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Değerli okuyucularımız, 

Ümran'm yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlamaktan mutlu-
luk duyuyor ve Rabbimize Hamdediyor uz. , , 

Eylül-Ekim sayımızda RP'li bir hükümetin kuruluşundan bu 
yana geçen zaman zarfında gerek müslümanlar gerekse sis-
temin savunucusu laik, sözde demokrat vs. çevreler açısından 
gözlemleme imkanı bulduğumuz bazı önemli gelişmeleri irdele-
meye, müslümanlar cephesinde gözlenen zaafları ye laik kes-
imin tasavvur olunamaz nitelikteki çirkin ve ilkesiz tutum-
larım okuyucularımızın dikkatlerine sunmaya çalıştık. 

r I . ^ 

Yine bu sayımızda araştırma-inceleme, deneme ve çeviri 
. türünde, son derece ufuk açıcı bulacağınızı umduğumuz çalış-
malara yer veriyoruz. Konuİar ahlak felsefesinden Kur'an'da 
mucize tartışmalarına ve kadın sorununa kadar geniş bir yel-
pazede çeşitlilik ar zediyor. • • 

Ekim ayının başlarında Dayanışma Vakfı'nın İstanbul'da terti-
plediği Uluslararası Kafkaslar Konferansı ağırlıklı olarak yer 
verdiğimiz bir diğer.konu. Konferanstan notlarımızı ve sonuç 
bildirgesini bu bölümde bulabilirsiniz. 

Alıntılar köşemizde ise, sizler için derlediğimiz birbirinden 
ilginç iktibaslar yer alıyor. ' : ' ' 

Yeni Umran'larda buluşmak,dileğiyle, ' 

Selam ve sevgiler. - ^ . . . . 
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Saltanatımız esarete mi 
dönüşüyor? 

Abdullah Yıldız 

"Saltanatınız arttıkça esaretiniz de artar." 
Ayetullah Humeyni 

Hz.Ömer, cephede bulunan 
komutan Sá'd b. Ebu Vakkas'a 
bir mektup yazarak onu ve müs-
lüman askerleri şöyle uyanyor: 

• "Ben/saña ve beraberindeki 
asker lere , her d u r u r n d a Al-
lah'tan korkup sakmmaıuzı em-
red iyo rum. Ç ü n k ü A l l a h ' t a n 
korkmak (takva), düşmana karşı direnmekten da-
ha üstün ve savaşta yapılan hileden daha kuvvet-
lidir. Sana ve beraberindekileré, düşman karşısm-
da gösterdiğiniz dikkatten daha fazla günahlarınız 
karşısında dikkatli olmayı emrediyorum. 
• "Çünkü, İslam o r d u s u n u n günahlar ı , ben i 
düşmanlar ından daha çok korkutuyor. Müslü-
manlar, ancak düşmaıUarının Allah'a karşı is-
yaııları sebebiyle yardım olunuyorlar. Eğer bu 
olmasa, b iz im onlara karşı hiçbir kuvvet imiz 
yoktur. Çünkü bizim sayımız, onlann sayısı kadar 
olmadığı gibi, hazırlıklarımız da onlann hazırlığı 

, kadar değildir. Eğer, günahta onlarla eşit olursak, 
kuvvette pnlar bize üstün hale gelir. Biz, onlara 
karşı ancak fazilet ve takvamız nedeniyle yardım 
olunuyoruz; yoksa sadece gücümüz sayesinde ga-
lip gelmiyoruz. : 

"Biliniz ki, üzerinizde Allah'ın ne yaptığınızı 
bilen koruyucuları vardır. Onlardan utanm; Allah 
yolunda bul ımduğunuz halde Allah'a karşı gü-. 
nahlar işlemeyin. 'Düşmanlarımız bizden daha 
beterdir. Bu yüzden bize üstün gelemezlér,' deme-
yin!... . ' • . , 

"Allah'tan düşmanlarınıza karşı yardım istedi-
ğiniz gibi, ben" de size nefislerinize karfı yardım 

Doğrusu, bizi en çok "fllloh . 
odıno" yolo çıktığı holde "Rlloh 
ve Rosulünün koyduğu".ilkeleri 

çiğneyip günaha saplanan 
ve nePislerinin kurbanı olori 

müslümanlar korkutuyor. 

etmesini dilerim..." (*) ' 
K u ş k u yok ki, H z . Ö m e r ' i n 

(Allah kendis inden razı olsun) 
tavsiyeleri, bugünün şartları gö-
zönünde tutularak cümle cümle 
üzer inde düşünülmesi gereken* 
uyarılardır. Doğrusü, bizi en çok 
"Allah adına" yola çıktığı halde 

"Allah ve Rasulünün koyduğu" ilkeleri çiğneyip 
günaha sapla-nan ve nefislerinin kurban ı olan 
müslümanlar korkutuyor. Günahkar, yoldan çık-
mış bir toplumü ye egemen fesat düzenini değişti- ' 
rip dönüştürme gayesiyle mücadele meydanına 
atılan Islami oluşumlarm^ giderek sistemin boya-
sıyla renk değiştirmeleri ve kapitalist yaşam biçi-
minin günahlarıyla kirlenmeleri ne kadar hazin-

• dir. • - ; 
-. Evet, doğrusu bizi, İslam'm düşmanlarmm hile 

ve desiselerinden ziyade İslâm adma yola çıkanla-
nn, ilkesizlikleri, ölçüsüzlükleri, çeUşki ve sapma-
ları korkutuyor. 

İnanıyoruz ki, müs lüman la r Sırat-ı. müş ta -
kim'den ayrılmayıp İslâm'ın temel ilkelerinden ta-
viz vermedikleri sürece; yani istikametlerini 4oğru 
tuttukları sürece düşman güçler onlara zarar vere-
meyecektir: 

"Eğer sabreder ve günahlardan sakınırsanız, 
onlann hileleri size hiçbir zarar veremez. (3/120) 

"Ey iman edenler, siz kendinize bakm; siz doğ-
ru yolda öldüğünüz takdirde sapanlar asla size bir 
zarar veremez." (5/105) • 

Ve yine inanıyoruz-ki, şer cephesinin sayısal 
açıdan sahip olduğu üstün güç ve imkanlar, mü-



minlerin ihlas, samimiyet, takva, basi-
ret ve dikkati karşısmda -Ailaiı'm ina-
yeti ile- anlamsız ve etkisiz kalacaktır. 

Egemen Şer Güçlerin Tarihi Gö-
revi: İslâm Düşmanlığı V 

Bilindiği .gibi. Kafir, müşrik, mü-
nafık, zalim, fasık, facir, menfaatçi , 
soyguncu ve vu rguncu ta i fes inden 
oluşan şer cephesi, tarih boyunca İs-
lam'a karşı düşmanlığını aleni ya da 
örtülü biçimde sürdüregelmiş ve elân 
da şeytanî fonksiyonunu devam ettir-
mektedir. Baskı, işkence, tehdit, alay, 
hakaret ve suçlama gibi klasik yön-
temlerin dışında Kur 'an 'da yer alan 
şu tavırları da sergilerler İslam'a kar-
şı: 

. -Onlar, insanları Allah'ın yolun-
dan alıkoymaya ve saptırmaya çalışır-
lar (4/167). 

-İnananlara düşman kesilirler; el-
lerini ve dil lerini kö tü lük le onlara 
uzâtırlar(60/2). 

