezalandırma şeklî; helal olan şey- . 
leri, haram, kılma şeklinde (Enam 146) . 
ikinci cezalandırma şekli ise helak etme 
şeklindedir. ' , ' - ' ^ 

• İkinci cezalandırma şekli, özelikle ya 
peygamberleri yalanlayan öldürmeye te-. -

• şebbüs eden (Bakara 90) ya da refah için-
de şımarıp azan, (bağyeden) topluıyılara 

...uygulanmıştır: • • . • " 
\ "Biz, ı/aşania biçimleri itibarıyla 're- ' 
fah içinde şıniarıp azmış'nice şehri yıkı-

- md uğrattık. İşte meskenleri onlardan 
sonra oralarda çok az oturuldu. Varis 
olanlar bizleriz, "(28 Kasâs/58) _ • 
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korşı bir tavır 
sergilenmiyor 
hotto alkışlanı-
yorsa ö" toplum 
i^irlenmiştir. 



Genel seçimler, RP ve ilkesizlili 

Seçim Sath-ı Mâyili 

24 Aralık 1995 günü yapılan 
Milletvekili Genel Seçimi için söy-
lenebilecek ilk şey herhalde bu 
seçimin, öncesi ve sonrasıyla pek-
çok bakımdan ilginç bir genel se-
çim oluşudur. • \ ^ 

Evvela seçimin Aralık ayında, 
alelacele, hatta doğru dürüst bir 
propaganda dönemi ve seçim at-
mosferi bile yaşanrrıadan yapıl-
ması, bugüne kadar tecrübe edi-
len seçimlerden farklı bir yanım 
oluşturdu. Türkiye demokrasi ta-
rihinde ilk defa aralık ayında bir 
genel seçim yapıldı. Buna da se-. 
bep olarak ekonominin giderek 
bozulan durumu, yeni kriz sin-
yalleri vermesi, 1996'nın hemen 
ilk aylarında ödenmeyi bekleyen 
iç ve dış borç miktarımn korkunç 
rakamlara tırmanması vb. ekono-
mik gerekçeler gösterildi. 1994 
Arahk ayını ara seçim için uygun 
bulmayıp karda kışta seçim yapıl-
maz diyen iktidar partisi liderleri 

. ve özellikle Başbakan Tansu Çü-
1er ekonomik gerekçelerin yahısı-
ra DYP içindeki rahatsızlıklardan, 
dolayı da bir yıl önce söyledikleri-
ni unutmuş göründü ve ülkeyi 
apar topar seçime götürdü. 

Fakat yine ilgmçtir, seçim tari-
hine birkaç haftalık bir süre kalın-
caya kadar dahi seçimlerin yapı-
lıp yapılmayacağı kesinlik kazan-

mış değildi. Yeni seçim kanunu-
nun Anayasa Mahkernesi'nde ip- ' 
tali ve seçimlerin ertelenmesi bek-
lentisi, DYP'li küskünler in bu 
yöndeki gayretleri 4 Aralık 1995 
tarihine kadar bu belirsizliğin 
sürmesini sağladı. 

. Seçimlerden RP'nin iyi bir so.-
• nuçla çıkması halinde seçimlerin 

meşruiyetinin ordu tarafından 
şüpheli görüleceği yönündeki ha-
berlerin sızdırılması akıllarda so- , 
ru işareti bırakan bir diğer husus 
oldu.. 

Yine bu seçim öncesi dönem-
de daha önceki dönemlerde gö-
rülmemiş biçimde sistem tartışıl-
dı, sorgulaıidı. Ciddi sistem tar-
tışmaları cereyan etti. Refah Par-
tisi Türkiye Çumhuriyeti devlet 
sisteminin laiklik anlayışını sor- ,, 
gulama konusu yaparken HA-
DEP ırkçılık açısından aynı şeyi 
yaptı. Genel olarak diğer partiler • 
de sistemin ciddi biçimde revize' 
edilmesi gerektiği görüşünü sa-

" vundular. , 
Bu tartışmaların sürüp gittiği 

bir ortamda gündeme birbaşka 
"önemli" konuyu getiren ve se-
çim atmosferine farklı bir soluk, 
farklı bir canlılık katan kişi MHP 
listelerinden milletvekili adayı, 
eski DGM Başsavcısı Nusret De-
miral oldu. Demiral ' ın Türkçe 
ezana duyduğu nostajlik özlemi 
dile getiren şairane ifadeleri, ha-̂  

nedan tartışmaları ve ,Halil Şıv-
gın ' ın gayretleriyle birleşince 
MHP'nin can düşmanı gördüğü 
HADEP'le kader birliğine giden 
yolu açtı. 

Doğru Yol Partisi aday listele-
rine aldığı eski polis şefleri, genel-
kurmay başkanı ve bürokratlarıy-
la '46 misyonuna sahip bir parti-
den ziyade Cumhuriyet dönenii-

- nin CHP'sini çağrıştıran bir kisve-
ye büründü. Herkesten ve her za--
mankinden daha çok bir devlet 
partisi görünümü kazandı. 

ANAP vaktiyle dışlama, yolu-
na gittiği muhafazakar.isimlere 
kapılarını tekrar açtı. Denebilir ki, 
bu seçimlerde muhafazakarlık 
hayli iş yaptı, hayli itibara bindi. 
FFakat bu gelişme laik-müslüman 
saflarının berraklaşmasını engel-
lediği için belki de müslümanlar 
adına kaçan bir fırsatı ifade edi-
yordu. Refah Partisi ise muhafa-
zakarlığını esneterek kitle partisi 
hüviyet i kazanmaya başladı. 
DYP'den dışlanan '46 misyonu 
RP'ye geçti. , . 

Bir diğer ilginç gelişme 
sol/Alevi cenahta yaşandı. CHP 
içinde yer edinegelmiş Aleviler 
müstakil olarak; Demokratik Ba-
rış Hareketi adı altında seçimlere 
katılma kararı aldı ve fakat son 
anda Atatürk'ün partisinin barajı 
aşamama tehlikesinin belirmesi 
üzerine seçimlerden geri çekildi. 



Bundan dolayı biz de Alevilerin 
iddia edildiği gibi gerçekten 'de 
Türkiye nüfusunun 25-30 milyo-
nunu oluşturup oluşturınadıklan-
nı öğrenme fırsatından ne yazık 
ki mahrum kaldık (Bu iddia'sa-
hipleri herhalde Türkiye nüfusu-
nu .150-200 milyon civarında ta-
savvur ediyorlardı!) Gerçi seçim 
sonuçları da bu baraj endişesini 
haklı çıkaracak mahiyette tecelli 
etti. 

Seçim Sonuçlarına İlişkin Bir 
Değerlendirme 

Hemen her seçime yeni bir se-
çim kanunuyla gidilen Türki-
ye'deki 24 Arahk MilletvekiU Ge-
nel Seçimi'nin ortaya-koyduğu 
sonuçlar da son derece ilginç ve 
önemli yönler arzediyordu. . 

'Seçime katıhm oranı %82-83 
gibi yüksek bir rakama ulaşmıştı. 
27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde 
olduğu gibi bu seçimlerde de halk 
"laikçi" medya tarafından "de-
mokratik görev" ini hassasiyetle 
yerine getirmeye (ve aslında bu 
davranışıyla RP'ıün önüne çekile-
cek duvara hiç değilse bir tuğla 
koymaya, bir oyla olsun bunu-
yapmaya) çağrıldı. Ancak .katılım' 
yüksek oranda gerçekleşmesine 
rağmen RP'nin birinci parti olma-
sı engellenemedi. Hatta,hava şart-
larının müsait olm'ası ve ât ı l ımın 
yüksek düzeyde gerçekleşmesi 
sebebiyle RP'nin birinci çıktığı bir 

. seçimin meşruluğunun sorgulan-
ması için bahane de kalmamış ol-
du. •• 

Seçimin en sürpriz sbnuçların-
dan birisi-kuşkusuz DYP'nin aldı-
ğı oy oranıydı. DYP anketlerde ve 
zihinlerde çok yıpranmış bir parti 
olarak görülürken ANAP'tan çok 

' cüzi bir farkla geride kaldı ve hat^ 
ta seçim sisteminin bir cilvesi ola-
rak 9yca geride olduğu bu parti-
den sandalye sayisuola.rak üstün 
çıktı. 

Aslında hiç "kuşkusuz DYP 
1991 seçimlerine oranla ciddi kan 
kaybetinişti. O gün %27 civarında, 

Ali II' lu-ikı ıic I iı)A/i/ı .mi/îi,-.) ¡unjatmda ezanın çarptığı 
-ChiP'den sonra- ikinci parti oldu. (Tiirkeş ve Demiral) 

olan oyları bugün %19'a irunişti. 
Fakat her ne hikmetse, bu nokta 
genellikle gözden kaçırıldı ve 
DYP seçimin başarılı partileri ara-
sında zikredildi. Belki de burada 
başarı gibi gözüken şey DYP'nin 
beklenenden fazla oy alması, bek-
lendiği kadar, yıpranmamış olma-
sıydı. Zihinler buna, yani çok da-
ha düşük bir grafik eğrisine şart-
landığı için bu başarı gibi lanse 
edilebildi. " . .. 

Fakat yine d e DYP'nin aldığı 
bu oy oranında iyice tahlil edil-
meyi bekleyen bazı hususların 
bulunduğu muhakkak. Çünkü bu . 
parti sadece iktidardaki koalisyo-
nun yıllarca büyük ortağı olmuş 
ve' dolayısıyla yıpranmış bir parti 
olarak girmemişti seçimlere. Se-
çimlerden kısa bir süre önce eski 
kurucularını ihraç etmiş, parti ör-
gütlerini feshetmiş ve yenilemişti 
aynı zamanda. Bütün bunlara , 
rağmen aldığı oylara bakılırsa, 

• demek ki-Türkiye'de bir partiden, 
adı partiyle özdeşleşmiş kimsele-
rin ihraç edilip' dışlanması halk 
üzerinde pek de'etki yapmıyor. 
Belki Türkiye'die insanlar kolay 
kolay parti değiştirmiyor! 

Keza DYP bu seçimlere, çeşitli 
televizyon kanallarındaki açıko-
turumlarda ayan beyan Amerikan 

tarzı yemin eden bir genel baş-
kanla girmesine, bu genel başka-
nın bu tür hasletlerinin iyice göz-
ler önüne serilmesine. Öte yandan 
joırt içi ve dışındaki mal varlığım, 
izah taleplerine doğru,dürüst bir 
cevap bile. verilmemesine rağmen 
bu oy oranını tutturmayı başardı. 

. Demek ki bütün bunlar artik top-
l u m u m u z u n değer lend i rmede 

., kıstas kabul ettiği şeyler olmak-
tan çıkmış! Demek ki birbaşbaka-

• nin' kendi ülke ye halkına uzak, 
fakat okyanus ötesi ABD'ye çok.. 

• yakın oluşu bu halk için pek de ' 
Ugi ve endişeye değer bir husus 
değil! Ne de ekonominin Cumhu-

. riyet tar ihindeki en bunal ımlı " 
günlerini yaşaması! 

ANAP ise seçimin bir diğer 
.sürpriz sonucunu aldı. Bünyesine 
seçim öncesinde muhafazakar 
isimleri alması belki daha bü)aik 
bir hezimeti önledi. Mesut Yılmaz 
muhalefe t te olmasına rağmen 
partisinin oylarını sisterhatik ola-
rak azaltma başarısmı (!) gösteren . 
bir parti lideri ürivanuia hak ka-
zandı. ANAP 1991 seçimlerinde 
%24 civarında bir oy oranı elde 

, etmişti . .24 Aralıkta bu rakam 
%19'laraindi. • 

Yine seçimler halkın muhte-
melen laiklik diye bir kaygısmıp 



olmadığını gösterdi. DSP bekle-
nen oy patlamasını yapamadığı 
gibi CHP baraj üzerinde ecel ter-
leri döktii; son anda kefeni )nırttı. 

İ s lamcı l ık " in" , Mil l iyetçi-
lik(ler) "Out" 

Seçimler in hiç k u ş k u s u z 
ö n e m l i . s o n u ç l a r ı n d a n bir i de 

. Türk ve Kürt mil l iyetçi l iğinin 
temsilcisi konumunda olan siya-, 
sal partilerin, MHP. ye HADEP'in 
%lQTuk genel barajı aşamamaları 
ve parlamento dışında kalmala-
rıydı. . , 

MHP'nin DYP ile bir seçim it-
tifakına gireceğine kesin gözüyle 
bak ı l ı rken b i r d e n b i r e b u n d a n 
vazgeçilmiş, ardından oğul ve da-
mariarmi MHP listelerinden mil-
letvekili adayı gösterdiği.içih Tür-
keş'e karşı hariedan suçlamaları 
yöneltilmiş, MHP liderliği ise bu 
suçlamaları doğrularcasına hu ak-
rabadan kişilerin adaylıklarım"ge-
ri çektiğini açıklamıştı . Yine o 
günlerde partiyi yıpratan birbaş-
ka hadise ise, hiç gündemde böy-

, le bir konu yokken, Demiral ' ın 
yukarıda değindiğimiz, ezanın 
Türkçe okunması yönündeki ar-
zusunu dile getiren ifadeleri ol-
muştu. Belki de Cumhuriyet tari-

. hinde ezan ikinci defa bir siyasal • 
partiyi, CHP'den sonra şimdi de 

^MHP'p çarpıyordu. 
Baraj engeline takılan bir diğer 

parti olan HADEP'in son anda se-
çimlere iştirak kararı alması bil-
hassa üzerinde durulmayı gerek-
tiren bir husus.. Propaganda dö-
neminde HADEP'in medyada ge-
nellikle bölücü bir parti, PKK'nin 
Uzantısı olan bir siyasal parti ola-

. rak değil de, sıradan, mazlum, iti-
ci olmayan veya hatta şirin bir. 
^parti olarak sunulması, önceden 
söylenen, yazılıp çizilen şeylerin 
adeta unutulmuş görünmesi, şa-
yanı dikkat bir durum arzediyor-
du. , 

Öte yandan HADEP yönetici-
lerinin barajı aşamayacaklarını 
tahmin edemediklerini düşünmek 

de muhal; Gerek Güneydoğu'dan 
gérekse Türkiye'nin başka bölge-
lerinden alabilecekleri oy oranı 
belU; Buna rağmen partinin seçi-
me sokulması ister istemez Re-
fah ' ın önünü kesmeye yönelik 
bir komplojoı akla getiriyor. Hele" 
hele HADEP'i yönlendirenler bu-
nu bilerek yapmışlarsa bu konu-
da bir soru işareti koymak lazım. 

Seçim sonucunda bu partinin 
%4'lerde seyreden bir oy oramyla 
párlamento dışında kalması Türk 
ve Kür t ha lk l a r ı a ra s ında bir 
problem olmadığını gösteriyor. 
Halk adeta "biz bir Kürt partisi is-
t emiyo ruz" mesa j ın ı ver iyor . 
Özellikle de Güneydoğu dışında-
ki seçmenlerden bu sonuç çıkıyor. 

Gerçi bu sonuçlar öbür milli-
yetçiliğin kalesi için de geçerli. 
MHP de şehitlerin cenaze törenle-
rinden ve milli maçlar sonrasın-
daki çılgınlık ve taşkınlıklardan 
u m d u ğ u n u b u l a m a d ı ve HA-
DEP'le kader birliği etmek zorun-
da kaldı." , , . V 

Artık Türkiye'de milliyetçilik-
.1er yeterince rağbet bulmazken İs-
lamcıhğın temsilcisi olarak algıla- . 
nan Refah Partisi halkın en çok te-
veccühüne mazhár olan siyasal 
parti oluyordu. 