-Onlar inananları şaşırtmaktan ge-
ri durmazlar,sıkıntıya düşmenizi is-

terler (3/118). 
-Onlar, dini ve 

dine inananları bir 
o y u n ve eğlence 
k o n u s u y a p a r l a r 
(7/51; 2/13-15). • 

- A l l a h ' ı n yo-
l u n d a çarp ık l ık 
a ra r la r (7 /45) ve 
dini karmakarışık 
ha le ge t i r i r l e r 
(6/137). 

-Kelimeleri çar-
pıtır ve saptırırlar 
( 4 /44 ; 5 / 1 3 , 41; 
7/162; 41/40). 

-Ve onlar işba- -
şına geçtiklerinde 
ekini ve nesli he-
lak ede r l e r 
(2 /205) , f i t ne ve 
fesa t ç ıkar ı r l a r 
(2/11). 

Tarihi görevle-
rini ifa etmeyi sürdüren şer güçlerin, 
her zaman olduğu gibi bugün de İs-
lam'a ve Müslümanlara yönelik kara-
lama, horlama, çamur atma ve küçük 
düşürme kampanyalarına medya şey-
tanı desteğinde devam etmeleri bek-
lenmeyen-bir gelişme değildir ve ege- ^ 
men çevrelerin bu çabalarından kork-
maya ve ürkmeye de gerek yoktur. 

Yüce Allah Kur'an'da sık sık hatır-
latıyor: 

" O n l a r d a n k o r k m a y ı n ; Ben 'den 
korkun!" (5/44) 

Ve unutmamak gerekir ki; "Allah, 
kendisinden korkan ve iyilikte bulu-
nanlardan yanadır." (16/128). 

İşte bu noktada, yazımızın başında 
alıntıladığımız Hz.Ömer ' in tavsiyesi 
ve Maide suresinin 105. ayetinde yer 
alan direktif gereğince, dönüp "kendi-
mize bakmak" ve içinde bulunduğu-
muz konumu çok ciddi bir tarzda tah-
lil etmek durumundayız. 

Umran ' ın -b i r önceki sayıs ındaki 
"Kur ' an ' ı Mihver Ed inmek" başlıklı 
yazımızda "müslümanların nicel başa-



nlarma karşın nitelik kaybına uğradık-
larına" dikkat çekmiş ve "kazandıkça 
kaybettiklerini" söylemiştik. 

. Şimdi ise, bu sözünü ettiğimiz "ni-
telik kaybını" kısaca irdeledikten son-
ra asıl başarının nefislerin arındırılma-
sı, takva, teslimiyet, iman ve ihsan isti-
kametinde gerçekleştirilmesi gerektiği-
ne değineceğiz. 

Müslümanın Sekülerleşmesi 

İtiraf etmeliyiz ki, Türkiye müslü-
manları, son yıllarda elde ettikleri eko.-
nomik, sosyal, siyasal başarılarla ter& 
orantılı olarak ahlaki ve manevi bir 
yozlaşmaya ve kahte kaybma uğramış-
lardır! Ve bu yozlaşma süreci devam 
etmektedir de. ^ 

Müslümanlar, değiştirmeyi ve dö-
nüştürmeyi hedefledikleri "cahili" top-
lum düzenine entegre olmuş ve farkın-
da olarak ya da olmayarak cahili dav-
ranış kalıplarını benimsemiş bulunu-
yorlar. 

Örneklerle problemi biraz daha âç-
mak gerekirse: 

-Müslümanlar , her zamankinden 
daha fazla servet şımarıkhğma, mal bi-
riktermeye ve tüketmeye, müstağnileş-
meye, israfa ve itrafa eğilimli gözükü-
yorlar. Merhum Humeyni 'nin ifade-
siyle "saltanatları arttıkça esaretleri 
de artıyor." Oysa, inandıkları kitap, 
onları mal, f i tnesine karşı uyar ıyor 
(8/28, 57/20); servet biriktirmekten 
(9/34, 104/2-3), müstağnileşmekten 
(9/6-7), aşırı ve lüks tüketimden (90/-
6), refah şımarıklığından (11/116) sa-
kındırıyor. 

- Öte yandan müslümanların baş-r 
langıçta "h izmet" amacıyla oluştur-
dukları kurum ve kuruluşlar, kapita-
list sistemin kurallarına göre çalışır ol-
muş, hakkın ve adaletin değil zulüm 
ve haksızlığın aracı haline gelmişler-
dir. Oysa "Furkan" olan Kur'an, onla-
ra adaleti ayakta tutmayı (5/8) ölçü ve 
dengeyi gözetmeyi (6/152) haksızlık 
yapmamayı insanlann emeğini ve hak-

kını gaspetmemeyi (11/84-85; 26/181-
183) emrediyor. 

-Yine İslami kesimin kurduğu ve 
. "altın devrini" yaşayan radyo, TV ve 
gazeteler, tiraj ya da reyting uğruna İs-
lam! ilkeleri kısmen veya tamamen bir 
kenara bırakarak acaip bir paradoks 
sergilemekte, hakkı batılla karıştırarak 
kendi kendileriyle.çelişmektedirler. 
Oysa, Allah'ın Kitabı, onları vahyin bir 
k ı smından dah i olsa sapmamala r ı , 
(17/73), hak'la batıl'ı karıştırmamaları 
(2/42) ve savundukları ilkelerle davra-
nışları arasında çelişki taşımamala-
rı(2/44) konusunda şiddetle uyarmış-
tır. 
. -Keza müslümanların oluşturduğu 
cemaat, vakıf, parti vb. oluşumların iç 
işleyişinde emanetin ehline verilme-

. mesi, lider despotizmi ve kapıkulluğu, 
bir tür kast uygulaması ve nepotizm; 
eleştiriye ve istişarî tekliflere kapalılık 
gibi hastahklara ilaveten, dış ilişkile-
rinde ya kaba, itici ve katı tutum veya 
uzlaşmacı ve tavizkar yaklaşım, ya da 
pragmatizm, ilkesizlik, tutarsızlık gibi 
sapmalara şahit olabilmekteyiz. Oysa 
Kur'an tüm inananları bü tür sapmala-
ra karşı ısrarla uyarmakta (Bkz.4/58; 
18/28; 3/159; 17/53; 61/2-3; 16/92) ve 
Şuayb aleyhisselam'm ifadesinde ken-
dini bulan "model oluşturma" zarure-
tine dikkat çekmektedir: • 

"Ey kavmim, ben size yasakladığım 
• şeyleri kendim yaparak çelişkiye düş-

mek istemiyorum." (11/88). 
Kısaca, müslümanların İslam'ı tem-

sil etme noktasında sınıfta kaldıklarmı, 
İslamî kavram ve değerleri hızla tüket-
tiklerini, cahiliye düzenine alternatif 
olabilecek bir model sunamadıklarmı 
üzülerek müşahade etmekteyiz. 

Yukarıda bir kısmına değinebildiği-
miz hastalık ve illetlerden kurtulma-
dan da başarıya ulaşmak mümkün de-
ğildir ve Allahu Teala'dan yardım, be-
reket ve zafer beklemeye de hakkımız 
yoktur. 

Bakınız Cebbar ve .Kahhar olan 
Rabbimiz, insanlara örnek ve model 

Müslümanlar, 
değiştirmeyi ve 
dönüştürmeyi 
hedefledikleri 
"cahili" toplum 
düzenine enteg-
re olmuş ve Par-
kında olarak ya 
do olmayarak 
cahili davranış 
kalıplarını be-
nimsemiş bulu-
nuyorlar. 