Refah'ın Önlenemez Yükseli-

, Refah Partisi beklendiği gibi 
seçimlerden birinci olarak çıktı 
çıkmasına, ama, oy oranı itibariy-, 
le kendi çevrelerinde bir hayal kı-
rıklığına da yolaçtı. %25-30'lar. 
dolayında bir oran beklenirken, 

.bu, %21'lerde kaldı. -
Bu durum. Refah liderlerinin 

seçimlere yeterince önem verme-
diği, tabir caizse "ayağını gazdan 

, çektiği" biçiminde yorumlara" yo-
- laçtı ki, bizce böyle bir durumdan. 
ziyade seçim atmosferine ülke ge-
nelinde tam anlamıyla ğirilemejd-
şi ve part i teşkilatında başarılı 
isimlerin önce 27 Mart 1994 yerel 
seçimlerine," şimdi de genel seçim-
lere aday olarak İştirak etmeleri 

ve sonuçta teşkilat lanmada bir 
boşluk ve zaafın başgösterfnesi 
gibi etkenler bunda rol oynamış 
olabilir. 

Öte yandan halka hizmet et- ' 
menin oy getirmeyeceğini döğru-
larmışçasma mesela Büyükşehir 
Belediyesi'nin önceki dönemlere 
nazaran çok iyi Çalıştığı İstanbul 
gibi bir yerde oylarında artış bir 
yana, hatta düşme görüldü. . -

Fakat herhalde Türkiye geneli 
- itibariyle Refah Partisi 'nin hem 

ciddi bir oy arfaşı sağlaması, hem 
de önceki dönemlerde pek rağbet 

" görmediği çeşitli bölgelerde de 
artık halkm teveccühüne" mazhar -
hale gelmesi altı çizilmesi gereken 
bir gelişmeydi. . • 

Şehir merkezlerinde aldığı oy- , 
, lan bazı çevreler özellikle, artık 

eskimiş bir argümanla "bunla r 
varoşlardan, yoksul kesimlerden 
gelmiş oylardır" biçiminde izah 
etmeye hala devam ede'dursunlar. 
Refah Partisi bu seçimlerde İzmir, 
Bolu, Balıkesir hatta bazı Akdeniz 
illeri gibi bugüne'-kadar hemen 
hiç milletvekUi çıkaramadığı yer-
lerden parlamentoda sandalye sa-
hibi olmayı başardı. 
• . 1991 seç imle r inde MHP v e . 
IDP ile ittifak halinde aldığı oy . 
oram %17'den RP pa)ana %14 ay-
rılmış bile olsa geriye %7'lik bir 
artış kalıyordu ki bu da dört yıllık ~ 
bir dönem için hayli iyi bir perfor-
mans sayılabilirdi. 

RP ya da Müslümanlara İlke-
sizlik Yakışmıyor • ' 

' Refah liderliği bu performansı 
seçim sonrası dönemde Ukelerine" , 
sımsıkı sahip çıkma konusunda 
da göstermelidir. Seçimin hemen 
ertesi gününden itibaren parti li-
derliğinden ve önde gelen isim-
lerden gelen beyanatlar bu husus-
ta akıllarda ciddi soru işaretleri 
bırakmıştır. 

Parti liderliğinden sadır olan 
pek çok sözün seçim sath-ı mayi-
linde söylenmiş şeyler olduğurtu, • 
seçim öncesinde kaldığım söyle-



mek m ü s l ü m a n l a r için pol i t ik 
icaplar kabilinden tasvip olımabi-
lecek yaklaşımlar diye sunula- -

, maz. "Dün dündür , b u g ü n bu-
gündür" anlayışı; İslami bir iddia, 
taşımayan, içeride ezan-bayrak 
edebiyatı ve muhafazakar adayla-' 
rıyla halkma hoş görünürken, dı-
şarıda- halkımn İslaın'a yönelişini 

, şikayet konusu eden ve bu tavır-
larıyla Kur 'an 'm ancak münafık 
tanımına uyan diğer siyasi parti 
liderlerinin ağzına pek yakışabi-
lir, ama müslümanlara asla.. 
- ' İslam adma ortaya çıkanlar ra-

kiplerinin yöntemlerini benimse-
yemezler; icabında her türlü yala-
na, sahtekarlığa, gayri meşru ve 
gayrı ahlaki yollara başvuran ra-

• ^kiplerinin i z inden gidemezler . 
Böyle yapariar Kur'an'm şü ikazı-
na muhatap olurlar: "Siz insanlara 
iyiliği emrederken kendinizi unutu-

. yormuşunuz?." (Bakara 44) 
Refah Partisi'nin gerek liderli-

ğinin, gerekse kadrolarinm zihin-" 
. sel ki r lenmeye karşı tam da şu 

dönemde daha da teyakkuz ha-
linde bulunmaları gerekir. 

Seçimden önce " b a t ı l " ilan 
• edilenlerin seçimden bir gün 3on-

' ra "sütten çıkmış ak kaşık" ola-
rak vasıflandırılmaları, partinin 
önde gelen kadrolannm" adeta ne " 

" pahasına olursa olsun ikt idara 
gelme özlemiyle 'yanıp tu tuşan 
kimselerle dolu olduğu imajının 
verilmesi, mezkur endişelerimizi 
kuvvetlendirmekte ve bu kardeş-
lerimizi Uyarma vazifesinin biZler 
için vecibe haline gelmeye başla-
dığını düşündürmektedir.. . 

Refah liderliği buna benzer ta-" 
vırların 1970'lerde nasıl olumsuz 
sonuçlar doğurduğunu iyi hatır-

. layacaktır.,14 Ekim 1973'te yapı-
lan^ milletvekili genel Seçimlerin-
de" 'oyrar ın %11,8 ' ini . a la rak 
TBMM'de 48 üyel ik elde eden 

• MSP, 6 Şubat 1974'te Bülent Ece-
vif in başkanhğmdaki GHP ile ya-
pı lan koal isyon ye devamında 
solcu mahkumlara af çıkarılması 

' vb. gelişmelerle birlikte oldukça 
yıpranmış ve 5 Haziran 1977'de 

yap ı l an seç imle rde oy oran ı 
%8,6'ya, milletvekili sayısı ise 
24'e düşmüştü.' -" ' ' 
. Fakat elbette bü demek de-

ğildir ki, hiçbir surette bir ko-
alisyona kalkışılmamalıdır ve 
koalisyon bizzatihi bir ilkesizlik 
örneğidir. Refah Partisi de peka-
la hem başka partüerle koalisyo-
na girip hem de tezlerinden, il-
kelerinden; taahhütlerinden cid-
di bir sapmaya karşı kendisini 
koruyabüir ki; böyle bir durum^ 
muhtemelen kendisine ideolojik 

• a n l a m d a oy veren" ki t le ler i 
olumsiız yönde etkilemeyecektir. ; 
Kuşkusuz bunun başarılması da 
son derece güç bir iştir. İktidar ni-
metlerinin kişiyi uzlaşmaya zorla-

, dığı bUinen bir gerçektir. Nitekim 
seçim sonrası dönemde sistemin 
ve. sözcülerinin tavrı, "RP iktidara' 
gelecekse, müslümanlar demokrasi-
nin nimetlerinden yararlanacaksa bi-
ze benzemelidir, elimizi-eteğimizi ö"p.-
meli, özür dilemeli; günah çıkarmalı, 
ancak ondan sonra iktidar koltuğuna 
oturmalıdır" biçiminde bir tavır ta-
kmmışlardır. \ v ' 

Dolayıs ıyla m ü s l ü m a n l a r 
.Kur'an'm şu uyarismı da akıldaıı 
çıkarmamalıdırlar:- . - • 

. "Onlar...seni neredeyse vahyetti-
ğimiz şeyden saptıracaklar ve ancak o 
takdirdedir ki, senİ candan dost edi-
neceklerdi." (İsra 73) • .. 

Müs lümanla r Top lumu Dö-
nüştürmeyi Hedeflemeli . , 

Bütün bunlar siyasal partiyi 
bir .mücâdele biçimi olarak be-
nimsemiş müslümanlara hitaben 
dile getirilmiş hususlar kuşkusuz. 
Parti yapılanması içinde bulun-
sun veya ^ulunmasm tüm müslü-
m a n l a n n unu tmamas ı gereken 
birşey varsa, o da tevhidi müca-
delenin asd hedefinin nefislerde 
olanı değiştirmek, toplumu dö-
nüş türmek olması gerektiğidir. 
Bu hedef ihmal edildiği müddetçe 
çabalar beyhude ve bereke ts iz 
kalacaktır. . . -

Tıpkı Ra'd suresinin ll.ayetinr 

Baykal'm "laiklik'tokmağı" seçimlerde adeta 
kendi başım indi! , 

de belirtUdiği gibi: 
"Gerçekten Allah, kendi nefisle-

rinde olanı değiştinnedikçe bir toplu-
mündurumunu değiştirmez."• • • 

"Veya Enfal.53'te ifade edüdiği 
gibi: 

' "Bir kavim kendinde olanı değişe-
. tirmedikçe Allah orilara Verdiği nime-
~ ti değiştirmez." : 

Müslümanlar ayetlerin işaret 
ettiği değişim ve d ö n g ü m ü tüm 

- faaliyetlerinin'^ana hedefi olarak • 
tesbit edip başhca ügi ve endişesi-

. . ni başka tali istikametlere çevir-
memeli, amaçlarla araçların yer . 

"değiştirmesine, sonu uzlaşmaya, 
çıkan yollara sapılmasına fırsat 
vermemelidirler. ~ " ; 

Fertlerde imani bir değişimi 
ve buna gÖre bir yapılanmayı he-
deflemelidirler. Belediyelerde ye 
Mecl is ' te /hükümette bulunarak 
topluma hizmet e tmenin ancak -
bir basamak işlevi görebileceğim, 

. fakat kalıcı olmayacağım ünutma-
- malıdırlar. , ' 

"Ve-nihayet tebliğde rasyonel 
bir söylem yerine Kur'aıi'dan müş-
tak bir üslubu benimsemelidirler. 
Dünyevi taahhütlerde bulunarak, -
insanlarm salt midesine hitabede-
rek elde edüen j?aşanlarm kalıcı ol-
ma şansı pek yoktur. "Dolayısıyla 
müslümanlar Kur'anî bir üslubu 
ön plana çıkarmahdırlar. 

- . Ümran Araştırma Grubu 



Sudan'da düşünce suçlusu yok 

Av. Necati Ceylan ile . 
Sudan izlenimleri üzerine 

Ümran: Sudan özellikle 
1989'daki yönetim değişikliğin-
den, Ömer el-Beşir'in devlet- baş-
kaiılığma gelmesinden bü yana 
dünya kamuoyunun ilgi odakla-
rından biri oldu. "ABD başta ol-
mak üzere d ü n y a n ı n egemen 
güçleri tarafmdan bu yeni İslamî 
yönetim ve Sudan, tecrit politika-
larına maruz kaldı, terörist ülke-
ler listesine alındı. Dünya medya-
smca yeni yönetimin baskıcı, zor-
ba bir yaklaşım içinde olduğu, in-
san hak ve özgürlüklerini askıya 
aldığı yolunda yayınlar yapıla-
geldi.";" \ 

Siz Hukukçular Derneği'nden 
bir grup avukat olarak Ocak ayı-
nın başlarında Sudan'a gittiniz, 
bu ülkeyi gezdiniz, gördünüz. 
Bütün gözlemlerden sonra, Su-
dan'ın niçin böyle bir tavırla, bu 
tür tecrit politikaları ve hatta mü-
dahale ihtimaliyle" karşı karşıya 
olduğunu düşünüyorsunuz? Su-
dan bunları hakedecek ne yapmış 
olabilir sizce? 

N.Ceylan: Evvelemirde soru-
nuzdaki hususları yakından gör-
mek maksadıyla, bir hukukçu bir 
avukat olarak genelikle Batı'nıh 

.saldırılarım; insan haklarının ih-
lal edüdiği iddialarını yerinde in-
celemek amacıyla, bu iddiaların 
gerçek mi yoksa iftira mi olduğu-

rıu anla'înak için bir kısim avukat 
arkadaşlarla beraber Sudan'a git-
tik.; 

Aslında Sudan'a uygulanan 
resmi bir ambargo yok. Birleşmiş 
Milletler'in de böyle bir kararı 
yok. Amerika'nın insiyatifiyle uy-
gulanan bir ambargo sözkonusu. 
"Ve bütün komşularıyla ihtilaflı 
hale düşürülmüş. Mısır mesela 
Sudan'ın bir adasını işgal etmiş 
durumda. Durup dururken, orta-
da bir şey yokken. Güney bölge-
sinde Türkiye'deki gibi bir takım 

"problemler çıkarılmış.'Güneyde 
hıriştiyanlar var; onlar eziliyor, 
insan hakları ihlal ediliyor diye. 
Orada bir savaş çıkarılmış. 

Ama yetkililerin de söylediği 
bu saldırıların asıl amacının Su-
dan değil İslam Olduğudur. Fa-
kat tabii ki bunu da İslam'a saldı- . 
rı biçiminde takdim etmiyorlar. 
İslam aleyhine bir kampanya baş- • 
latmış olsalar, herkes tepki göste- -
recek. 

Çünkü Ömer el-Beşir yöneti-
'mi, İslam şeriatını uyguluyor., Al-
lah'ın nizamını tatbik için gayret 
gösteriyor. Biz Sudan yönetimini 
"gerçek adaleti nasıl sağlarız, in-
sanların haklarını ihlal etmekten 
İslam'ı nasıl tatbik ederiz gayreti 
içinde gördük. Temel hak ve öz-
gürlüklerin korunması yönünde 
çok hassas olduklarını gördük. 

Bu bakımdan Sudan yönetimine 
ve halkına haksızlık yapıldığını 
müşahede ettik. Bu da emperya-
list güçlerin menfaatlerinin sona 
ereceği endişesinden kaynaklan-
dığım gösteriyor tüm bu iddiala-
rın. Çünkü böyle adaletli bir top-
lumun oluşması sömürülerini en-
gellemiş olacak. Dolayısıyla insan . 
hakları ihlalleri olduğu için filan 
değil, sırf İslam nizamının oluş-
masından ötürü iftira kampanya-
larına kalkıştıklarını gözlemledik. 

Umrah: Halkın yönetime kar-
şı tavrı ve tepkisi nasıl? Halk 
düzeyinde bu iddiaları doğru çı-
karacak bir gözleminiz oldu mu? 

N.Ceylan: Gördüğümüz sos-
yal yapı itibariyle Türkiye'den 
hayli farkh bir ortam sözkonusu, 
çünkü-orada hıriştiyanlar yar, 
ateistler var, hatta kabile dinine 
mensup insanlar var. 