Müslümanların 
'Isiam'ı temsil et-

me noktasında sı-
nıfta kaldıklarını, 
islomPkavram ve 

- değerleri hlzlo tü-
kettiklerini, cahili-' 

ye düzenine öN 
ternotiF olabilecek 

bir model suna-
madıklarmı üzüle-

rek müşahade 
- etmekteyiz. 

olmak üzere gönderdiği peygamberi-
ne bile nasıl uyarıda bulunuyor: 

"Onlar az kalsın, seni, sana vah-
yettiğimiz şeyden saptıracaklardı.(...) 
Eğer biz seni sağlamlaştırmaınış ol-
saydık, onlara bir parça meyledecek-
tin. O takdirde de sana hayatın da 
.ölümün de kat kat" azabmi tattırırdık. 
Sonra bize karşı bir yardımcı da büla-
•mazdm." (17/73-75). . 

Müslümanın Görevi: İlkelere Sa-
dakat ve Takva 

Hz.Ömer'in tavsiyesinde buyur-
duğu gibi, Allah'ın inayet ve nusreti-
ne nail olabilmek için, sürekli eleştir-
diğimiz kapitalist sistemin ve cahiliye 
hayatının pisliklerine bulaşmamak, 
günahlarından sakmmak; buna karşı-
hk İslam'm öngördüğü fazilet ve tak-
vaya sahip olmak gerekiyor. 

Kur'an, neredeyse her. sayfasında 
inananlara günahlardan uzak durma-
yı ve Allah'a karşı gelmekten sakın-
mayı tavsiye eder. Yine Kur'an böyle 
y a p a n l a r a yani takva sah ip le r ine 
büjmk müjdeler verir: 

- "Bilinsin ki, kim Allah'a verdiği 
sözü tutar ve günahlardan kaçınırsa, 
şüphes i z Allah takval ı o lanlar ı 
sever."(3/76) 

- "Allah, takva sahip ler iy le 
befaberdir."(16/128). 

' = "Eğer sabreder ve günahlardan 
sakınırsanız, onların hileleri size hiç-
bir zarar veremez" (3/120).- ~ 

- "Ey iman edenler, Allah'a karşı 
gelmekten sakınırsanız, o size iyi ile 
kötüyü ayırdedici bir anlayış verir, 
kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar." 
(8/29).-

- "Onlar ki, bazı küçük kusurları 

müstesna; büyük günahlardan ve çir-
kin işlerden sakmırlar; kuşkusuz Rab-' 

• binin affı geniştir." (53/32) 
- "Kim Allah için mal ver i r ve 

günah la rdan kaçınırsa ve en güzel 
sözü (Lâ ilahe illallah) tasdik ederse, 
biz onu en kolayına müyesser kdarız." 
(92/5-7) 

- "Allah, takva sahiplerini, zafer-
lerine vesile olan amelleriyle selamete 
ulaştırır. Onlara bir kötülük dokun-
maz 've onlar mahzun da olmazlar" 
(39/61). -

-"Eğer iman ed ip h a r a m l a r d a n 
kaçınmış olsalardı, elbette AUah katın-
dan İıayır olurdu" (2/103). 

- "Kim Allah'tan çekinir ve dav-
ranışlarını düzeltirse, onlara korku 
yok tu r ve onlar üzü lmeyecek le r -
dir" (7/135). 

- "Kim nefsinin hırsından korunur-
sa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 
kendüeridir"(59/9). • 

- "Biz muhakkak haksızlık- edenleri 
mahvedeceğiz; onlardan sonra yer-
y ü z ü n e sizi yer leş t i receğiz . İşte, 
makamından ve tehdidimden korkan-
lara vadim budur." (14/13-14) 

- "Kim Rabbirtin makammdan kor-
k u p da k e n d i nefs in i kö tü lük ten 
alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz 
cennettir." (79/40-41). 

Ve duamız: 
"Rabbimiz, bizi doğru yola ilettik-

ten sonra kalplerimizi saptırma." (3/8) 
"Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve 

i ş imizdek i taşk ın l ığ ımız ı bağış la . 
Ayaklarımızı sabit kıl ve inkarcı top-
luma karşı bize yardım eyle." (3/147) 

(*) Seyyid'Sabık, Fıkhu's-Sünne, Çev. 
" Tayyar Tekin, Pınar y. Îst-1987, c.3, s.345. 



RP'yi bekleyen tehlikeler (II): 

Burhanettin Can 

. 'Büyük İslam alimi Hamid 
el-Gazali, Selçuklu sultam Mu-

kimseye haksızlık "etmiş olmaz-
sınız. Özelhkle, son 20 yıllık dö-
nemin mektupta ifade edilenler-
le birebir ör tüştüğünü gözönü- ' 
ne ahrsak; toplumsal akışın, Sel-

Osmonlı döneminden günümüze 
, „ , , uzanan temel bir hastalık, "Kutsal 

v e v o d e v l e t i n d , r . 
bozuklukları Şöyle i fade edi- Devleti yönetenler veya devlete 
yordu: / _ hakim planlar adz kaldihlarinda bu çuklu.Dönerni akışa beıizediği-

"Mütnkün olan en.kısa za- kutsallık kalkanım genell ikle'her rd, sonunda böyle giderse, kaçı-
manda ve otoritenin ulaşabildiği zoman, her yerde ve herkese - olarak aynı şeyin olaca-
her yerde yolsuzlukların, adam - . ' , ğmı söylememiz bir abartı ol-
kaynmacılığın, adaletsizliklerin, ' t^uHanmişlardir. Ayacak t ı r . 
zulmün, rüşvetin ve diğer kötülüklerin tümünün kökü- Burada, mektupta ifade edilen rüşvet ve yol-
nü kazımak için elinden geleni yapmada kusur etmeme- suzluklar iizerinde duracak değiliz. Toplumsal çü-
lisin. Ülkemizin halkt, ülkemizin şerefi; ülkemizin rümeyi durdurmak, yolsuzluk ve adaletsizliklere ' 
halkı, ülkemizin gerçek zenginliğidir. İçinde bulun- ' savaş açmak isteyenler veya bu iddiada olanların 
dukları yolsuzluktan senin haberin yok. Ülkenin bu kts-.\ unutmaması gereken, mektupta yer alan, iki temel 
mında bulunan anarşiden haberdar olmayabilirsin. 
Vergi tahsildarları yolsuzluk yapıyorlar. Fakir halkı 
kendi çıkarları için sömürüyorlar. Topladıklart verginin 
ancak pek az kısmını devlete veriyorlar. Vergi oranlan 
halkın karşılayamayacağı kadar yüksek.- Bu sözlerin 
üzerine düşün. Fakirlik ve açlık onlara büyük acılar ve-
riyor. Vücutları yoksulluktan harap olmuş durumda. 
Takatleri kesik. Uzun zamandır çektikleri sıkıntılar, be-
denlerini kuru bir iskelete çevirmiş. Oysa sen lüks 
içinde bir hayat sürdürüyor, yönetimin altında 
bulunan insanlara, onlann sorunlarına karşı ilgi-
siz davranıyorsun"{\). 