Cezaevlerini gezdiğimizde lu-
ristiyanlarm ve müslümanlann 
aynı koğuşları paylaştığını gör-
dük. • -

Devletin en üst yetkilüeri ko-
rumasız halk içinde dolaşabili-
yorlar. Bu sakmcah değil mi? di-
ye sorduğumuzda şöyle cevap 
verdiler: "Sudan tarilünde suikast 
olmamıştır. Biz muhalefette olan 
insanlarla da beraber yemek ye-



riz. Düğünlere gideriz, konuşu-
ruz , ta r t ı ş ı r ız ; b i z im öyle bir 
probleımmiz yok. Muhalifiz diye 
bir ayrım sözkonusu değü." Yani 
toplumsal olarak son derece ban^ 
şık, uyum içinde bir halk var Su-
dan'da. . • , . 

Hatta ambargo dolayısıyla ül-
ke ekonomik sıkıntılar çekerken 

• halk arasmda büyük bir dayanış-
•• ma yaşanıyor. Karnı tok olanlar 

aç olanları doyuruyor. Ekmeğini 
başkasıyla paylaşıyor. Aç bir kim-
se bir eve gidip hiç-çekinmeden 
kârnmm aç olduğunu belirtip, ye-
mek pyebiliyor ve bundan dolayı 
kimse eziklik ve utanç düymu-

, yor. Bu yaklaşım Hz. Peygambe-. 
rin (s.a.v.) "Komşusu aç iken tok 
yatan bizden deği ldir ." sözüne^ 
uygun düşüyor. Bu, Sudan'da bir 
yaşayış biçimi ha l ine gelmiş. ' 

- Ama bilerek, ama bilmeyerek. 

< Ümran: Ziyaretinizin başlıca 
a m a ç l a r ı n d a n bi r t aneş i "de 
S u d a n ' d a k i Kukuk s i s t e m i n i ' 
incelemekti.Sudan'da cari hukuk 
sisteminde bizden farklı olarak 
neler gördünüz? . ; ; 

. N.Ceylan: Afrika deyince il-
kel bir t op lum, s ö m ü r ü l e n bir 
toplum akla gelir. Ama gördük ki 
Sudan'daki hukuk sistenıi, Türki-

' ye'deki hukuk sisteminden, insan . 
hakları' yönünden, temel hak ve 
hürriyetler yönünden, adalet yö-
riünden, yirmi Otuz yıl ilerde. On-_ 
ceden İngiliz sömürgesi olduğu 
İçin hukuk sisteminde İngüiz ha-
kimiyeti göze çarpsa, dahi, bunun 
iyi yönlerini almışlar.- Halkın örf 

: ve ade t l e r ine u y g u n olan ve ' 
Kur'an'a ve sünnete aykırı düş- _ 
meyen şeyleri alarak mükemmel 
bir hukuk sistemi ortaya koyma-
ya çalışıyorlar. ' 

Bir mahkemeyi izlediğimizde 
savcı ve avukatın yanyana, ha-

,kim, -sanık ve tanığın seviyesin-
den aşağıda o lduğunu gördük. 
Çapraz sorgu sistemi var. Avukat 
şahide soru sorabiliyor. Duruş- ' 

Muharrem Balcı, Necati Cet/lan ve Sudan hükümeti Adalet Bakanı 
Abdülaziz Abdullah Şeybe.. Mekamn sadeliği ise hemen dikkat çekiyor.. 

madan sonra bizdekini anlattığı-' 
' mızda, savcmm hakimin yanmda 

durduğunu söylediğimizde şaşı-
rıp kaldüar. Bu nasıl adalet dedir . 
ler. Savcı; hükürh verenin yanm-
da olmaz, kamunun yanındadır, 

.dediler. • • ' ' • ' 
Hadlerin uygulanmasına ge-

lince, hükümler katı kalıplar içe-
risinde uygıüanmıyor. -Toplumun • 
içinde bulunduğu şartları gözö-

" nünde bulunduruyorlar. 
Sokaklar geceyarisı bile gü-" 

venli; hırsızl ık -vakalarına pek 
" rastlanmıyor. Amerikan büyükel-
, çisinin eşi "ben Washington'da, 

Newr York'ta "gece dolaşamıyo- ' 
rüm^ ama Sudan'da gece rahatlık-' 
.İa sokağa çıkabiliyomm" diyor. 

' Hukuk sistemine ilişkin bir 
başka husus da köylerdeki köy 
hakimleri. Küçük ihtilafları bufı- .. 
lar hallediyor. İhtilaf büyük'olur-
sa mahkemelere intikal ediyor.' • 
Bir çok meseleyi yerinde, sulhla 
halletmeye çalışıyorlar. ' . ' 

Bif de şunu gördük ki, ister" 
hukuk sistemi, isterse siyasal siş- ' 
tem olsun veya başka herhangi 
bir konuda saplantı içinde değil-. 
ler. Adalet Bakam bize "Anayasa 
Mahkemesi oluşturmak istiyo-
riız. • düşüncelerinizi alabilir mi^, 

yiz?" diye sordu. Biz de dedik ki. 
Anayasa Mahkemesi siyasi veya 
ideolojik amaçla kullanıldığında 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkabüi-
yor -ki Türkiye'de böyle. Gerçek 
anlamda o lduğunda ise faydalı 
olabilir. Kanunlar ın anayasaya 
uygun Olup olmaması bakımın-
dian bir şura kururnu olarak işe 
yarayabilir. " Adalet Bakam "Ben 
de aym şeyi. düşünüyorum." dedi. 
Yard adam yeni şeylere kapalı de-
ğil. Bü kötüdür, siüp at, gibi bir 
düşünceler i yok. " Amer ika 'n ın 
Osmanh'ya ait siyasi idari, sistem-

. lerden yararlanması gibi onlar da 
.İngiliz sisteminden faydalanmış-
lar, ama "seçmeci davranmışlar , 
uygun ve yararlı kısımlarım al-
mışlar. Kendi töplumlanna uygun 
olanı bulma kaygısı içindeler. Ben 
bâşârıh olacaklarım samyorum. . 
. " Cezaevlerine tekrar dönecek, 
olursak; tüm-maddi imkansızlık-
lara rağmen ıslah yönünde gay-
retleri olduğunu gördük. Cezaevi 
içinde hem kilise hem de mesci-
din, bu lunduğunu müşahede et-
tik. Bizim cezaevlerimizde mesci-
dimiz b ü e y o k . " . 

• Umranr Bu uygulamalarla bir-
likte gündeme gelen bir başka hu-
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sus da ülkedeki luristiyanlânn du-
rumu. Sudan'a yöneltUen.eleştirile-
rin başhcalanndan bir tanesi de bu 
ülkedeki hıristiyanlarm baskı altın-
da olduğu, ezildikleri yönünde.'Si-
zin anlattıklarınızdan ise hayli, 
farklı bir tablo ortaya çıkıyor... 

N.Ceylan: Ceza hukuku yö-
nünden bir farklılık gözetümiyor. 
Medeni hukuk yönünden ise her-
kesin kendi inancı doğrultusun-
daki hükümler uygulanıyor. Bo-
şanma, evlenme vb. hususlarda 
kendi dini hükümleri tatbik edili-
yor. Mal taksiminde müslümanlar 
Kur'anî hükümler doğrultusunda 
hareket ederken hıristiyanlara 
böyle bir şey dayatılmıyor. 

Ümran: Anlaşıldığı kadarıyla 
Sudan yönetimi, Türkiye'de de. 
pek merak edilen bir mesele olan 

, islamî bir yönetim altmdaki gayri 
müslimlerin konumu, hak ve öz-
gürlüklerinin ne olabileceği soru-
suna iyi bir cevap vermiş gözü-
küyor. Çoğulcu toplumsal proje 
tartışmalarına ilginç bir örneklik 
sunuyor. 

N.Ceylan: Bu konuyla ilgili 

olarak Adalet Bakanı şöyle bir 
şey anlatmıştı. Almanya'daki lus-
lararası bir toplantıda, Suudi'Ara-
bistan'da da İslam şeriahnın uy-
gulandığını, Sudan'a karşı tavır 
alınırken bunlara niçin tepki gös-
terilmediğim sormuş. Tabii cevap 
verememişler. • . 

Bize ilginç gelen bir başka hu-
sus da Sudanİüarıri şu söyledikle-
riydi: "Biz İslam'ı yaşamaya, tat-. 
bik etmeye başladığımızda sanki 
Kur'an-ı Kerim yeni iniyormuş 
gibf hissettik. Uyguladıkça sanki 
bize inmiş gibi hissettik. Kolay-' 
laştığım gördük " 

ü m r a n : Turabi ile görüşme 
fırsatınız da oldu bu ziyaretiniz 
esnasında. Onun İslam dünyası-
nın diğer bölgelerine bakışı nasıl? 
İslami hareket ve örgütleri nasıl 
değerlendiriyor? Bu konuda bir 
gözlemde bulunma fırsatınız ol-
du mu? ^ , •• 

- N.Ceylan: Kendisiyle görüş-
tüğümüzde bize, sizinle.hangi 
dilde konuşabiHriz diye sordu: 
İngüizce mi, Arapça mı, Fransızca 
mı...Yedi ayrı dil saydı. Biz Türk-
çe;'den başka bir dil bilmediğimiz 

için mahcup olduk. Kendisi Fran-
sa'da yayınlanan, dünyada yaym-
lanarı hemen bütün kayda değer 
yayinlârl anında takibettiğini be-
lirtti. Dünyadaki bütün gelişme-
lerden anında haberdar oldukla- ' 
nm, incelediklerini, tahlil ettikle-
rini söyledi. - ^ 

İslam dünyasımn pek çok kö-
şesinde yaşanan sıkıntılara ilişkin 
derin bir vukufu olduğunu gör-
dük. . • 

Turabi'nin toplumsal değişim 
projesinde baskıya, şiddete, teröre 
yer yok. Bu kimselerin terörist di-
ye damgalanması büyük bir iftira. 

• Sudan toplumu, ambargo uy-
gulanmasına, komşularıyla ihti-
laflı duruma düşürülmesine rağ-
men, bir siyasal ve sosyal deği-
şim geçirmesine rağmen anarşi 
ve çatışmanın görülmediği, barış 
içinde yaşayan bir toplum;> 

Ancak hakları^hlal ediliyor, 
baskılara maruz kahyor denilen 
güneydeki.topluluk ise tanktan 
uçaklara kadar Bah'nın desteğini . 
alarak Sudan'yönetimine karşı sa-
vaşmakta. . 

İnsan haklan, temel hak ve öz-" 
gürlükler ideal anlamda uygulan-
maya çalışılıyor. Hapishanelerde 
ne kadar siyasi suçlu bulunduğu-" 
nu sorduğumuzda cevap şaşırhcı 
olmuştu: "Düşüncesinden dolayı 
bizde hapse düşen kimse yok!" 

Son olarak, burada bizi bu ge-
ziye davet eden Sudan Avukatlar 
Sendikası'na, Sudanlı yetkililere 
teşekkürlerimizi iletmek istiyo-
rum. Bizi asla bir yabancı gibi 
karşılamadılar. Farklı bir ülkenin 
değil sartki aynı ülkenin insanları, 
akrabalar tanıdıklar bir araya gel-
miş gibi bir atmosferde, bize iç-
tenlikle samimiyetle davrandılar, 
bağırlarına bastılar. 

Ümran: Seyahatinizden izle-
nimlerinizi bizimle paylaştığınız ' 
için çok teşekkürler efendim. 

N.Ceylan: Ben .teşekkür ede-
rim. - • -



Sudan bahaiıe, hedef Islattı! 

Av. Muharrem Balcı ile 
Sudan üzerine 

Uinran: Geçt iğ imiz Ocak 
• aymm başlarmda Sudan Avu-
' katlar Sendikasmm daveti üzeri-

iıe Hukukçular Derneği'ne men-
sup bir grup avukatm bu ülkeye 

. yaptığı ziyarete siz de katılmış-, 
• tınız. , ' ' .• 

Mevcut İslamî -veya İslamcı-^ 
yönetiniinden ve bu yönetimin 

• icraatİarmdan dolayı Sudan son 
yıllarda gerek İslâm dünyasının 
ve duyarlı müslümanlarm, ge--
rekse dünyadaki egemen güçle-' 
rin ilgi ve dikkatini çeken, hatta 
uluslararası tecrit politikalarına' 
maruz kalan bir ülke. Bu bakım-
dan sanırım" ilginç gözlemlerde 
bulunma, imkanmız oldu. Önce 

• bu ülkeye ilişkin genel anlam-
daki izlenimlerinizi alabUir mi-
yiz? : . r 

• M.Balcı : S u d a n ' d a siyasi 
alanda, hukuksal alanda, sosyal 

. a l andak i . o lumlu gelişrneler 
1989'da başlıyor. O tarüıe -kadar 
Sudan^da partiler dönemi var. • 
Sömürge topl,umu_^ o lmaktan 
kurtulmuş bir Sudansözkonusu." 
Partiler biribirleriyle mücadele 
etmekten başka bir şeye vakit 

. ayıramıyorlar. ' ' • '•.. 
. 1989'da General el-Beşir ida-.' 

reye el kyunca Turabi'yi de ya- -
mna ahyor." Turabi etkin bir ko-
numa geliyor. el-Beşir iyi niyetli 
bir kimse. Halkla çok iyi kay- -
naşmış bir lider. HaHoın düğün-
lerine katdıyör, cenazelerine ka-
tılıyor. Güney Savaş'ı'hâ giden 
askerlerin aileleriyle beraber 
şarkı söylüyor. Makarn arabası^ 
korumasız dolaşıyor. Eskörtları -
yok. Hatta bakanların hiçbirinin 
eskörtları yok.- Kendi arabaları-
na binip kendi kendilerine dola-
şıyorlar. • '. - • • ' 

Ümran: Halbuki 89'dan bu 
yana Sudan'ın korkunç bir baskı. 
rejimine doğru kaymakta oldu-

• ğu yönünde dünya medyasında 
haberler yeralıyordu. Bu anlat-
tıklarınızdan ise bambaşka bir 
tablo çıkıyor ortaya...' . 

. M.Balcı: Mesela Adalet Ba- -
kanı ve Milli Savunma Bakanı 
eh son akşam bize veda yemeği 
vermişlerdi. Orada da kendileri- • 
ne sormuştuk: "Böyle koruma- " 
sız dolaşıyorsunuz. Binaya girip 
koridoru dönünce hemencecik 
bir bakanla karşılaşmak müm-
kün. Hakkmızda terörist devlet 

. iddiaları var. Herhangi bir saldı-

r ıdan k o r k m u y o r m u s u n u z ? 
Hatta sokaklarda pek polis büe 

"yok." ; - . ; • • . 
Verdiği cevap şu oldu: "Su-

dan tarihinde siyasi süikast yok. • 
Şimdiye kadar böyle birşey ol-
madı." . •. 

• İkinci bir örnek olarak şöyle 
bir hadise nakledilmişti: 

Bir, Amerikah gazeteci hava-
i alanına inmiş. Bir taksiye atla- ' 
y ıp Hilto.n otel ine v a r d ı k t a n 
sonra oradan Amerikan sefirine 
telefon ediyor, "araba ve koru-
ma gönderip, beni buradan al-
dır" diyor. Sefir diyor'ki, "niye?' 
Sebep ne?" Gazeteci ise telaş 
içinde "yahu buirası Sudan! Ben 
nasıl geleceğim oraya?" diye so-
ruyor. .Sefir cevaben "hiç merak 
etnie, bir taksiye atlayıp gel. Be-
nim çoluk çocuğum Sudan hal-
kının arasında ellerini kollarını 
sallayarak geziyor. Ben de öyle 
geziyorum." de'yince, gazeteci 
hayretler içerisinde kahyor. , ' 

İnsanlar biribirlerine karşı 
son" derece mülayim.- Yüzde- yir- ' 
mi oranında" hıristiyan var Su--; 
dan nüfusu içinde. Hıristiyan- ' 

. larla gayet iyi diyalogları var. 

' Ümran: Sudan'a" yöneltilen 



mizde Kıpti Papazı'nm 
ö n ü m ü z d e k i s ı r ada 
o t u r d u ğ u n u gö rdük . 
Yani luristiyanlarm hiç-
bir dertleri yok. 

Mesela hıristiyanla-
rm içki içmesine kanşü-
mıyor. Ancak taşkınlık 
yapmaları halinde mü-
-dahale ediliyor, cezalan-
dınhyorlar. 

• Dinler ini öğ renme 
nok tas ında da hiçbir 
baskı yok. 
- Turabi ve diğer yet-

kilüere göre Sudan'dan 
raha ts ız l ık d u y a n l a r , 
burada İslam'ın en uy-
gun biçimde atbik "edil-
mesinden dolayı bu ra-
hatsızlığı duyuyor lar . 
Halbuki Suudi Arabis-
tan 'da da şeriat tatbik 
edil iyor. El kesil iyor, 
kafa koparılıyor. Fakat 
Suudla alakalı ne insan . 

Muharem Bala, Turabi Devrimi başlığıyla Türkçeye hakları örgiitleri bir gi-
I»., rişimde bulunuyor, ne çevrilen kitabı üstad Turabi'ye 

takdim ederken.. . 
. eleştirUerden bir tanesi de Hıri-
stiyanların büyük bir baskı al-
tında olduğu biçiminde. Halbu-
ki bu söyledikler iniz bunlairı 
tekzip ediyor.. 

M.Balcı: Kesinlikle öyle bir 
şey yk. Bizim kaldığımız otelin 
sahibi Hıristiyandı. Bir müslü- . 
man, beş hıristiyan çalışıyordu. 
Aralarında çok' iyi bir diyalog 
vardı. Devlet dairelerinde Hıris-
t iyanlar var. Cumhurbaşkan ı . 
yardımcısı hiristiyatt. Mecliste 
hıristiyan mületveküleri var.-

Hıristiyanlar büyük rahatlık 
içindeler. Kendi temsilcilerini 
meclise çok rahat biçimde gön-
derme imkanlar ı var. Son iki 

• gün zarfında Gençlik Festivali 
yapılmıştı. GazetecUer, davetli-
ler vardı. İkinci günü biz gittiği-

de bir yaygara koparı-
yorlar. Ve diğer bazı Arap dik-
tatörlüklerindeki uygulamalar 
da insan fıaklarma ayları olmu-
yor, terör olmuyor. Fakat İslam 
hukukunun en yumuşak biçim-
de tatbik edildiği Sudan terörist 
oluyor. Mesela bir suçun cezası-
nın 80 veya 40 değnek, olması 
hususunda farklı görüşler varsa 
mutlaka 40 değneği esas alıyor- . 

•lar. Suud böyle birşeyi hakimle-
rin takdirine bırakırken Sudanlı-
lar bunu yapmıyor, mutlaka 40 

. olarak belirliyorİar. 
İslam Sudan'a savaşsız gif-

• miş. Tüccarlar ve seyyahlar va-
sıtasıyla. Yani müslümanlar ta-
rafından fethedilmiş bir ülke de-
ğil- . • 

Kavgasız bir. toplum Sudan -
toplumu. 
. Dolayısıyla Turabi'nin görü- . 

şü Sudan'da İslam'ın ancak bu 
şekilde gelişebileceği, neşvüne-
ma bulabileceği yönünde. "Bu-
rası dört3mz kabüeden oluşmuş 
bir ülke. İslam'ı en şedid biçim-
de uygulamaya kalkarsak bu 
kabileleri birarada tutamayız. 
Bu birlik ve beraberliği ancak 
89'dan sonra .başarabildik" di-• 
yor. ^ . . - . ' 

Ümran: Anlaşıldığı kadarıy-
la Sudan yönetimi,- önceki ülke-
nin adeta kanayan bir yarası 
olan kabileler arasi çatışmaları, 
kan davalarını sona erdirmeyi 
başarmış.Sudan'm buna benzer 
birbaşka problemi de sanırım 
Güney'deki isyan hareketi. Bu-
gün bu isyan hareketi ne du- • 
rumda? Boyutları ve çatışmala-
rın şiddeti, kapsamı konusünda 
bir fikir edinme imkanınız oldu 
mu? 

. M.Balcı: 1989'a kadar isyan" 
. hareketi bütün güneyi işgal altı-
na almış. Bölgedeki kabilelerin 
desteğini ahnış veya onlarm za-
aflarından, iç çatışmalarından 
da istifade etmiş. Fakat bugün 
ellerinde sadece birkaç vilayet 
var. Orası da ormanlık, bataklık 

, bir bölge. Ordunun gürmesi çok 
zor olan bir yer. Oralara sığın-
mış durumdalar . Devlet güne-
yin büjaik bir kısmmı kurtarmış 
durumda. 

• Ümran: Bu hareket, bir hıris-
tiyan isyan hareketi olarak lanse 
ediliyor. Gerçekten öyle mi? 

M.Balcı: Hayır, değil. Gü-
n e y d e y ü z d e 15 m ü s l ü m a n , 
yüzde 30-40 civarmda da hıristi-
yan var. Bir de kabUe dinlerine 
mensup insanlar var. Ve bu in-
sanları yönlendiren marksist ve 
ateistler var. 
. Hareket dış destekh. Çünkü 



bu g ü n e y b ö l g e s i n d e zeng in 
petrol ve maden yatakları var. 
Amer ika 'n ın korkunç bir am-
bargosu var -tabii resmi bir am-
bargo veya bir BM ambargosu 
değil bu- ve petrolü çıkarttırmı-. 
yorlar, madenleri işlettirmiyor-
lar. Güneydeki isyanı sınırdan ' 
sürekli destekliyorlar. 

Ümran: Sudan 89 öncesinde" 
yılda 1.5 milyar dolar dış, yar-
dımla hayatiyetini devam ettüe-
bilLyörken, bu tar ih ten sonra 
IMF, Dünya Bankası ve pekçok . 
Afrika, Arap kredi kurumunun • 
yardımları askıya aldığma şahit 
o lduk . T ü m b u n l a r d a n sonra 
Sudan ekonomisinin durumuna 

: ilişkin neler söylenebüir? 

• M.Balcı : -Körfez Savaşı 'na 
kadar başta" Suud olmak üzere 
pekçok ü lke Sudan ' a y a r d ı m 
ediyordu. Körfez Savaşı'nda Su-
dan "ABD'ye karşı tavır alınca, 
bölgedeki yarlığını müslüman-
lar açısmdan tehlikeli bulduğu-
nu açıklayınca,yalnızlığa terk 
edildi. Hatta Suudi Arabistan'da, 
ve civar ülkelerde çalışan işçile-
rine Sudan "biriktirdiğiniz para-
ları bize gönderin, devlet size 
borçlansın" çağnsmda bulunun-
ca, pek çok Sudan va tandaş ı 
paralarını'Suudi bankaları kana-
lıyla Sudan'a aktarmaya başla-
düar. Fakat Körfez savaşı'ndaki 
t avr ından dolayı Suud b ü t ü n 
paralara.el koydu. Milyarlarca^ 
dolarlık bir paraya... Sudan da 
ambargoya karşılık, dış borcunu 
ödemiyor. . . 

Ekonomik d u r u m a i l işkin 
olarak bir bakan şöle demişt i : . 
.."Sudan ürettiğini yiyiyor, doku-" 
d u ğ u n u giyiyor." Yani Sudan 
kendi kendine yeter durumda. • 
. Tabii burada belirtimesi ge-
reken bir husus da Sudan halkı- . 
nm kanaatkar bir toplum olma-

sı. Yetkililer bize şunu söyledi-
ler: • , ^ •. •• 

"Sudan'da açlık olmaz. Evet, 
dilenciler vardır, olabilir. İnsan-
lar fakir görünümlüdür , fakir- ; 

"dirler. Ama aç değildirler. Çün-
kü hangi Sudanh hangi eve gi- , 
rerse, kamım" aç derse -ki bunu 
demekte hiçbir alçalma da" gör- , 

•mez, böyle ahşmışlardır, gerek 
müslümamh gerek hıristiyandı 
evme girebilir- kamırn aÇ der ve 

, karmnı doyurur. "Veren de, iste-
yen de b u n d a n h içbi r utanç., ' 
eziklik duymaz." ' , , - . 

Sudan'da 1989'dan bu yana • 
yıllık büyüme hızı %13'ün altma -
düşmemiş . Bu çok önemli b i r ... 
olay. . " • 

Yolda karş ı l aş t ığ ımız ' b i r 
p r o f e s ö r ü n an l a t t ı ğ ına göre 
89'da Sudan 'da pek otomobil 
yokmuş^ Parmakla sayüa'cak ka-
darmış. Şimdi İstanbul'un trafi-

: ğinden çok daha yoğun bir tra-
fik Var Hartum'da. Mesai saatle-
ri içinde şehirde arabayla gez-
meniz çok zor. • . ' 

; Umrari : Z iya re t in i z in ası l 
-amaçlarından.bir tanesi olarak., 
hukuk düzenine ilişkin olaraik 
da . ilginç gözlemlerinizolmalı " 
herhalde." 

M.Balcı: Sudan hukuk düze-
ni," yargılama tekniği ve huku- ' 
kun üstünlüğü ve bunun insan- • 
lâr arasmda paylaştırilması lîok-
tasmda, bir de yargılama usulü , 
alanmda Türkiye'den.şu an için • -
en'az otuz sene ilerde. Bu hepi- ' ' 
mizin teslim ettiğibir vakıa. Biz-, 
de istinaf mahkemelerinin kuru-
lup kurulamaması noktas ında 
kavga vard ı r . Bu Osman l ı ' da 
var olan bir mahkeme. Yargıtay 
yükünü hafifletmek ve kararla-
•rm daha sağlıklı incelenmesi ve 
.bir an evvel bitirilmesi açısın-
dan önemli bir mahkeme. İngi-

liz usu.lünde var bu. Onlardan 
kalma orada. Onu korumuşlar 

' fakat bizde yok; Bunu yapabil-
mek için sağcı solcu her görüş-
ten bütün hukukçular yırtınıyo-
ruz. Düzenin sahiplerine bunu 
anlatnıak mümkün olmuyor. 

İkincisi; köy hakimleri mües-
sesesi kurmuşlar. Bu da İngüiz-' 
lerden kalan bir müessese; bunu 
devam ettiriyorlar. Köylerde kö-

^ yün en ileri geleni, saygm kişisi" 
. köy hakimi olarak tayin edili-
yor. Köylülere diyorlar ki sizin 
problemlerinizi bu adam çöze-
ceki Bu, köy kadısı glbi^ kişUeri 
çağırıyor karar veriyor. Ve ge-. 
nellikle sulhla, anlaşmayla biti-
riyor, Fakat herkes bu kararlara 
razı olmak zorunda değil, iste- , 
yen daha sorira mahkemeye gi- • 

' debUiyor. Fakat çok az kişi mah-
kemeye gidiyor. Şimdi köy ha--" 
kimlerini eğitime tabi tutmaya 
başlamışlar. Bunlann eğitiin se-_ 
v iye le r in i kül tür , seviyeler in i -
yükseltrrieye çahşıyorlar. •. 

Yüksek mahkeme var, yargı-
tay, askeri yargıtay var. Traf ik . 
mahkemeleri var. Cinayet mah-

. kemeleri, iş hukuku mahkeme-
leri var. Yani mahkemelerin ih-
tisaslaşmasını gerçekleştirmiş-
ler. Polis mahkemesi var. " 
' O r a d a mahkeme kararlarını 
bile bilgisayara "geçmişler, iki se-

- ne geriye dönük olarak. İstatisti-
ki bilgiler verebiliyorlar. •• 
. Bir son rak i yıla d e v r e d e n 

dosyaları yok denecek kadar az.; 
Çok seri bir şeküde davaları bi-
tirebiliyorlar. 
•' Bizde savcı ve hakim yanya-

na oturur, en yüksekte. Sanıklar 
ve avukatlar en alttadır. Biz çok 
farklı bir şey gördük orada. Ha-
kim tek başına en .yüksekte otu-
ruyor.' Onunla aynı seviyede ve 
yükseklikte tanık bö lümü var.. 
Yine b u n u n l a ayn ı sev iye v e , 
yükseklikte, sol tarafmda da sa-



Turabi ve Avukatlar Sendikası Başkanı ve aynı zamanda milletvekili alan 
' Fethi Halil Türkiyeli konuklarıyla.:. •. -ı 

nık bölümü var. Savcı ise müda-
faa avukatlarıyla aym seviyede 
ve altta." Aralar ında en az bir 
adarn boyu mesafe vâr. Savcı ile 
savunma aynı seviyede. . 

Bizde ise savcı ceberrut bir 
şekilde hakimle kulak kulağa 
•vererek kararlara iştirak eder. 
Bizdekini anlatınca gözleri falta-
şı gibi fırladı oradakilerin. 

Daktilo katibi olayı yok. Ha-
kim ifadeleri kendisi yazıyor. 
Avukat la r da kendi le r i veya 
yardımcıları bizzat kayda geçi-
yorlar. 

Cezaev le r inde İngilizce^ 
Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Arapça öğrenme imkanları var 
mahkumların. Mahkumlardan 
veya dışarıdan hocaları yar. 

Cezaevlerinde Kur'an hafız-
lığına çok önem veriyorlar. Ez-
berlediği oranda cezasından in-
dirim yapıyorlar. Hıfzettiğinde . 
salıveriyorlar. .-

Hıristiyanlar ve müslümanlar 
koğuşlarda beraber kalıyorlar. •' 

Mahkumlardan iyi lıah olan-
lar yakınlarının'cenaze veya dü-
ğün merasimlerine gidip gelebi-
liyorlar. Yanma bir sivil muha- • 
fız veriliyor. , ' 

Çok ileri bir insan hakları 
anlayışına sahipler. Geleneksel 
fıkıhtan aldıklarını aynen kul-
lanmıyorlar. Çağdaş bir şekilde 
yorumlamaya çalışıyorlar. Ceza-
lan en asgari düzeyde tutmaya 
çalışıyorlar. ... 

: Ümran: Sudan 'daki sosyal 
yapı konusunda neler söylene-
bilir? • • • . • . 

, M.Balcı: %80-85 civarında 
müslüman, %20'ye yakın hıristi-
yan toplum var. Herkes kendi 
dilini-konuşma hürriyetine sa-, 
hip; fakat herkes Arapça konu-
şuyor. Arapça resmi dU. İngiliz-
ce de oldukça yaygın bir dil. Bu 
sömürge toplumundan-kalma 
bur şey. . ' 

. -Ümran: Sudan yönetimi her-
halde siyasi yapı ve düzende de 
birtakım yeniUk, ve değişiklikle-
re, bazı reformlara teşebbüs etti 
veya gerçekleştirdi.Bugün Su-
dan'ın nasıl bir siyasi yapısı var? 
Bu sahada neler gerçekleştirebil-
mişler? 