GazaU,yüzyıllar ötesinden günümüze ışık tu-
tan önemli ilkeleri ortaya koyuyor mektubunda. 
Bir boyutuyla devletlerin, sistemlerin, toplumların 
çöküş nedfenlerine dikkatleriııüzi çekiyor. Bu mek- -
tubu hiç değiştirmeden günümüz yöneticilerinin 
herbirine gönderebilirsiniz. Göndermekle de hiç 

noktayı inceleyeceğiz. 
Birincisi -"Ülkemizin halkı ülkemizin şerefi; ül-

kemizin halkı, ü lkemizin gerçek zenginl iğidir . 
İkincisi ise, yöneticilerin lüks içinde yaşayıp, hal-
kın sıkmtılarma sorununa ilgisiz kalmaları ve da-
ima fedakarlığı tek yanlı olarak onlardan istemele-
ridir. . . • 

"Ülkemizin halkı, ülkemiziri-şerefi; ülkemizin halkı, 
ülkemizin gerçek zenginliğidir." 

Osmanlı döneminden günümüze uzanan temel 
bir hastalık, "Kutsal devlet" yeya devletin kutsal-
lığıdır. Bütün yapılanış ve çalışmalar hep, ne oldu-
ğu tam olarak açıklanmayan, bu kutsal devlet kav-
ramına göre şekillenmiştir.-Devleti yönetenler ve-
ya devlete hakim'olanlar aciz kaldıklarında kutsal-
lık kalkanını genellikle her zaman her yerde ve 
herkese karşı kullanmışlardır. Kutsallık kavramı, 
yönetici zümrelerin rahatmı kaçıracak uyanış ve 



Halkı bastırarak 
veya çürüterek 

devletin veya sis-
temin varlığını de-
vam ettirmesi ta-
rihte mümkün ol-
mamıştır. Roma 

İmparatorluğu her 
iki aracı kullanma-

sı açısından tipik 
bir örnektir. Roma 
, Irpparatorluğun-
do, seks, para ve 

ırkçılık hastalığı 
kangren halini al-

mış ve impara-
torluğu yiyip 

bitirmiştir. 

direniş hareketlerine karşı çok yaygın 
bir şekilde kullanılır olmuştur. 

Ülkenin talan edildiği dönemlerde 
yolsuzluklar üzer ine her gidiş, bu 
kutsallık kalkanı ile engellenmek is-.' 
tenmiştir; "Aman devlet yıpranma-
sın." Yönetici kesim işlerine geldiğin-
de, "devlet yıpranmasın"; işlerine gel-
diğinde "devlet çökmüştür" demekte 
hiçbir sakınca görmemişlerdir. "Şeffaf 

- karakol" diyenler, iktidara geldikle-
rinde "devleti yıpratmam" demişler-
dir. Çekiç Güç "işgal ordusudur" di-
yenler; iktidar olduklarında, Çekiç 
Gücün süresini uzatmada devlet sır-
ları, devletin kutsallığı arkasma sığın-
mışlardır. 

Devlet kim için oluşmuştur? Dev-
let dediğimiz en geniş ve en büyük 

, organizasyon kime hizmet etmelidir? 
Burada devlet felsefelerini inceleye-
cek değiliz. Devlet, toplumsal yaşa-
mın gereği olarak halkın daha mutlu 
daha.güvenli bir şekilde yaşayabilme-
si için ortaya çıkmış bir organizasyon-
dur.' Devletin amacı, halkın mutlulu-
ğu, huzuru olmalıdır. Halkı olmayan 
bir devlet; halkına düşman bir devlet 
veya halkın düşman olduğu bir dev-
let ne işe yarar? Halkın inanmadığı, 
güvenmediği bir sistem, bir devlet 
varlığım devam ettirebilir mi? 

Halk ve devlet uyumsuzluğu o ül-
ke için bir kaostur. Bu kaos, bu gü-
vensiz ortam uzun süre devam ede-
mez. Böyle zamanlarda Devlete ha-

~ kim olanlar, halkı korkutarak sindir-
mekle veya uyuşturarak dirençlerini 
kırmakla sonuca gitmeyi genel olarak, 
ilke edinmişlerdir. 

Böyle ülkeler son dönemlerinde 
aşırı bir şekilde eğlenceye tüketime ve 

s zorbalık bataklığına saplanmışlardır. 
Özellikle yönetici kesimde vuku bu-
lan bu iğrenç hastalık, zamanla toplu-
mun diğer kesimlerine bulaşmakta ve 
mukadder son kaçınılmaz olmakta-

" dır. 
Şiddet ve uyuşturma, halktan kop-

muş yöneticilerin kullandıkları iki 
önemli silahdır. 12 Mart darbesinden 

sonra askeri darbecilere sivU darbeci-
ler şöyle yol gösteriyorlardı: 

"Öğrenciler arasındaki sürtüşmelere 
hiç şaşmamak lazım. Öğrenciler ateşli ve 
canlı kişilerdir. Oynak yaşlardadır. Biz, " 
kız ve erkek öğrenci yurtlarını ayrı tutu-
yoruz. Halbuki, bu yurtlar birleştir ilse, 
hem nüfusumuz artar, hem öğrenciler ya-
tışır, gözleri başka tarafa döner. Bîr an ev-
vel harekete geçmek, kız ve erkek-öğrenci 
yurtlarını birleştirmek lazımdır ki, kıpır-
danmalar son bulsun." (2), 

Nitekim 12 Eylül 1980 ihtilalinden 
sonra bu düşünce, toplumun her kes-
mini kapsayacak genişlikte uygulama-
ya konulmuştur . Medya ve eğlence 
merkezler i bu görevi üst lenmişt i r . 
"Hasan Sabah'm Cennetini(!)"20.yüz-
yıla taşıyarak halkı daha rahat ve da- -
ha kolay bir şekilde yönetmek istemiş-
lerdir. 

Halkı bast ı rarak veya çürüterek 
devletin veya sistemin varlığını devam 

• ettirrhesi; tarihte mümkün olmamıştır. 
Roma İmparatorluğu her iki aracı kul-
lanması açısından tipik bir örnektir bu 
konuda. Roma İmparatorluğu'na karşı 
mücadele veren hiristiyanlar impara-
torluğu 3 ternel konuda eleştirmişler-
dir(3). ' \ 

Hıristiyan düşünür Justin, hıristi-
yan arkadaşlarını korumak için impa-
ratorlara mektup yazdığı zaman, onun 
halkmın (arkadaşlarının) ırkçılık, para 
ve seks konusundaki tutum ve davra-
nışlarının tamamen değiştiğini ifade 
ederek övünmektedir: 

- "Ahlaksızlıktan zevk alan bizler şimdi, 
yalnızca iffeti kucaklıyoruz. Mal, mülk ve 

• para elde etmeden başka herhangi bir değe-
re sahip olmayan bizler, şimdi sahip oldu-

' ğumuz herşeyi getiriyor, ihtiyaç sahipleri 
ile onları paylaşıyoruz. Farklı ırklarla bir-
likte yaşamayı reddederek birbirinden nef-
ret eden ve birbirini öldüren bizler, şimdi 
onlarla candan dostlar olarak yaşıyoruz."' 

Özetle Roma İmparator luğunda, 
seks, para ve ırkçılık hastahğı kangren 
halini almış ve imparatorluğu yiyip bi-
tirmiştir. Ve Roma İmparatorluğu çök-

. müştür. Selçuklu, Osmanlı ve Sovyet 



. imparatorlukları da yıkılıp git-
mişlerdir. Bugün ABD İmparator-
luğu bu hastalıklarm son temsilci-
si olarak mukadder akıbetini bek-
lenmektedir. Evet bütün teknolojik 
ve bilimsel üstünlüğüne rağmen 

" bu böyledir: 
, "Son yıllarda. Amerikan filmleri 

de giderek şiddet olaylarına, fiziki ve 
cinsel açıdan vahşet sergilemeye yö-
nelmişler ve iğrençlik dozunu artır-
dıkça yeni 'gişe rekorları kırmaya baş-
lamışlardır. Amerikan film prodük-
törleri, anayasanın kendilerine sağla-
dığı hakların arkasına sığınarak, sos-
yal ahlakî yokk eden kültürel yt-
ktctlar haline gelmişlerdir. 