M.Balcı: Sudan'da eyalet sis-

temi var. Ve her eyalet kendi 
temsîlcilerini'seçiyor. Köyler bi-
rer temsilci seçiyor. Onlar bira-
raya gel ip ilçe temsilci ler ini -

' oluşturuyorlar. Ve yine onlarm 
• içerisinden halk eyalet mecUsini 

seçiyor.. • ' 
Her eyaletin hükümeti var.-

Meclisi, bakanları var. Sadece si-
yasi anlamda merkeze bağhlar. 
Ekonomik ve sosyal ânlamda 
bağlılıkları yok. Merkezden yar-
dım ahyorlar.Kanunların yapı-
mında belli bir özerklikleri var. 
Eyaletlerdeki temsilciler Meclis-
i Vcitanı'yi/Vatan Meclisi'ni, ya-
ni Genel Meclisi seçiyorlar. Va- " 
tan Meclisi'nin mevcudu 400. Bu 
dörtyüzün yüzyifmibeşini ülke-
nin en ileri gelen aydın kimsele-' 
ri içerisinden seçiyorlar ilk etap- -
ta. • . - . 

Cumhurbaşkanmı halk seçi-. 
yor. 

Siyasi-parti'yok. Bunun sebe-
bini sorduTs. Cevaben "Biz şura-
ya dayanan bir demokrasi anla-
yışına sahibiz. Parti sultasına 
veya grup sultasına dayanan bir -
anlayışı kabul etmiyoruz. Sudan 
halkı partileşmenin zararmı çok 
açık bir şekilde yaşadı. Şimdi 
herkes partileşmemenin gereği-
ne inanıyor."'dediler. 

Bütün b u gel işmeler Su- ' 
dan'ın çok yakın bir gelecekte 
çok daha iyi bir duruma gelece-
ğini gösteriyor. 

Ümran: Dilerseniz biraz da 
eğitim sisteminden ve üniversi-' 

' telerden bahsedelim... '• ' 

M.Balcı: Üniversiteler tama-
men özerk.' Orta öğretimden so-
rumlu bir bakan var.' Bir de üni-' 
versiteden sorumlu bir baka'n 
var. 'Eğitirri bakanhklan sadece 
özlük işleriyle alakalı görevlen-

• dirme yapabiliyorlar.- Fa'kat üni-
versitelerin hiç bir bağımlılığı ' , 
sözkonusu değil. Eğitim düzeyi 



oldukça yüksek. • , ' . 
Sosyal araşhrmalar alanında ' 

Türkiye 'den çok daha ileri ol-" 
duklar ı söyleniyor. 89'dan bu 
yana çok önemli gelişmeler kay-
dedUmiş. Daha önce üniversite-
lere yüda dört bin öğrenci alıriı-
yormuş. Şimdi toplam otüz iki, 
bin öğrenci almıyor. 26 tane üni-
versiteleri var. Zaten 26 tane de 
eyaletleri, var. Beş hukuk fakül-
tesi beş de bunlann şubeleri var. 
Türkiye'de de şu an on tane hu-
kuk fakültesi var. • 

Ömer el-Beşir yönetiminden 
önce sadece beş tane üniversite-
leri varmış. DÖrt tane de şu an 
kurulma aşamasında. 

Ümran: Sudan'ın terörist ül-
Jkeler. listesine alındığı günler-

. den itibaren ABD önderliğinde, 
BM şemsiyesi altmda bir askeri, 
müdahaleyle karşı karşıya kala-

, bileceği te la f fuz edildi. Hat ta 
Sudanlı yetkililer de o sıralarda 
böyle bir müdahaleye hazır ol- • 

• duklarmı beyan ediyorlardı. Bu-
gün de böyle bir 'müdahale bek-
lentisi var mı? Yoka bu müda-
hale tartışmaları şu an halen sü- ' 

rüp giden bir müdahaney i mi 
~ gözlerden saklıyor? 

M.Balcı: Müdahale ihtimali 
söylentilerinin ciddi ve gerçekçi 
olduğunu sanmıyorum Oradaki 

, yetkilüer de böyle bir müdahale 
beklemiyorlar. Bu girişimlerin 
İslam'ı karalama girişimleri ol-

, duğunu söylüyorlar. "Çünkü"-
diyorlar "biz İslam'ı burada in-
sanın bünyesine en uygun şekU-' 
de uygulamaya çahşıyoruz." 

Zaten Sudan'da bugüne ka-
dar doğru dürüs t bir ordu va-
rolmamış. Ordu sadece ihtilaller 
için hazır bulundurulmuş. Sava-
şa yönelik eğitÜmiş bir ordu de-

• ğil. Yeni yeni. Güney savaşıyla 
beraber üç ayhk bir eğitim yapar 
m askere gönderiyorlar. Bakan-

" lar bizzat kendileri savaşa katili- ' 
yorlar. İki tane bakanları şehit 
olmuşT Bakan çocukları, millet-

• vekili çocukları hep şehit olmuş-
lar. • .• ' • . 

Tabü Mısır şiirekli böyle.bir: 
müdahaleyi gündeme getiriyor. • 

-Fakat müdaha len in yeterli • 
gerekçesini dünyâda bulmaları 
mümkün değil. Onlar da böyle . im. 

bir ihtimali önleme açısmdan İs-
lam ülkeleri Ue yakın ilişki ku-
ruyorlar.. . ^ 

ü m r a n : Sudan yönetimi İs-
lam dünyasının diğer bölgeleri-
ne, başka müslüman toplulukla-
ra veya İslami hareketlere n^sU 
bakıyor? - ' 

M.Balci: Mesela Türkiye'ye, 
bakışlar ı ise. çok önemli . Tür-
kiye 'yi Avrupa 'ya açılan kapı 
olarak görüyor lar . Refah Par-
tisinin birinci parti olmasıyla il-
gUi gelişmeleri saatbaşı izliyor-
lar. Kendi afalarinda sürekli tar-
tışıyorlar! Bir g rup muhalefete 
ka l ıp" 'güçlenmesin i i s t e rken , 
ağırlıklı görüş Refah'ın iktidar 
olması yönünde . Osmanl ı 'n ın 
devamı anlamında Türkiye'yi, 
bizim hissettiğimizden çok daha 
fazla önemli'-ğörüyorlar. . 

• ümran : İzlenimlerinizden is-, 
tifade imkanı verdiğiniz için çok 
teşekkürler. 

M.Balcı: Ben teşekkür eder-

cpmc d<Mtí(Vt¿(!t. w 
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Lehte ve aleyhte olan husus-
ların bir listesini yapmak en iyi- • 
si olacaktır. Çünkü bazı şeyler 
lehimize değüdir ve biz bunlar-
d a n h o ş n u t deği l iz . İyi olan, 
Bosna-Hersek'in bekasının teyit 
edilmesi, diizenlenmesi ve an-
laşmaya bağlanmasıdır. Üç taraf 
da bunda mutabık. 

Üç üyeli bir başkanlık -tabir 
yerindeyse, daha rasyonel bir 
yap ı - yen i b i r Başkan v e iki 
başkan yardımcısı olacak. Baş-
kan, doğ rudan seçimlerde .ço- -
ğ u n l u ^ n oyuyla seçilecek. Bir 
cumhuriyet hükümet i altı-yedi 

.bakana sah ip olacak. Federal 
olan cumhuriyet, büdiğiniz gibi, 
diğer anlaşmaya göre aynlacak. 
57 üyeye sahip bir parlamento 
olacak. Bunun 42'si, siyasi parti-
lerden oluşacak şekilde, cumhu-
riyetteki siyasi durumu yansıta-
cak. Geriye kalanlar da bir sena-
to oluşturacaklar- faaliyet dokü-
manında geçici olarak belirtildi-
ği şekilde. 

Şimdi de tatmin olmadığı-
mız şeylere dönelim. Bir kon-
sensüs, eşitlik, veto hakki vs. ^ 
için yaygın talepler yüzünden 
anayasal kurumlar ın işlemesi-
nin güçleştirilebileceğinden ve 
belli ihtiyat mekanizmalarının 
düşünü lmüş olmasına rağmen 

5 6 ocak - şubdt 1996 ' ; 

bazı durumlarda bu kurumların 
• çalışmasını engellemek için te-. 
. şebbüslçrin var olabUeceğinderi 

korkuyoruz. ; 
Tüm haritaya gelince, Kraji; 

• na için çözümden tatmin olabi-
liriz. S a n ı y o r u m Saraybosna 
için getirilen çözümle ve daha 
az ta tmin edici olan Gorazde • 
meselesinin çözümüyle de ye-
tinmeliyiz. Buna rağmen, Go-
razde ablukasım kaldırmak için 
çabalar sarf edi lecektir . "Keza, 
Konjic ve Mostar ' ın güney do-
ğusundaki yol, genelde iki şeh-
rin ve yolun çok daha iyi bir po-
zisyonda olması amacıyla yeni-

" den düzen l en iyo r . G ü n e y ' d e 
Olovo-Kladanj yolu konusunda 
da ajmı aşamadayız. 

Ancak, Brcko-Posavina kori-
. doruna ilişkin çözümden mem-

nun değiliz- orada daha önce 
var olan durum aynen kaldı. 

Dayton 'a Brcko meselesini ' 
çözme k o n u s u n d a sağlam bir 
inançla gittik'. -Bir noktada gö-
rüşmeler kritik bir safhaya girdi 
ve neredeyse bozulacaktı. Son-
ra, hakem usulü bir çözüm bul-

. duk, .yani Brckö ve koridor so-
rununu bir yıllık zaman içeri-

-s inde hakern yoluyla 'çözme.. . 
Son anda toprak kaybetmek zo-
runda kalmaktan hoşnut deği-

liz. Yani Ozren Dağı'na ilişkin 
statüyü kabul etmekten..Bu, bu-
rasının tamamen boşaltıhnaya-
cağı demekti ki, Ploce-Tuzla de-
miryolunun işlemesi için gerekli 
birşeydi. Topraklarm %51'inden 
biraz fazlasını kontrol ettiğimiz-
den ve Amerikahlar her şeyden 
önce Sırp tarafmımn'isteği doğ-
rultusunda bu koiıuda bizi des-
teklemedikler inden, geri ver- ' 
mek ve topraklarımızda, % 51'e 
inmek için, bir şekilde yeniden 
d ü z e n l e m e y a p m a k z o r u n d a 
kaldık. Diğer konularda ise nis-
beten memnunuz. 

. Bunlar, genelde , yakın bir 
gelecekte silah ambargosunun 
ka ld ı r ı lmas ına , y e n i d e n inşa 
için ciddi bir yardim paketine, 
mülteci lerin dönüşü için özel 
bir programa ve şüphesiz doğ-
rudan ve dolayh seçim sistemi-
ne ilaveten iyi ve kötü yanlar-
dm ' , . . ; 

Sarajevo özellikle önemlidir., . 
Grbavica, şehrin kentsel kısmı-
dır. Şehrin kentsel kısmıyla," biz, 
t e m e l o l a r ak , B e m b a s a ' d a n , 
Közja Cuprija 'dan Ilıca'ya uza- ' 
nan bir eksen üzerindeki ve di-
ğer bir eksen üzerindeki Trebe-
vic'den "Vogosca'ya doğru olan 
kısmı anlıyoruz. Bu bölge şeh^ 
rin kentsel kısmıdır ve Ihca'yı, 



tüm Ihça bele-
d iyes in i , Ili-
jas'ı, Hadxici'i 
ve Vogosca'yı 
içerir. Bü böl-
ge, ayn ı za -
m a n d a çok 
önemli olarak, 
Saraybosna ve-
kuzeyi arasın-
daki bütün üe-
t i ş i m i y e gü -
neyle olan ile-
t iş im ha t t ın ı , 
d e m i r y o l u 
kavşağ ın ı v e . 
h a v a a l a n ı n ı 
içermek sure-

. tiyle mümkün 
kılar 

L u k a v i c a , ' , ' 
Kasindol ve Vojkovici Pale 'ye 
bağlanıyor; bunu önleyemedik. ' 
Buralar, kabaca şu andaki smır 
hattıdır; öyle ki, bu üç bölge Pa-
le be led iye yöne t imine dah i l 
ed i l iyor ve Ş ı r p l a r ' m geçici 
kon t ro lü a l t ı nda b u l u n u y o r . 
Belli alanların geçici olarak ter-
kedilmelerinden çok fazla endi-
şeye kapılmamahyız. Bu bölge-
lere elveda demiyoruz . Her-
hangi bir kimseye gereğinden 
fazla herhangi bir şey vermiyo-
ruz. Herhangi bif yere kesin sı-
nırlar çizmiyoruz. Şu anda, iş-
gal altmda diye nitelendirdiğim 

• bu bölgeler Allah'm yardımıyla-, 
özgürlüklerme kavuşacaklardır. 
" ;Trebevic Dağı'.nı üğilendir-

diği kadanyla, belli yollar açık- ' 
ça be l i r lenme ih t iyac ındadı r . -
Sırp tarafıyla anlaşmazlık içeri- ' ' 
sindeyiz. Hari tacı lar ımız hala-
o r a d a s ın ı r h a t l a r ı n ı t a m ve 
doğru olarak belirlemek için ça-
l ışmalarda bu lunuyor la r . Her-
kısım açıklığa kavuş tu ru lmak 
zorundadır. Kesin olarak bilini-
yor ki smır hath Lukavica yolu 
boyunca Grbavica 'nın ötesine 
düşüyor . Sonra da Tî-ebeyic'e 

Î4 Aralık 1995'te, Paris'te 'nihai imm töreninde Miloseviç, Tudjman ve İzzetbegoviç.. 

doğru t ı rmanıyor . Amerikal ı-
lar'dan şehrin yukaridan gözle-
nememesi gibi d u r u m l a r ı ga- . 
ranti altına almalarını istedik. 
Bütün bunların nasıl olacağını 
göreceğiz. Şehrin bütünlüğü gü-
vence altma ahndı. 

G o r a z d e k o r i d o r u T rno - -
vo 'nun kuzeyine uzanıyor. İlk 
planda olmasma rağmen, ma- -
alesef Tmovo kasabasını içermi-
yor. Gelecekteki güç ler in bir 
kısmını oluşturacak olan Birle- . 
şik Devletler generalleri bir yol 
•çizdiler. Asimda, bu yol "onlarm 
yenUeyecekleri ve Trnovo 'nun 
kuzeyiııde bfr yere uzayacak ve 
Us t iko l ina 'ya doğ ru -g idecek 
olan eski bir yoldur.. 

Bif kısmı tamir ediUp yenile-' 
necek, bir kısmı da yeni inşa-^ 
edüecek. Amerikalılar tüm pro-
jeyi f inanse edecekler ine söz 
verdüer. Bu arada, yol ihşa edi-
linceye kadar- tamamlamak için 
yaklaşık üç aya ihtiyaçları ola-
caktır- kendilerinin "ve bizini ih-
tiyaçlaruriız için mevcut-yolları 
kullanacaklar. Bu yol tamam-
landığında Saraybosna 'yı Go-
razde'ye bağlayacak^ 

Şu a n d a , b u b a ğ l a n t ı n ı n 

Trnovo'nun^kuzeyine uzandığı-
nı en dar noktasmda 7-8 km ge-. -
nişliği olduğunu, başka yerler-
de 10-12 km'ye "kadar genişledi-
ğini, ayrıca Görazdeı'nin serbest 
Bölgesine doğru da genişlediği-
ni söyleyebilirini". Gorazde 'nin 
hayatiyeti ve gelişimi için bu-
nun yeterli o lduğunu düşünü-
yoruz. Şüphesiz, barış anlaşma-
smm uygulanması için yeni güç 
olan IFOR, ük yıl buraya yerleşt 
tirilecek. Onlar ve bizim ordu-
muz, yolun ve Gorazde bölgesi-
nin-güvenl iğini g'aranîi altına 

" alacak. / . . i _ . 
Bir olumlu değişim de, Dri-

nk n e h r i n i n sağ y a k a s ı n d a k i 
Gorazde 'n in bazı yerler ini şu 

"anda bizim kontrol edeceğimiz-
dir. Bununla bir l ikte; bu kara 
şeridi Ustikolina'ya kadar tüm 
yol boyunca genişletüecek. Bazı 
hidroelektrik enerji santralleri-
n in y a p ı m ı n ı ko lay laş t ı racak 
olan Dr ina 'n in sağ yakas ında 
Gorazde'ye kadar 20 km uzuut,^ 
luğunda bir kara şeridine sahip 
olacağız. 
• - T ü m .güçlerin çeki lmesine 
gelince, mühlet 30 gündür . Fa- . 
kat, bizim güçlerimiz çekilmek 



zoranda değil. Karadzic güçle-
rinin çekilmesi için mühlet an-
laşmanm imza gününden itiba-
ren 30 gündür. . 

Sırplarm buna razı olacaklan 
•düşünülmüştü. Şimdi IFOR ge-
liyor. 

Onlar IFOR olarak adlandırı-
lıyor, çünkü temel olarak farklı-
lar. Unprofor 'dan işlevi ve yapı-
sı kadar isim olarak da farklılar. 
Pratikte, onlar ÑATO güçleri-
dir. 6.0.000 civarmda askerden 
oluşacaklar. 

Üçte biri, bir Birleşik Devlet-
ler NATO subayının komutası 
altmda Amerikalılardan oluşa-
cak. 

Şimdi, Karadzic ' in ordusu-
nun tümü çekilmeyi reddederse 
ne olacak sorusu gündeme geli-
yor . O z a m a n , b iz t a m a m e n 
farklı bir yol izleyeceğiz. Silah 
ambargomuz kaldırılacak. On-
ların (Karadzic ' in Sırplarının) 
kendilerini savunma şanslarının 
olacağını sanmıyorum. Bu me-
seleyi askeri olarak çözmek zo-
runda kalacağız ve sanıyorum, 
askeri yolla çöznieye de mukte-
dir olacağız. 

Şurada buradaki geriye ka-
lan bir iki direniş IFOR'un işi 
olacak; fakat bu genel direnişe 
d ö n ü ş ü r s e eğe r K a r a d z i c ' i n 
Sırpları bu anlaşmayı reddeder-
lerse -Ve Miloseviç onlan ikna 
etmede başarısız olursa- inanı-
yorum ki geriye askeri çözüm 
yolu kalacak. Bu konuda ulusla-
rarası topluluğun siyasi ve as-
keri yardımını da düşüneceğiz. 
Eğer Sırplar sonraları uygula- ' 
maya karşı çıkarlarsa biz de an-
laşmayı tüniü ile iptal edeceğiz. 

Saraybosna'nm bu durumda 
kalamayacağını bi l iyorduk ve 
eğer Dayton 'da ulaşıldığı gibi 
bir siyasi çözüm olmasaydı bu-
nu askeri olarak yapacaktık. Sa-

• raybosna'yı askeri olarak özgür- ' 
lüğüne kavuşturacaktık. Bu me-

sele, bu durumda zayiat verme-
den halledildi. Aksi halde, sa-
vaş alanmda başardmak zorun-
da kahnacaktı. 

Güçlerimiz vardı, bunu as-
keri yoUa yapmak için bir planı-
mız vardı. Fakat, Birleşik Dev-
letlerin girişimi Ağustos'ta baş-
ladı ve planlarımızı biraz değiş-
tirdi Saraybosna'nm kuşatma al-
tmda kalmasına izin vermeye: 
çektik. 

Şüphesiz, bü tün mülteciler 
bu anlaşmayla memnun edile-
mezler. Fakat, biz, Bdsna-Her-
sek'te hepimiz için yeteri kadar 
yer olduğunu savunuyoruz. Bu 
anlaşma bütün mültecüerm dö; 
nüşünü sağlayacak bir toprak 
geniş lemesini güvence al t ına 
alıyor. Evleri diğer tarafta kalan 
bu insanlar tabii olarak buraya 
dönmelüer ve burada toprak, ev 
ve bir iş elde etmeliler. Bu in- . 
sanları yeni topraklara döndür-
mek için, beraberce barışçıl bir 
şekilde mücadele edebiliriz.Sa-
vaşm devam etmesi zaferle so-
nuçlanabilir veya tamamen be-
lirsiz bir sonucu ve daha fazla 
mülteciyi getirebilir. 

Ben, şimdi, mültecilerimizi 
geri getirme şansımızın zorla- . 
madan ziyade barışçıl bir yolla 
a r t ab i l eceğ ine inanıyorum'.,- . 
Srebrenica'da neler" o lduğunu 
biliyorsunuz. 

Savaş ın ilk g ü n l e r i n d e k i 
iyimserliğimiz bir ölçüde yar-
dım hususundaki hayallerimiz 
taraftndan körüklendi, o zaman, 
dünyanın yardınımı, hiç gerçek-
leşmeyecek bir şeyi düşünüyor-
d u k . D ü n y a n ı n b ize y a r d ı m 
edeceğim, soykırıma, saldırgan-
lığa ve tecavüze müsamaha gös-
termeyeceğini- düşünüyorduk . 
Savaşmak için, hatta bazı nokta-
larda iki tarafla savaşmak* için 
tamamen yalnız bırakıldık. Böy-
lece, dediğim gibi biz, .savaşın 
oyun olmadığını, savaşın önce-

den kestirüemez, bilinemez bir 
şey o l d u ğ u n u öğrendik. Eğer 
savaşm "sarkacını bu d u r u m d a , 
olduğu gibi durdurabilirsek, şu . 
anda bunu yapabileceğimize ve 
bar ı şç ı l , s iyas i yol la r la Bos-
na 'nm geri kalan bölümünü al-
mak için çalışabileceğimize ina-
nıyorum. Yapmak zorunda ol-
duğumuz budur. 

Taraflardan hiçbiri, gerçekçi 
olarak konuşacak olursak, he-
deflerine ulaşamadı . Halbuki, 
biz hedeflerimizin çoğuna ulaş-
tık ve inanıyorum ki bu hedefle-
re doğru hareket ediyoruz. Di-
ğer . ta raf ın hedef ler inden çok 
uzak la rda ve ters is t ikamette 
ilerlediğine inamyorum. Zaman 
f ak tö rünü göz" önüne alırsak, 
biz hedeflerimize ulaşacağız. 

B o s n a - H e r s e k ' i n y e n i d e n 
entegrasyonu için tamamen ha-
zır olduğumuzu düşünüyorum. 
Bunun için birkaç tane şart var. 
Birisi hukuki şart. Bosna-Her-
sek varlığını korudu, en azın-
dan resmi olarak. Gerçekçi ola-. 
rak federasyonun kesimlerinde, 
t a m a m e n gerçekçi olarak "dü-
ş ü n d ü ğ ü m ü z d e de sadece or-
d u m u z u n kon t ro lü a l t ındaki 
topraklarda varlığını sürdürü-
yor. Halihazırdaki anlaşmalara 
gö re H V O (Hı rva t S a v u n m a 
Konseyi)nun kontrolü alündaki 
kesimlere doğru çok hızl ı bir 
şekildĞ yayılacağını düşünüyo-
r u m . Bu y ü z d e n , Bosna-Her-
sek'in, federasyonun toprakla-
rının tümünde gerçekleştirilmiş 
olduğunu söyleyebiliriz - %50 
'den biraz fazla bir toprak. Ya-
sal çerçeve güvence altına alın-
mıştır. . ^ 

Gerçekçi olarak nelere sahi-
biz? Bizim halkımız var ve ora-
daki harap bölgedekinden (Sırp 
Cumhuriyet i ) çok daha üstün" 
bir demokratik sisteme sahibiz. 
Bosna-Hersek'in bu tarafma söz 
verilen ve diğer tarafa verilme-. 



•yecek olan yardıma sa-
hibiz. Bunun diğer sis-
tem için ne anlama gel-
diğini biliyoruz. O sis-
t emin u y g u l a n m a y a 
başlanması, oradaki re-
jim tipi için bir ö lüm 
cezası an lamma gelir. 
Bu, pratikte mültecile-
rin kendi evlerine dön-
meleri demektir. 

Sa ld ı r ı önces i de -
mografik d u r u m u n en 
azından beUi bir ölçüde 
geri getirilmesiyle, sa-
vaş ın çi lesini çekmiş 
halkımızın enerjilerini 
başka şeylere yönlendi-
receklerini düşünüyo-
ruz. Savaşın yerine,, on-
lar, enerjilerini ekono-
minin ve eğitimin kal-
k ı n m a s ı n a ' kana l i z e 
edeceklerdir. Bir hayat modeli, 
10-20 yıllık bir zaman içerisinde 
onları zafere ulaştıracak bir top-
lum modeli meydana getirecek-
lerdir. . . , 

Eğer gerçejcten Bosna-Her-
sek'i istiyorsak, mUlî meseleleri 
çok fazla v u r g u l a m a m a l ı y ı z . 
Çalışmalı ve Bosnalı olmalıyız, 
mümkünse, asla geleneklerinlizi 
unutmadan... İyi bir Bosnalı ol-
mak, bir kimsenin geleneklerini 
bırakmak zorunda olması anla-
mma gelmez. Herkes, demokra.-'! 
si üzerine kurulu, açık ve hoş-
görülü bir toplumu, temsil eden 
Bosna-Hersek devleti idealini 
besleyip geliştirirken, aynı za-
manda, yüzyıllardır olduğu gibi 
geleneklerini de beşleyip g e l i ş -
tirmelidir. Devletin, geçmişi si-
lip atmak pahasma oluşturul-
madığı -ki bu çıkmaz sokaktır-
bir Bosna vatanseverliği duygu-
sunu geliştirmeliyiz. 

Dayton anlaşmasının imza-
lanması 10 veya 15 gün içerisin-
de gerçekleşecek. Bu arada, par-

Artık Bosnalı müslümanlann, Tevhid bayrağını dalgalandıran bir orduları var. 
Savaşm başlangıcında Sırplar ve Batılılar bunu hiç düşünmemişlerdi! 

lamento anlaşmayı onaylamak 
için toplanacak. "Bu, anlaşmayı 
imzalayacak olanlarm bir parla-
mento kararmm desteğine sahip 
olacakları anlamma gelir. . ' 

• Ancak bundan ayrı olarak, 
bazı noktalarda, büyük ihtimal-
le Paris Konferansından sonra, 
bir ^diğer dey i ş l e Ara l ık ve 
Ocak'ta topraklarımızın ö^gür 
olan kısmında bir re fe randum 
yapmaya^niyetimiz var, Bu isti-
şari bir r e fe randum olacaktır; 
karar verici değil, fakat bu an-
laşma k o n u s u n d a ha lk ımız ın 
görüşlerini bize verecek olan bir 
referandum. 

Bir savaş gerçeğine rağmen, 
• halk düşündükler ini söylemek 
için dave t ed i lmey i bekliyor.-
[Başbakan] Siladzic, [t)ışişleri 

• Bakanı] ŞakirUegovic, [Başkan-
lık üyesi] Miro Lazovic ve ben, 

• hepimiz halkm söyleyecek nele-. 
ri olduğu konusuyla ügili olaca-
ğız. Biz bu anlaşmaya evet de-

• dik ve onu bâşlattık. Şimdi, halk 
bu barış paketi konusunda .ne 

• d ü ş ü n ü y o r , o n u ö ğ r e n e l i m . 
Böylece, bu an l a şmay i par la -
mentoya getirmeye, Paris'te im-

' zalandığmı görmeye ve istiş'ari 
. bir referandum yapmaya niyeti-

miz var. 
Uygulama ohnaksızıri hiç bir 

• şeyi başaramayız. Uygulama ol- • 
madıkça tüm anlaşma değersiz-

. dir. Eğer bu olmazsa, şüphesiz 
diğer geçeneği araştınnz. .O za-
man dünyayı kendi tarafımızda 
buluruz. Silah ambargosu kaldı- ' 

• rılır ve biz meseleleri farklı bif 
• şeküde çözmek zorunda kalınz: 

Bunun bu şekilde olmasını iste-
., miyoruz. Meselelerin banşçıl bi-

, çimde çözülmesini istiyoruz ve 
. inanıyorum "ki barışçıl bir yolla 

da çözülebilirler. Fakat, başka 
alternatiflerimiz de var. ' . 

. (*) İzzetbegoviç'in, 21 Kasım 
1995'te Bosna-Hersek Radyosuna 
verdiği mülakatı İngilizce çeviri- . 
siyle yayınlayan Impflct'ten alın-
mıştır.. . . 



Alıntı ve 
Haz. İlhan Gündoğdu-Savaş Yâyh 

Osman Bey Ne Yaptı?, 

Kayı Aşireti, Bitinya Ucu'nda 
Söğüt civarına yerleşip,, oraları 
yurt tuttuğunda Anadolu Selçuk-
luları da iç çatışmalarla, taht kav-
galarıyla, savaşlarla yıpranıp, iyi-
den iyiye Moğolların denetimine 
girmişti, görünürde ülkeyi Selçuk-
lu Sultanı idare ediyordu ama esas 
yönetim İlhanlı devletinin Anado-
lu'ya gönderdiği Moğol valirıin 
elindeydi'. 

Selçuklunun uç beyleri, nere-
deyse yarı bağımsız bir hale gel-
mişti, Konya'da oturan sultana 
hürmette kusur edilmiyordu ama 
herkes gizliden gizliye devleti ele 
geçirme planları yapıyordu, beyle-
rin gözü Konya sultanlığının tahtı-
nı ele geçirmekteydi. 

Paralı'askerlerin, Bizanslı şö-
valyelerin, Türkmen, silahşörlerin, 
bir tür "süahlı esnaf" örgütü olan 
Ahilerin cirit attığı Anadolu, tari-
hin bütün karmaşık dönemlerinde 
olduğu gibi yeni bir yapılanmaya 
hazırlanıyordu. 

Ertuğrul Gazi'nin ölümünden', 
sonra; Osman Gazi Kayı aşiretinin 
başına geçti, kendisiyle aşiret reis-
liği için kavgaya girişip, Bizanslı 
tekfurlarla işbirliği yapan amcası 
Dündar Bey'i, Başka Bizanslı tek-
furlarla anlaşıp yoketti ve sahip ol-
duğu toprakları genişletmeye baş-
ladı. ; " . . : 

Ahi Şeyhi Edebali'nin kızıyla, 
biraz aşk biraz siyaset kokan bir 
evlilik yapıp, bütün Anadolu'yu 
saran Ahi teşkilatının "istihbarat"' 
kaynaklarından yararlanmaya ko-
yuldu. 