Böylece ütopyacı fanatiğin yerini, 
doymak bilmeyen bir tüketici al-
mıştır. İnsanlar arasındaki eşitsizli-
ğin ve mahrumiyetlerin dünya çapında al-
gılanmaya başladığı bu dönemde, yapay 
olarak kamçılanmış arzular, anlık hevesler, 
modalar ve yutturmacalar sonucu batılı 
ülkelerdeki tüketimin ne kadannıri gerek-
siz olduğunu hesaplamak politik ve ahlaki 
açıdan çok sakıncalı sonuçlar doğurabile-

, . çektir. Yapay olarak kamçılanmış ar-
zular sonucu ortaya çıkan gereksiz tü-
ketim, yalnızca zengin sınıflan değil 
orta sınıflan da etkisi altına almıştır. 
Çok zenginler -ki bunlar çoğu zaman yeni 
zenginlerdir- yeni bir örnek oluşturup,. 
kuralsız ve aşikar tüketimleri ile, ihtiyaca 
bağlı olmayan ve yâlnızca kendi arzuların- • 
dan kaynklanan maddi tüketimleri'ile "iyi 
yaşama" eşdeğer olan yeni bir atmosferin 

' yaratılmasına önayak olmaktadırlar. 
'^ Ahlakî açıdan yozlaşmış olan bu 

iyi hayat tanımı yalnızca televizyon-
dan iletilmiyor. Bu standartlar, aynı 
zamanda zengin şirket yöneticileri, 
yatırım ajanlan, arazi spekülatörleri 
ve kitle iletişim araçlannın yöneticile-

- ri gibi New York ve Los Angeles'te ya-
şayan ve pınitılı yaşamlan ile kitle ta-
rafından "yüksek sosyete" diye tanımla-
nan bir sosyal grup tarafından da kabul 

\ görüyor." (4) ' ' " 
Papa John Paul II, Bati toplumları-

nın aşm bir şekilde yozlaşmasmdan'ci-

di kaygılar duymuştur . 1991 yılında . 
"Çentesmus Annus" adlı bildirisinde 
endişâlerini açık bir şekilde dile getir- * 
miştir: 

"İnsanların kendileri için iyi bir yaşam 
•istemeleri kötü bir şey değildir. Kötü olan, 
insanların 'kendilerine birşeyler olmak' ye-
rine bir şeylere sahip »olmak istedikleri bir 
yaşam tarzı seçmeleridir. Kötü olan in-
sanlann daha iyi olmak için değİl ha-
yatlannın tek amacı olarak eğlenmek 
için sürekli bir şeyler istemleridir."(5) 

Bütün b'unlardan çıkan sonuç; bir • 
ülkenin gerçek "zenginliği, o ü l k e n i n ' 
halkıdır. Türkiye'de halk yozlaşmaya 
karşı çıkarak RP'yi birinci parti duru-

• muna getirmiştir. Halk horlanmaktan,; 
aşağılanmaktan "aşırı vaatlerle aldatıl-
•maktan'bıkmıştır. Ve bir tavır koymuş-
tur. RP'ye rey verenlerin bir kısmı bel- • 
ki de RP ideolojisine inanmamaktadır.. 
"Kardinal külâhı görmektense Osman-

• İl sarığını tercih ederiz" demişlerdir . 
belki de. Öyleyse RP yöneticileri, va- ' ' 
dettiklerini gerçekleştirmelidirler." Bu^ 
nu hangi sürede ve hangi hızla yapabi-
leceklerini topluma izah etmelidirler. 
Yerine getiremeyecekleri vaatleri varsa 

;da_onu da sebepleri ile açıklamalı Ve . 
halkı ikna etmelidirler. Bir seçim mal-' 
zeme'si olarak kulİanip gerçekleştire- . 



, Üluslûrorosı bir 
sisteme direnmek 
. istiyorsanız, do-

yonocoğınız en 
büyük moddi güç 
holktır.Holkı ümit-
sizliğe sürükleye-

rek uluslororosı 
sistemin işbirlikçi-
lerinin eline itme-

yin. Bunun için 
Türkiye'deki ce-
mootlerle doyo-
nışmo içinde bu-
lunmonız gerek-

'mektedir. 

meyeceklerini anladıkları vaadleri 
varsa, çıkıp halktan'özür dilemeU ve 
Al lah ' t an d a af is temelidir ler . Ve 
unutmamalıdırlar ki seçimden önce 
"Biz ve onlar " vardı. Şimdi, böyle gi-
derse, hiçbir açıklama yapmazlarsa 
toplumu bilgilendirmezlerse; "Aslen 
yok birbirinden farkımız ama biz Os-
manh Bankasıyız" ifadesi var olacak-
tır. Bu, halkın daha yozlaşmasına, kir-
lenmesine neden olacaktır. Bu hayal 
kırıklığının etkisi uzun yıllar devam 
edecektir. Halka değer verin, bütün 
samimiyet iniz le , doğrular ın ız ı ve 

•yanlışlarmı halka anlatın halk sizi an-
layacaktır. 

Uluslararası bir sisteme direnmek 
istiyorsanız, dayanacağmız en büyük 
maddi güç halktır,. Halkın özünü de-
ğiştirecek şekilde davranın halkı ör-
gütleyin. Halkı ümitsizliğe sürükleye-
rek uluslararası sistemin işbirlifcçileri-
nin eline itmeyin. Bunun için Türki-
ye'deki cemaatlerle dayamşma içinde 
bulunmanız gerekmektedir. 

Dünyev i l e şme Hasta l ığ ı (Ehl-i 
Dünya) 

Genelde insanlar özelde mümin-
ler, daha da özelde davetçUer için üç 
vahim hastalık, 3 vahim tehlike var-
dır: 

* Makam tutkusu veya makamın 
ilahlaştırılması 

* Mala aşırı tutku • 
* Fuhuş : , 

\ Burada, makam ve mal tutkusu 
üzerinde duracak, bunun İslam da-
vetçileri üzerinde yapabileceği tahri- ' 

' batı inceleyeceğiz. 
Her iki tutku insanda fıtri olarak 

var olan ve insanın kötülük cephesine 
has özeUiklerdir. Her iki duygu, belH 
ölçüler içinde tutulamazsa; insan dav-
ranışında ciddi bozulmalara neden 
olurlar. 
.. Öğrencilik yıllarının birçok ateşli 
dava adamı devrimcisi, öğrencilik 
sonrasında ya makamın ya da para-

nm cazibesine kapılarak yok olup git- • 
miştir. İnsan reaUtesi gözönüne alın-
madan yapılan eğitim ve örgütlenme 
faaliyetleri, bu iki öldürücü hastalığın 

- insafsız darbeleri altında yok olup git-
miştir. 

Zalimlerin, kafirlerin kurşunlarına, 
tehditlerine boyun eğmeyen onlara al-
dırış etmeyen nice yiğit insan; daha 
sonraları bu iki hastalığa teslim olabil-

-mişlerdir. - • 
Bu bakımdan bugün hükümet orta--

ğı olan RP yöneticilerini, milletvekille- ^ 
rini, bakanlarını, belediye başka'nlarmı 
bürokratlarını bekleyen en büyük iki 
tehlike bunlardır. Hükümetin yıkılma-
sı tehlike değildir. Seçimi kaybetmeleri 
de değildir. Evet bunların hiçbiri de-
ğildir. Mücadele azim ve heyecanımı 
öldüren, karşı olduğu sistemle onu ay-
nı düzeye getiren, onu yaşayan ölü "ha-
line sokan, onun ruhunu teslim alarak 
onu köleleştiren, bu iki'hastalığa yaka-
lanmaktır asıl tehlike. Bunlar AİDS gi-
bi insanın tüm bağışıklık sistemini yok 
eder mümini duyarsızlaştırır, ibadetle-
rini anlamsız hareketlere indirger. 

Makam Tutkusu' 

Gazali söz konusu mektubunda, 
Sultan'a: "Oysa, sen lükş içinde bir ha-
yat sürdürüyor, yönetimin altında bu-
lunan insanlara, onların sorunlarına 
karşı ilgisiz davranıyorsun." diye hi-
tap etmektedir. Yönetim mekanizma-
ları otoriteyi temsil ettiğinden o mev-
kilerdeki insanlar bu gücü kullanırken 
dikkatli olmalıdır. Bu gücü, hakkın ve 
halkın emrinde kullanmalıdır. Gücü 
nefsi arzularının tatmini için kullan-
maya kalkması yukarıda bahsedilen 
çatışmayı kaçınılmaz kılar. 

İktidar mevkiinde olanlar, bir tele-
fonla birçok işi çözebilmenin verdiği 
güçle,birçok şeyi kendisi için mübah 
görebilir. Kendi yaşantısının yönettiği 
insanlardan çok daha farklı'olması ge-
rektiğine, yaşam standardının çok da-
ha yüksek olması gerektiğine, nefsinin 



verdiği vesveselerle, kendisini, inandı-
rabilir. Yönetim kademelerine yeni ge-
lenlerin karşılaştığı ilk sınav budur . 
Nefsi arzularıyla girilen bu ilk çatışma, 
önemlidir. İdeallerle nefsin çatışması, 
daha sonraki gelişmeleri şekillendire-
cektir. İlk taviz, daha sonraki dönem-
lerde daha çok tavizi beraberinde geti-
rebilir. Zamanla insan, ideallerinden 
kopar uzaklaşır, sıratı müstakimden 
sapıp şeytanm yolunda çok mesafe alır 
da farkına varmaz. İlk sapmada müda-
hale edilmezse, sonradan yapılan mü-
dahalelerde sonuç alınması çok zorla-
şır. Yönetici direnişe geçer. Çevresini 
küçümser, hor görür. Onlar onun için 
sosyal yönleri olmayafı zSvallılârdır. 
Yollar ayrılmıştır artık o yönetici, çev-
resinden kurtulma operasyonunu baş-
latır ve çevresini dışlamaya başlar. 
Kendisinden randevu alınamaz. Ken-
disi ile bir türlü görüşülemez. 

Sistemi değiştirmek isteyenleri, yö-
netim kademelerinde bekleyen ilk teh-
like budur: Makamın gücünün cazibe-
sine kapı lmak. Makamın gücünde , 
asalet ve üstünlüğü aramak. Kibir ba-
taklığına saplanıp kalmak. İblisin isya-

' riının arkasında yatan temel o'lgu bu, 
'değil miydi? Allah, Hz;Adem'e secde 
edilmesini emrettiğinde, İblis bu ge-
rekçeyle Allaİı'ın emrine karşı çıkmış-
tır: , ' • . - • . 

"(Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, se-
ni secde etmekten engelleyen neydi?" (İb-
lis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım: beni 
ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarat-
tın." • ^ ' 

(AUah): "Öyleyse oradan in, orda bii-
yüklennıen senin hakkın olmaz. Beklemek-
sizin çık. Kuşkusuz sen, küçük düşenler-
densin." (7 Arai 12,13) 

38 Sad 75, 76'da da benzer ifadeler 
vardır. İlave olarak "Büyüklendin mi, 
yoksa yüksekte olanlardan mı oldun" 
denerek İblis'in ateşten yaratılmış ol- • 
masının onu hangi psikolojiye ittiğine 
ışık tutulmaktadır. Gerek Araf 13 ge-
rekse Sad 77'de, böylesi kibirlenmiş, 
büyüklenmiş etrafını hor hakir gören 

İbUsten; cennetten çıkması, kendisine 
verilmiş makamı terk etmesi istenmek-
tedir, Cennet makamı kibirlenen bö-
bürlenen büjrüklenenlerin kalabileceği 
bir makam değildi çünkü. 

Benzer bir o layla . Cenne t t e , 
Hz.Adem'le eşinin tutumunda karşıla-
şıyoruz. Cennet 'e yerleştirilmiş olan 
Hz.Adem ve eşine Cennet ' te bir tek 
yasak getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 
değişik surelerinde bu olay ayrıntılı ' 
anlatılır(6): Hz .Adem' le eşini Cen-

•net'ten çıkarabilmek Allah'ın emrini 
çiğnetebilmek için İblis'in onlara ver-
diği vesvesede de; gene makam, mev-
ki sahibi olma duygusunun istismarı 
veya aşın tahrik edilmesi vardır: 

"Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizle-
nen çirkin yerlerini açığa çıkarabilmek için-

onlara vesvese verdi ve dedi ki: '^Rabbini-
zin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca si-
zin iki melek olmamanız veya ebedi yaşa-
yanlardan küınmamamz içindir." 

Ve"Gerçekten ben size öğüt verenler-
denim" diye yemin de etti" (7 Araf 20, 
21) - . - ^ . 

"Sonunda Şeytan ona vesvese verdi; 
dedi ki: "Sana sonsuzluk ağacım ve- yok • 
olmayacak bir mülkü haber vereyirn 
mi?"(Tahal20) , . " 

' Evet cennetin biri hariç tüm imkan-
ları Hz.Adem'le eşine bahşedilmiş ol-, . 
masına karşılık, "melek olma", "ölüm-
süz olma" tutkusu; Allah'ın hitabına 
d o ğ r u d a n m u h a t a p o lmuş 
Hz.Adem'in bir anlık kontrolü kaybet-
mesi ile Allah'ın koyduğu,meşrui /e t . 

-hudutlarını çiğnemesine neden olmuş-
tur. Hz. Adem ve eşi emirleri çiğnediği • 
için, yeni bir olgunlaşma eğitiminden 
geçip başarı kazanıncaya kadar Cen- -
nefte-kalamazlardı! Yeni bir olgunlaş-
ma süreci için dünya seçilmiş ve dün-
yaya gönderilmişlerdi. 

Bugün de, RP'nin şahs ında t üm -
müminleri bekleyen tehlike; makam 
tutkusu, bulunulan makamların kut-

' saliaştirılrnası, oralarda kalabilmeki 
çin hertürlü yağcılığın yalanın ve ent-

. rikanın meşru görülebilmesidir..Mev^ 

Öğrencilik yılları-
nın birçok oteşli 
dovo odomı öğ-
rencilik sonrosm-
do yo mokomın 
yo do poronın 
cazibesine kapı-
larak yok olup 
gitmiştir. İnsan 
realitesi gözönü-
ne alınmadan 
yapılan eğitim 
ve örgütlenme 
faaliyetleri, bü 
iki öldürücü hos-
talığın insafsız 
darbeleri altında 
.yok olup / • 
gitmiştir. 



•: Sistemi değiştir-
mek işteyenleri, 

yönetim kademe-
- lerinde bekleyen 

ilk tehlike budun-
Mokamın gücünün 

cazibesine kapıl-
mak. Mokamın gü-

cünde, asalet ve 
üstünlüğü aramak. 

Kibir bataklığına, 
saplanıp kalmak, 

iblisin isyanının ar-
kasında yatan te-
mel olgu bu değil 

_ miydi? 

kilerinde kalabilmek için bukalemun 
gibi her renge boyanabilmedir . Bu 
hastalığa yakalananların bu mevkiler-
de kalması, tutulması yanlıştır. 

İnsan gücünü, mevkisinden alma-
• mahdır. Gücü, kendi içinde kişiliğin-
de, ahlakında yeteneklerinde aramalı-
dır. Kendinde olmayan özellikleri, 
makamın gücünü kullanarak kapat-
maya çalışanlardan, her türlü kötü-

. lük, gelebilecektir. Bulunduğu maka-
mı aşırı bir şekilde önemseyenler, bü-
tün bilgi ve becerilerine rağmen çev-
resini tahrip edebileceklerdir. İşte İb-
lis'in hastalığı bu idi. Kıyamete kadar 

' da insanların yolları üzer inde icra 
"edeceği faaliyet de bu kötülük hep 
olacaktır. . . 

Ateş ten yara t ı lmış olan İb-
l i s ' i n , top rak tan yara t ı lmış o lan 
Hz.Adem'i hakir görmesi, onu aşağı-
laması, İblis'in yoldaşı olan makam 
sahiplerinde zenginlerde tarihsel sü-
reç içerisinde daima var olan bir duy-
gudur. Çin'den Hindistan'a oradan 
Afrika, Avrupa ve Amerika'ya kadar 
oluşturulmuş "kast sistemleri" sınıflı 
toplum yapısı bunun en canlı örneği-
dir. . .. 

Bugün için 30 yıllık bir mücadele-
nin sonucunda hükümet olmuş bir 
partinin mensupları, bakanları, mil-
letvekilleri, bürokrat lar ı , belediye 
başkanlan, geldikleri konumlan unu-
tup halkı ve kendi örgüt mensupları-
nı, onlaurm taleplerini gözardı edebi-
lir. Aşırı istekler karşısında, kapılarım 
halka, örgüt mensuplanna kapatma-
ya kalkabilir. Yapılması gereken, ka-
pıları kapatmak değildir. Neyi yapıp, 
neyi yapamayacağını, adalet ölçüleri 
içinde, açık ve net bir şekilde onlara 
anlatmak açıklamak olmalıdır. Aksi 
taktirde, niyetiniz o olmasa bile, şey-
tan, insanipra bunlar kendilerini be-
ğendi, bunlar değişti, bunların da li-
beralistlerden, solculardan b i r farkı 
kalmadı, vesvesesini verebilecektir. 

Devletin içinde bulunduğu duru-
mu daha yakından görmüş olan bu 
yöneticiler; halkın, örgütün veya ar-

kadaşlannın isteklerini çok küçük gö-
rebilir.'"Bunun için mi geldiniz" "de- • 
mek atılan ilk yıkım tohumudur. Aşırı 
bir şekilde talep istekleri pompalanmış 
bu insanların, davranışları doğrudur. 
Yanlış olan, bir mücadelenin, dünyalık 
istekler manzumesine dönüştürülüıüş 
olmasıdır. Ona uygun bir eğitim ye ör-
gütlenme anlayışının yapılmamış ol-
masıdır. 

Bu basit istekler karşısında şeytan 
ve taraftarları; yöneticileri, halkı ve'ör-
gütü horgörmesi, anlayışları kıt,"cahil, 
ve sosyal yönleri olmayan kaba insan-
lar olarak nitelemesi için teşvik "eder 
ve onlara daima bu yönde vesvese ve-
rir. Yöneticilerle kendi tabanı, halki 

"arasına mesafeler koymaya gayret sar-
federler. Bu oyuna gelindiği taktirde 
yöneticiler, ne olduğu behrsiz, kendini 
müslüman diye takdim eden ve fakat 
davranış ve yaşayışı bununla uyum 
içinde olmayan belli bir griibun kont-, 
rolüne girmiş olur. Bunun tabiî sonucu 
olarak Islamî Camiada makamlı ma- . 
kamsız, zengin fakir ayırımı vuku bu-
lur ki bu bir başka tehlikedir. RP yöne-
ticileri hiçbir zaman bu olayı gözardı 
etmemeliler. Hz. Peygamber zamanm-
da vukubulan benzer olayları inceledi-
ğimizde bunun ne kadar hayatî bir 
mesele olduğunu kolayca görürüz(7): 

Rivayetlere göre Kureyş'in ileri ge-
len le r inden bir k ısmi Hz.Peygam-
"ber'in meclisine uğramışlar. Yanında 
Bilal, Ammar,,Selmart gibi fakir olan 
müslümanlar varmış: Bu fakir insanla-
n görünce Hz.Peygamber'e: 
. "Ey Muhammed, seri kavminden vaz-
geçtin de bunlara mı razı oldun? Biz bun-
ların arkasından mı gideceğiz? Bunları • 
yanından kovarsan biz senin meclisine ge-
lir konuşuruz, belki de uyarız." demişler-
dir. Hz.Peygamber 26 Şuara 114' -Ben 
müminleri kovmam- ayetini okuyarak 
kendilerine cevap vermiştir. Bunun 
üzerine; ' ' 

"O ha lde biz geldiğimiz zaman 
bunları yanından kaldır, gittiğimiz za-
man yanında oturt" teklifini yapmış-
lardır. Hz.Ömer de "Ey Allah'ın Resu-



İÜ yapsan bakalım ne olacak?" demiş-
j tir. Gelen KureyşIiler bunun yazılı ol-

masını kayıt altına alınmasını belge-
lendirilmesini teklif etmişlerdir. Yaz-

• ma için hazırlıklar başlarken Allah'ın 
ikazı, uyarısı gelmiştir: ' ^ ı . 

"Sabah akşam -O'nun yüzünü (rı-
zasını) dileyerek -Rablerine dua eden-
leri kovma. Onların hesabmdan senin . 
üzerinde bir şey (yükümlülük), şenin 
hesabından "da birşey (yükümlülük) 
yoktur ki onları kovman gereks in . ' 
Yoksa zalimlerden olursun." -

Böylece: "Allah içimizden bunlara 
mı lütuf ta bulundu?" demeleri için on-
lardan b a z ı m ı bazısı ile denedik. Al-
lah, şükredenleri daha iyi bilen değil 
mi?(6 Enam 52,53). ' 

Daha sonra naz i l olan 18 Kehf 
: 28'de, müminlerin haklarının çok daha 

iyi korunması, onlara- şefkat gösteril-
mesi istenerek konunun önemi vurgu- . 
lanmıştır. 

Müminlerin, özellikle davetçilerin, 
• makamlı, makamsız, zengin fakir ayı-

rımı yapmama konusunda son derece 
hassas davranmaları gerekir. Diğer bir 
deyişle teyakkuz halinde olmalıdırlar. 