Osman Bey, Söğüt bölgesinde. 
topraklarını büyütmeye başladı-
ğında Selçuklu hükümdarı da ya-
tağa düşmüştü, bütün beylerin ku-

• lağı Konya'dan gelecek ölüm ha-
berindeydi, herkes kendi casusunu 

• başkente göndermiş bir yandan 
sultanın ölüm haberini herkesten 
önce öğrenmeyi beklerken bir yan-
dan da el altından Moğollarla pa-

' zarlık yapıyordu. • 
, Şeyh Edebali, sultanın son gün-

lerini yaşadığını öğrendiğinde da-
madına, bir an önce hareketlenip 
Konya'daki taçı giymesini öğütle-

\ d i . 
Osînan Gazi ise, bütün tarihi 

değiştirecek, cevabını verdi ona. -
Ben batıya doğru ilerleyeceğim. -

Anadolu'nun bütün beyleri tü-
. kenmiş, çökmüş bir devletin mer-
• kezini ele geçirmek için alabildiği-
, ne bir mücadeleye giriştiğinde, Os-

man Gazi sırtını merkeze dönüp, 
. uçlara doğru ilerlemeye başladı, 

yolunu kesecek bir güç yoktu; çün-
kü herkes kavgasını Konya'daki 
taht için veriyordu. 

Tükenmiş bir devletin tahtını 
ele geçirmek için verilen kavgalara 
karışmayıp, yeni bir devlet kur-
mak için önce uçlara doğm geniş-
ledi, böylece büyük bir imparator-

- lUğun ük adımını ath. 
Yıkılmak üzere olan bir devle-

tin başkentinde, Moğolların dene-
timine girmiş güçsüz bir sultan ol-
mak yerine mücadeleyi başkentten 
uzakta vermek fikri tarihi değiştir-
di. • . " 

Bugün bütün siyasi partiler, 
maliyesi çökmüş, hazinesi tüken-
miş, yapılanması eskimiş bir dev-
letin merkezini ele geçirebilmek 
için Ankara'da kıyasıya dövüşü-
yorlar, bugünkü şartlarda Anka-
ra'da tahta"ğeçmek hiçbir anlam 
taşımayacak, iktidara gelen özgür-
ce davranamayacak, siyâsi bir gü-
cü olmayacak, ne ülkeye doğru 
dürüst barış getirebilecek ne de 

çağdaş ve yeni bir yapı kurabüe-
cek. . ' 

Türkiye'de yeni bir yapı oluş-
turmak isteyen her politikacının 
bugün, aynı yedi yüzyıl önce Os-
man Gazi'nin yaptığı gibi, sırtım 
"merkeze" dönmesi ve uçlara doğ-
ru, Anadolu'ya doğru, halkm içine 
doğm hareketlerimesi'gerekiyor. 

Ankara'daki taht kavgasından 
bir sonuç çıkmayacak. 

Tahtı kim ahrsa alsın, çöken bu 
yapıyla birlikte çökecek. 
• Gerçek iktidar, başkentteki 

kavgalara kanşmayan, pırlantaları, 
çoktan dökülmüş iktidar tacını ba-
şına geçirmek için didişmeyen, 
"merkezin" inançlarından, düşün-
celerinden, kavgalarından uzakla-
şanların olacak. " ' ' 

Yeni bir-devlet yapılanmasını 
Ankara'da kurmak mümkün gö-
zükmüyor çünkü, Anadolu'nun 
ihtiyacı olan, çağa \iygun, özgür-
lükçü, barişçı, gelişmenin önünü 
açık tutan, insanlarına vatandaş 
muamelesi yapan bir devletin küi-
di "merkez" de değil, halkın için-
de, "uçlarda" gizli. 

Konya sultanlığı için dövüşen-
ler tarihin değişim'noktasında ol-
duğunu farkedememişlerdi, hep 
birlikte tarihten silindiler. 

P günkü iktidar için dövüşme-
yi reddeden, tarihin değiştiğini 
hisseden Osman G^zi ise iktidarı, 
iktidar merkezimden uzaklarda 
buldu. 
• Göreceksiniz, Ankara tahtı için 

dövüşenlerin hepsi kaybedecek. 
Yakın bir gelecekte, iktidarın 

gerçek sahipleri Ankara'da dövüş-
menin önemsizliğini anlayan biri-
lerinin arasından çıkacak. 

Ahmet Altan, 
. Yeni Yüzyıl, 6 Arahk 1995 



\ 
üstad Tikşinirdi Ben De 
Tiksindim 

STV'nin ' Ocak günü sanırım 
saat 21.00' yaklaşırken 'naklen 
yayınladığı "Hoşgörü Ödülleri 
Töreni" aslında, 19.30'da, 

' davetiyelerde belirtildiği gibi "ik-
ram" ile başladı. Sarayın tonlarca 
ağırlıktaki billur avizelerinin ay-
dınlattığı "Balo Salonu"nu dol-
duranlar, buzlu meyve sularım 
yudumlarken, kuruyemiş, mısır 

• gevreği ve yeşU zeytin atıştırıyor-
lardı. Hemen herkes ayaktaydı. 
Ağır halılarla kaph salona serpiş-' 
ti^miş, üzerleri yerlere kadar sar-

; "kan beyaz örtülerle kaph yuvarlak 
masalarda çerezler, özel cam 

, kaselere konulmuştu. Herbiri, 18-
20 yaşlarında bir örnek giyimli ve 
•yine mini mini etekli onlarca genç 

. kız,- davetl i lerin.^; arasında . 
dolaşıyor, ellerinde küçük tepsiler, 
başka "aperatifler" sunuyordu. 
Kürdan batırılmış likörlü rninik 
kanapeleri, sigara börekleri, bir-
takım soslu çöp kızartmaları takip 
etti. . , • • , 

Hoşgörüsüz marjinâlliğimize 
uygun biçimdfeU), salonun 

• kıyılarında bir koltuğa- oturup, 
yaklaşık birbuçuk saat, tiksinerek 

' olup bitenleri seyrettim- İkramcı 
kızlann biri geldi, diğeri gitti, tep-
silerde uzattıklarını almamamı 
yadırgıyorlar, belki de "Bu tuhaf 
adam, öyleyse niçiri. buraya gel-
miş.," diye düşünüyorlardı. -

Rüküş kadınlar, kadınsı erkek-
ler, keçi sakallılar; kimi kart, kimi 
genç yüzlerce^ tip..^ artistler, 

- politikacılar, şarkıçılar,'^mankenler, 
' " t ransparanlar " hatta . fahişeler. 

Aralarda, birkaç müslüman sakalh 
alık alık bakınmakta. ! Bazen 

• tavanlardaki süslemelere, bazen 
ağır kadife perdelere dikkat kesil-
mekte. Besbelli ne orayı dolduran-
larla, ne bulunduklar ı ortamın • 
sefahati ile hiçbir aşinalıkları yok. 
Zaten, ayaklarındaki yamuk 

, papuçlar da yabancılıklarını ele 
, vermekte.! " • _ . . 

YtImazYalçıner, Akit, 6.1.1996 

AKV Zonguldak Şubesinin Açılışı 
Araştırma ve Kültür Vakfı 

Zonguldak Şubesi 25 Kasım 1995 
Cumartesi günü" açıldı. Cok sayı-
da izleyicinin katıldığı açıhş, 
programı İsa Aydın'm okuduğu 
Kur'an ve mealiyle başladı. İlk ko- -
nuşmayı Şube Başkanı Kazım 
Eroğlu yaptı. Konuşmasında 
Eroğlu; Türtdye'deki İslami uyanı-
şıft değişik sahalarda hizmet ve-
ren kurumlar aracılığıyla hu ka-
zandığını ve bu kurumların, özel-
likle vakıfların bu anlamda özel 
bir misyonunurı bulunduğunu ifa-; 
de ederek, bu sorumluluğun bilin-
ciyle AK"V Şubesini açtıklarını, çe-
şitli faaliyetler yapma kararlıhğm-
da olduklannj söyledi. 

Kazım Eroğlu devamla; farklı 
alanlarda ve mçtodlarla da olsa da 
diğer İslami cemaatlerle Kur'an et-: i 
rafında,ortak "'-^eminlerde-buluş- , 
mayı hedefle^ 
diklerini, vakfın 
bu ortaklıkların 
uygulama ze-^ 
mini olacağım, 
dıyaloğa açık, 
herkesle faali 
yette bulunma--
ya hazır olduk--^ 
lannı belirtti. 

Hercumarte^' 
sisaat'l9.0Q'da 
değişik konula-
rın ele alınacağı 
seminer, konf 
ranslar yapılacak olan AKV Zongul-
dak Şubesinde ayrıca bayanlar tara-' • 
fından çeşitli kurs ve tanışma-eği-
tim töplantılan da düzenlenecek. 
"'. Araştırma ve Kül tür Vakfı 
Zonguldak Şubesi açılışına Vakıf' 
merkezinin bu lunduğu İstan-
bul 'dan-misafir olarak katılan 
AKV Mütevelli Heyeti üyesi ve 
Pınar yayınlan yetkililerinden 
Şems'ettîn Ozdemir açılış dolayı- -
sıyla bir konuşma yaptı. Şemsettin 
özdemir, konuşmasında kısa bir 
toplumsal ve siyâsal tahli lden . 
sonra her türlü yüzsüzlüğe, eko-
nomik bunalıma, ahlaksızhğa rağ-
men insanların rahatsızhk duy-

- maz hâle geldiklerini söyledi, 
Özdemir bunun çok vahim 

olduğunu ve herkesin kendi çev-
resi de dahil bîr özeleştiri ye sor-
gulama yapması gerektiğini belir-
terek bir taraftan kendi seviyemizi 

, yükseltirken öbür taraftan 65 mil-
yona ulaşmış bîr nüfus potansiye-
line kadar ulaşılabildiğinin, biz-
den beklenen tebUğ faaliyetini ne 

, orandayapıp yapmadığımızın "sor-
gulanması gerektiğine dikkat çek-
ti." - • " 

Şemsettin Özdemir konuşma-
' smın son kısmında; bu sıkıntıların 
kökeninde ise medya kitlesine dö-
nüştürülen toplumun uyuşturul-
inasmın , ferdileştirilmesinin yat-

, tığını söyledi. İşte bu tablo karşı-
sında müslümanlarm doğru, ka-
rarlı ve organik-planlamalarla fa-

ialiyetler yürütmeleri neticesinde 

hayırlı sonuçlara ulaşabİleceHerı-
ni söyledi. 

^ Araştırma ve Kültür Vakfı 
Zonguldak Şubesi Yörıetim Kuru-
lu şu şeküde oluştu: 

• Kâzım Eroğlu:~Bafkan - " 
' Mehrriet Bozacıoğlu:Üye 
'Abdülkadir Aktân:Üye -

' AbdülhalimKaragüzehÜye 
' İsa Aydın:"üye 

A.Şükrü San; Üye - - , 
Mecit Aydıri:Üye 
Çeşitli faaliyetler yüriitecek ve 

bölgede hayırlı birlikteliklere ön-
. cülük edecek kardeşlerimize Al-

lah'tan muvaffakiyetler dileriz 



' A K V T r a b z o n Ş u b e -
s i ' n d e n Etkinl ik ler 

AKV Trabzon Şubesi türn lise 
ve dengi okullarda bir kompozis-
yon yanşinası düzenledi. "Gençli-
ğin gözüyle BosTia-Hersek dramı ve 
dünya barışı" konulu yarışma 
29,12.1995'te sona erdi. Yarışma-
ya Trabzon'daki liselerden çok 
sayıda eser katıldı. Bu çalışmala-
rm jüri tarafından aşamah tasnif 
yöntemi ile değerlendirileceği 
öğrenildi. AKV:Trabzon Şubesi 
Başkanı TunGay Mahitapoğlu so-
nuçların Ramazan ayı içerisinde 
değerlendirileceğini ve Ramazan 
sonrası TV aracılıyla duyurulaca-
ğım bildirdi. 

Yarışmamn ödülleri işe; 
Birinciye 5.000.0ÖO 
İkinciye 3.Ö00İ000 

• Üçüncüye 1.500.000 TL-
olarak tespit edildi. 
Trabzon Şubesi'nin ayrıca Ra-

mazan bo)mnca etkinliklerine.de-
vam edeceği. Ramazan süresince 
salı ve perşembe akşamlan tefsir 
.derslerinin yapılacağı/ ortaöğ-
retim öğrencilerine dönük kültür 
programlarının düzenleneceği v"e 
üniversite öğrencilerine yönelik 
geleneksel iftar yemeği etkinlik-
lerine de devam edileceği bil-
dirildi. 

O Bir Fursattı.. . 

' Yüzde 21 az., v 
Refah 41 puan almalıydı. 

, Toplum, vallahi iyi direnmiş:, 
endüstri haline gelen ahlaksızlığa 
karşı, yine de hoşgörülü davran-
mış. 

Kaldı ki laiklik sözcüleri, hep 
yanhş seçildi... Sizin tezinizi"hep 
yamuk insanlar savundu. 

Bazen, ekrana hafifmeşrep bir 
kız çıktı. Ve bütün fındıkçılığını la-
iklikle izah etti. Oldu mu bu?.. 
• Bazen, akh hala Demirperde 
hezimeti'nde kalmış eski bir ide-
oloji bezirganı çıktı, türban'a çata-
yım derken (annesi, bacısı dahil) 

tüm başörtülü kadınları rencide et-, 
ti: . 

Aynı saatlerde gözünüzü nere-
ye çevirseniz, paçalarımızdan 
müstehcenlik değil,müptezellik 
akıyordu. Millet nereye bakacağını 
şaşırdı. Yediği hakaret de caba. 
• Bu bakımdan, 21 puan az. 

41 olmalıydı.. 
Ortam, tam kıvamındaydı. 
Konuyu dağıtmayalım. 
Sebep bir değil, birçok. 
Bu bakımdan 21 puan az. 41 ol-

malıydı. 
. Bütün kurumlar çürümüş, si-

yasetten ticarete, ticaretten rekabe-
• te ve ordan cemiyete kadar, her ta-

raf aşınmış, üstelik adalet de pör-
" sümüş bir halde, seçime gidildi. • 
' Türkiye, hasta yatağında yaka-
landı. 

Yine de iyi direndi. Allah'tan 
ümit kesilmez. Hasta, bir gün aya-
ğa kalkarsa, herhalde bukadar ko-
lay havlu atmayacaktır. Refah, fır-

. sat kaçırdı. 
•Rauf Tamer, 

. Hürriyet, 2.1.1996 

Koalisyon Kimlik İnkarı De-
ğildir 

RP iktidara ortak olursa ne 
olur? Kimileri diyor ki, iktidara or-
tak olursa,bir dahaki seçimde tek 
başına iktidar olacak bir imkanı el-
deeder. 

Peki RP iktidara ortak yap.ıl-
mâzsa ne olur? Bu defa da, muhal-
efette büyür ve yeni bir seçimde 
gene tek başına iktidara gelir. 

Bunun anlamı şu: İktidara or-
tak olursa iyi çalışır. Halk RP'yi ta-
nır onunla ilgili iddiaların boş ol-
duğunu anlar ve gider oyunu ona 
verir . İktidara ortak edUmezse, di-
ğer bir şekilde RP'yi tek başına ik-
tidar yapacak oy yığılmasını ger-
çekleştirir. 

Öyleyse RP'yi ne iktidar ne de 
.muhalefet yapmalı. En iyisi uçu-
rumdan atmalı ve halkm umutları 
üzerine kezzap dökmenin müthiş 
keyfi içinde Amerika ve Avru-

.j)a'ya temenna çakm'ah.. 
Şu an sistemin bütün adamları 

RP'nin üzerine çullanma yarışın-
dalar. İstiyorlar ki, RP kimliğirü in-
kar etsin, bir sistem partisi haline 
gelsin ve görüşmeler artık benzer-
ler arasmda bir görüşmeye dönüş-
sün. Bu, yüzündeki beneği yansıt-
ma eğilimidir. 