Batı düşünce mensuplarının, RP'ye 
rey veren kitleleri" varoştakiler" diye 
aşağılamaları, Hz.Peygamber zama-
nındaki olaydan bir farkı var mıdır? 
Sadece zenginleri veya makam sahip-
lerini Ugi odağı haline getirip, diğerle-
rini ihmal etmek; yalnızca, zengin ve 
makam sahiplerinin İslam'a kazandı-
rılması için uğraşıp, diğer insanları 

- görmemezlikten, gelmek yanlıştır. Zen-
gin, makam sahibi ve zeki insanların 
müslüman olması veya İslamî hareketi 
benimsemesiyle herşeyin düzelebilece-
ğini sanmak, düşünmek ve buna göre 

- yapılanmak da yanlıştır. Son derece 
• tehlikelidir. Sınıflara ayrılmış toplum-

ların, nasıl bedel ödediği tarih boyu 
görülmüştür. Özellikle son 100 yıl, bu-
nun en canlı şahididir". 

• Onun için RP yöneticileri Belediye 
Başkanlan, İktidar olduktan sonra bu 
gerçeği görmemezlikten gelip; yahuz-
ca iş dünyas ın ın önde gelenleri ile 
meşgul olmamalılar. Belediye başkan-
ları kapılarını fakir halka kapatmama-
lılar; Hiç bir mümin Abese suresinde 
Hz .Peygamber ' e yap ı lan uyar ıc ıy ı 
unutmamalıdır: 

"Surat astı ve yüz çevirdi; 
Kendisine o kör geldi diye. 
Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-

annacak? . " 
Ya da öğüt alacak;'böylelikle bu öğüt 

kendisine yarar sağlayacak. 
Fakat kendini müstağni görin ise, 
İşte sen, onda yankı uyandırmaya çalı-

şıyorsun; 
Oysa, onun temizlenip-arınmasından 

sana ne? . - • " •. 
Ama koşarak sana gelen ise, 

, Ki^o, 'içi titreyerek korkar' bir durum-
dadır; , 
. .Sen ona aldırış etmeden oyalanıyor-

' sun. V . 
Hayır; çünkü o (Kur'an), bir öğüttür. 

~ Artık dileyen, onu 'düşünüp-öğüt al-
sın." • . . . . • 

(80 Abese 1-12) • 
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Botı düşünce 
mensuplarının, 
RP'ye rey veren 
kitleleri''varoşta-
kiler" diye aşağı-
lamaları, Hz.Pey-
gamber zama-
nındaki olaydan 
bir Farkı var mı-' 
dır? Zengin, ma-
kam sahibi ye. 
zeki insanların 
Islomrhoreketi . 
beninnsemesiyle 
herşeyin düzele-

•• bileceğini san-
mak ve buna gö-
re yapılanmak ' 
do yanlıştır. 



RP, sistem ve Batı'nm 
. , • • 

yeniçerilerine dair 

Mesut Karaşahan 

RP-DVP koalisyon hü- flvrupo Ülkelerinde yuvalanıp Batılılar he- seyi tecrübe etmemizi sağla-

a^rl ' lSırmate^^^^^^^ ©^^a^ll devletinin tahribine çaba Bu ashnda halkm si-aymı doldurmakta olduğu . . . \ yasal alanda soz sahibi olma-., 
bir dönemde başarıh olup gosteren Genç Osmanlılar IÇin Cemil Me- ya başladığı her dönemde 
olmadığma ilişkia değer- rİç'İn tabiri ne kadar uygun düşüyarsa, bu- yaşanan, son yıllarda ise Re-, 
lendirmeler için vakit erken • gQp, ¿ g gQ|-,|, ülkelerin Çlkariarinin alenen ^ ^ Partisi'nin önce belediye-

so^nuculuğunu üstlenmeten çekinmeyen ¡ . t l ı l Î - ^ c . 
lerden yöneltilen başlıca bu gÜruh İÇİn Bati nm deVŞİrme yeniçeri- parti oluşu ve nihayet merke-
eleştiriler olarak Çekiç Güç |0ri" Sifati abartlll olmayacaktır. zi hükümetle yer alışıyla bir-
ve Olağanüstü Hal'in süre- - '' " • ' likte daha bariz biçimde tec-
sinin uzatılması, İsrail'le rübe edilen bir fenomendir, 
yapılan askeri eğitim işbirliği- anlaşmasının iptali bir Gelinen en son noktada, kendi halkından korkan 
yana, yeni bir anlaşmanın, savunma sanayii işbirliği . ve adeta dışarıdan geldcek tehlikelere karşı değil de 
anlaşmasının imzalanmış olması vb. uygulamalar 
gündeme getirildi," muhalefetteyken şiddetle karşı çı-
kılan hususların iktidardayken devam ettirilmesi 
"ayıbı"nı RP'li bir hükümetin de taşıyabildiği vurgu-
landı. 

Bizler uzUn bir muhalefet dönemi boyunca sistem 
dışı ve karşıtı bir söyleme sahip olduğu düşünülegel-
miş olan bir siyasal partinin daha hükümet ortağı ol-
duğu ilk günden itibaren, yukarıda zikredilen husus-
larda somutlaşan devletin temel politik istikametleri 
hilafına tavır takınabileceğinin beklenmemesi gerekti-
ğini, dolayısıyla bu kabü icraatların da birer gösterge 
olamayacağını düşünüyoruz. Belki bu üç aylık döne-
min sonunda RP'li kadroların muhtemel bir iktidar 
ve icraat ortamına hazırlıksız yakalanışını ve bazı 
noktalarda liderliğin yeterince basiretli 
davranmayışını tenkit etmek yerinde olabilir. 

- RP-DYP koalisyon hükümetinin bu üç aylık döne-
mi hükümetin icraatlarmdaki başarı oranım değerlen-
dirmek için erken olsa da, üniformalı veya üniforma-
sız, kendisini devletle özdeşleştiren çevrelerin ilginç -
"icraatlar"ını-gözler önüne seren yeterli sayıda hadi-' 

bu halka karşı konuşlandırılmış gibi bir görüntü arze-
den devlet sistemi, medyadaki temsilcileri vasıtasıyla 
"halk tehlikesi"ne karşı tehdit ve şantajlarını öne sür-
mekte, zaman zaman tavırlarmdaki meşruiyet kisve-
sini tamamen bir kenara bırakılabilmekte ve bu tavır-
ları büsbütün çirkin, hayasız ve aşın cüretkar bir hal 
alabilmekte, şirretleşebilmektedir. 

Halkın devlet adına manipülasyonunda önemli 
bir maşa işlevi gören medyadaki ve entellektüel çev-
relerdeki bu mevzi sahiplerini, merhum Cemil Me-
riç'in Genç Osmanlılar için kullandığr"Avrupa'nın, 
yeniçerileri" tabirine benzer biçimde "Batı'nm yeniçe-
rileri" diye vasıflandıracağız. Çünkü Avrupa ülkele-
rinde -ve özellikle Fransa'da-yuvalanıp Batılılar hesa-
bına Osmanh devletinin tahribine çaba gösteren, Ba-
tı'nm devşirmeleri gibi davranan Genç Osmanlılar 
için Cemil Meriç'in tabiri ne kadar uygun düşüyorsa, 
bugün de Batıcı devlet geleneğinin ve hatta Batılı ül-
kelerin bölgedeki çıkarlarının alenen savunuculuğu 
vazifesini görmekten çekinmeyen bu güruh için de bu 
yeniçeriler sıfatı abartılı olmayacaktır. Kaynağmı bü-
yük ölçüde Avrupalı çocukların devşirilmesiyle sağ-



layan Osmanlı yeniçeri ocağına benzer, 
fakat devşirme yönü itibarıyla ondan ay-
nlan bir sistem üzre bugünkü yeniçeriler 
Batı'dan