»Bir koalisyon çalışması, kimse-
ye "kimliğini inkar" dayatması 
şeklinde gelişemez. Her parti ken-
dine özgü çizgUeri olan bir organi-
zasyondur. RP'nin de, kendine öz-
gü bir kimliği olması gayet tabi-
idir. Koalisyon,kimlik budaması 
değlidir. 

' Ahmet Taşgetiren, 
Y.Şafak, 1.1.1996 

Ben İspanyol. Televizyonunu 
İzlerim.. 

Doğrusunu isterseniz bu se-
çimlerde bizim medya da başanlı 
bir sınav vermedi değil.. 

En çok oy kaybına uğrayan li-
derler hangileri? Medyanın en çok 
destekledikleri:-

Deniz Baykal, Cem Boyner, 
Tansu Çiller.. 

İkincisi: ' _ . -
Medyanın yoğun biçimde des-

teklediği, iki partiden birisi barajı 
aşamadı, öbürü iktidarı yitirdi... 
^ • Bu da başarıdır.. 

Üç: Refah'a karşı "Laik Cum-
huriyet ilk defa tehlikededir.," Re-
fah birinci parti... 

O hangi kanaldı: 
Yeni seçilen kadın millet-

vekilinin önce bacaklarını göster-
diler... Kadın parlamenterin çok iyi 
ekonomi bildiği anlatüıyor; ekran-
da bir çift bacak... 

Ve medyadan seçim üzerine 
bulunmaz yorumlar: 
• "Seçmen dedi ki.." 

Tutabilirsen, tut.. 
Seçmen ekran başında "Ben 

meğer neler demişim de haberim 
yok" diye şaşkın.. 

Bekir Coşkun, 
Hürriyet, 2 Ocak 1996 . 



dünyası. 

Xur'an'm 
Zihni Insası 

Kur'aa'ın Zihni İnşası • 
Seyyid Abdüllatif'in bu kitabı, 

konu olarak oldukça önemli bir sa-
hayı hedef seçerek yazılmış y e 43 
yıl gibi uzunca bir süre önce kale-
me al ınmış olmasına rağmen, 
önemli tespitlerde bulunmuş bir 
eser. Türkiye'de Kur'anî zihniyeti 
tarif etme çabasını taşıyan özlü 
eserler ise hemen hiç yok gibidir. 

Abdüllatif, bu eserinde 8 ana 
başlık halinde, bir müsliimárim sa-
lıip olması gereken zihniyetirı tari-
fini yapmaya çalışmaktadır. Ger-
çekten de Abdüllatif'in. seçtiği aña 
başlıklar, Kur'an'm biçimlendirdi-
ği bir zihniyetin temel taşlan ola-
rak göfülebilirler. Bu konularda 
Abdüllatif'in hayli yetkin olduğu 
da, kitabından anlaşılmaktadır. ' . 

.. Ancak okuyucu bilmelidir ki, 
Abdüllatif bu kitabı 43 yıl önce 
yazmıştır ve o günün konjónktürél 
şartlarının kitap üzerinde etkileri 
yardır. Dönemin etkisi, Abdülla-
tif'in üzerinde, herşeyden önce, si-
yasal konularda görülmektedir. 
Örneğin, demokrasi konusunda 
çok hayırhah ifadeler kullamr. Ab-
düllatif'in bu Çabası, sosyalizmin 
popüler olduğu dönemlerde, kimi-
lerinin sosyalizmi İslâm'danmış gi-
bi gösterme gayretlerine benze-

mektedir. 'Nitekim o dönemlerde 
bazıları " İ s k m Sosyalizmi" nin 
mümkün olduğunu ispatlamaya 
çalışıyorlardı. Abdüllatif de, II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ta-
rafmdan empoze edilen 'demokra-
tikleşme' rüzgarına kendisini kap-
tırmış görünmektedir, Kitabında 
ABD'nin gerçek niyetinin, İslam 
ülkelerine kendi değerlerini empo-
ze edip, onları kendi çıkarları yör 
nünde kullanmak olduğu gerçeği-
ni belgeleyen dokümanlara yer 
vermekle birlikte, yine .de İslamî 
yönetimi, bir tür demokrasi (salih-
ler demokrasisi) olarak nitelendir-
mektedir, 

. B u yanlış, Mevdudi, S.Kutub 
gibi çok az sayıda insan' dışarıda 
tutulursa, o dönemin hemen tüm 
müslüman düşünürlerinde vardır. • 
Ashnda Batıya karşı 'savunmacı' 
bir tutum içine girenlerin geliştir-
diği bir tavırdır bu... O dönemler-
de müslümanlar, Batı'mn özellikle 
teknolojik üstünlüğü karşısında 
kapıldıkları aşağılık kompleksinin 
bir sonucu olarak, "bilim, aslında 
Kur'an'da vardır", "ilim üe iman 
zıt değildir", "Batırıın kültürünü-
değil, teknolojiini alalım" türün-
den savunrnacı/tepkisel karşıhk-

,1ar bulma arayışına girmişlerdir. 
. Abdüllatif 'in "asıl demokrasi'İs-
lam'da vardır" tezi de bu bağlam-
da 'tepkisel' bir çıkış olarak görül-
mel id i r . Ancak Abdüllat i f de, 
Kur'an'm bu konudaki kesin emir-
lerinin fa rk ındadı r ve Allah ' ın 
Mutlak Hakim oluşunun, demok-
rasinin 'halk hakimiyeti' ilkesiyle 
çeliştiğinin bilincindedir. 
. ' Seyyid Abdüllatif, Çev. M. Kürşat 

.Atalar,Pınar Yayınları, 1995, 145 
sayfa. 

Sağlığın Gaspı 
Muhalif söylemin en radikal 

yazarlarından olan lllich, daha çok • 
kurumlara yönelttiği eleştirilerle 
tanınıyor. Eğitim, politika, tıp gibi 

insan hayatının en önemli alanlan-
mn kurumlaştığını, eskiden insan-^ 
larm daha dolaysız olarak karşıla-
dıkları temel gereksinimlerin, çağ-
daş toplumda "bilimsel olarak", 
üretilmiş hizmetlerin "tüketilmesi-
ne" indirgendiğini, böylece birey-
sel özelliklerin ve yaratıcılıkların 
yok edildiğini söylüyor. 

Sağhğın Gaspı'nda ise tıp kur-
munun denetlenemeyen bir otorite 
olarak, neyin hastalık olduğunu, , 
kimin hasta olduğunu ve hastalara 
ne yapmak gerektiğini belirledi-
ğinde sağlığımız için büyük bir 
tehdit oluşturduğunu; bedenleri-' 
miz üzerindeki hakkımıza tecavüz 
ettiğini; ilaç tüketimini teşvik ede- • 
rek toplumun hastalıklı yapısını 
güçlendirdiğini; sağlığa bir "mü-
hendislik ıriodeli"ıOİarak yaklaştığı 
için insanların kendi insani zaafla-
rıyla kişisel ve özerk bir biçimde 
baş etme potansiyellerini yok etti-
ğini anlatıyor. ' ! 

lllich'e göre sanayi toplumları 
hastalık yapıcıdır, çünkü insanları 
ortamlarıyla, kendi özerk gerçekle-
riyle başa çıkamaz hale getirir; ön-
ce hasta ederek çürüttüğü hayatla-
ra, sonra protez çözümler önerir. 
Beyaz ün i formal ı doktor lar ise 



hastaların anlamadığı bir dil konu-
şarak onları savunmasız bırakır; 
hastalânn kendilerine olan bağımlı-
lıklarını arttırır; verdikleri ilaçlarla 
otilan hissizleştirir, aa çekme hak-
larım ellerinden alarak aynı zaman-
da hayâtın neşe ve zevkini yaşama 
yeteneğini azaltır. Böylece, hayata 
ve kendilerine karşı "edilgen" ka-
lan insanlar, doyumu daha güçlü 
uyarıcılarda aramaya başlarlar: 
Öteki insanlar üzerinde iktidar ara-
ma isteğinin yaygınlaşması, çalı? 
şanların sürekli artan stresi, medya-
da suç 've şiddetin bir cazibe aracı 
olarak teşhiri... gibi örnekler hep bu, 
edilgenleştirmehin sonuçlarıdır. 

Sağhğirı Gaspı okura,.tıbbın 
üzerinde çok durulan yararlarının 
yam sıra, kötü yanlarını da tartış-
makta kullanacağı kavramsal bir! 
çerçeve sunuyor. Sanayi toplumla-

. rmm sert bir eiştirisinin gerekliliği-
ni gösterirken, bir iktidar/otorite . 
olarak hayatımızı işgal eden tıp ku-
rumuna eleştirel bir gözle bakma-
mızı sağlıyor. 

İvan lllich, Ayrıntı Yay., 272 say-
fa.' \ . ' 

Tarih Boyunca İslami 
Metodoloji Sorunu 
Kitap, büyük ölçüde, 1962 yılı-

' nm Mart ayından 1963 yılının Ha-
ziran ayma kadar Islamic Studies 
dergisinde yayınlanmış olan bir 
dizi makaleden-oluşmaktadır. Bu 
makaleler, a) Her türlü İslamî dü-
şünce için çatı sağlayan dört temel 
ilkenin, yani Kur'an," Sünnet, İçti-
had ve İcma'ın uygulamasını, ge-
çirmiş olduğu tarihi gelişimini ve 
b) dört temel ilkenin bizzat İslamî 
gelişme üzerindeki etkisini göster-
meyi amaçlayan bir plan doğrultu-
sunda kaleme alınmıştır. 

Her ne kadar, bu konuda daha 
fazla araştırma yapılması gerekli 
ise de -ümid ederiz ki yapılacaktır- . 
yazar bu kitapta ifade edümiş olan 
temel kanaatlarm doğrulanacağını 
ve bu kitabm temel yaklaşımların-
da doğru olduğunu ummaktadır. 

. Fazlur Rahman, Çev. Prof.Dr. 
Salih Akdeinir, Ankara Okulu Yayın-
ları, 205 sayfa. 

Tozlu raflardan. 
Mithat Paşa ve ^ 
Fransa'dan Aşınlan Yasalar . 
"Yasa deyince akla Midhat paşa 

merhum gelir. Çünkü bugün geçer-
likte olaiı birçok yasalar, hatta -son 
günlerde tadil ve tashih edilenler 
müstesna olmak üzere- bütiin yasa-
lar; esas itibarıyla Midhat Paşa ta-' 
rafından düzenlettirilmiştir. O za-, 
man yasa tanzimi özellikle Fransa 
yasalarım alıp çevirmekten ibaretti. 
Midhat Paşa uygulanmasını arzu 
ettiği yasanın Fransızcasım alır, 
Odeyan Efendiye verir, Odeyan 
Efendi de bu yasayı aynen çevirir-
.di. Çeviriler üzerinde yapüan dü-
zeltmeler hemen hiç mertebesinde' 
kalır; sonuçta uygun, uygun olma-
yan; yararlı, zararlı Fransızlann ne-
.si varsa alınırdı." . -

Fransa'nın tarihsel gelenekleri, 
ırksal özellikleri, çevresinin zorla.-
yıcı koşulları Türk unsurlarının ve 
özellikle çeşitli unsurlardan oluş- • 
muş Osnıanlı miUetirün yaşama ko-
şullanna uygun mudur, değil mi-
dir? Bu yönü düşünmek hiç kimse-
nin akhna gelmezdi. 
-- İşte bugün ancak gelişmiş, hiç 
olmazsa okuyup yazma öğrenecek 
kadar gözünü açmış olanlarm hü-
kümet memuriyetine heves etme-
sindeki sebep hep. bu yasalardır. 
Bunu açıklamak için biraz Fran-
sa'dan söz edeceğim. 

Fransa'da rnerkezi hükümet; 
yavaş yavaş' derebeylikleri çözerek 
güç kazanmaya başlayınca doğal 
olarak her şeyi merkeze bağlamayı 
düşünüyordu. Doğanın her olayın-
da hükm'eden ^'etki-tepki" kuralı 
siyasi ve toplumsal olaylarda da 
aynılığını korur. Fransa tarihinde 
Louisler bir siyah istibdad biçimin-
de varlığını sürdürdükçe bü mer- • 
keziyet kuralı .da gücünü arttırmış 
ve sonunda "hükümet demek ben 
demektir" diyen Ondördüncü Lo-
uisler zamanında ihtişamının son 
derecesine ulaşmıştır. Merkeziyet 
demek tüm memleketi bir elden 
yönetmek ve monarkm saltanatına 
karşı siyasi, toplumsal ve yönetsel 
hiçbir gelenek yaşatmamak demek-

tir. Bunun İçin de her şey -en sıra-
. dan ayrıntılara kadar- merkezden 
yönetilmeli ve hükümeti tek bir 

. ipi çekilmekle her uzvu ayrı ayrı 
hareket eden kuklalara çevirmeli-

. dir. İşte Fransa böyle yapıyordu. 
Napoleon bu hazırlıktan yararlan-
dı. Hükümet adı altinda faaliyetini 
gerçekleştiren bu kukla tiyatrosu-
nun yegane ipirü eline geçirir ge- . 
çirmez, onu daha güçlendirmek' 
ve merkeze bağlılığı sağlam bir 
hale getirmek istedi. Bunun için 

• de en birinci araç "kırtasiye yön-
_ temi" denilen boşa kağıt harca-

makh. Napoleon'un en berbat, en 
ezici, en öldürücü kötülüğü işte 
bu yöntemdir. ^ 

Böyle, bir idare altmda yaşayan 
"memleletierin yasalanm gözönüne 
almak gerekirse hemen hepsinin' 
bireyin özgürlüğü aleyhinde bu-
lunduğu y e bir kısım halkın diğer 
bir kısım halkı ezmesine hizmet et-
tiği görülüyor. ' • 

Nitekim Fransa'da hiç bir işlem 
yoktur ki hükümet ona müdahale 
etmesin, hiç bir hareket yoktur ki 
hükümete başvurulmaksızın so-

' nuçlanabilsin. Böyle memleketler-
de hükümet her şeye kanşır." Ticay-
ret, ziraat, sanâyi, seyahat hatta 
evlilik, hatta metres tutmak bile 
hiikümetlerin müdahalesinden, 

. engelinden ya da müsamahasın-
dan bağımsız kalamaz. Öyle ki her 

'birey hükümete muhtaçtır, daha 
doğrusu hükümet bir makinadır ki 

• bir kısım halk onu kullanır; bir kı- • 
sim halk da o'makinanm arasında 
ezilir. Ve şüphe yoktur^ki makina-
yı kullanmak, arasmda ezilmeğe-
oranla çok iyi ve kârlıdır. Burada 
makinayı kullananların memurlar, 
ezîlerüerin de memur olmayan ge-
nel olarak ulusun bireyleri olduğu-
nu söylemeğe gerek var mı? 
, İşte Midhat Paşa 'nın Fran-
sa'dan aynen aldığı yasalar bizde 
de bu etkiyi yaratmış ve halkı ezen . 
ve ezilen sıfatlarına ayırmıştır." 

Felsefe-i Ferd, Baha Teofik, Sade-
leştiren: Burhan Şaylı,Altıkırkbe§ 
Yay.,İst. 1992 


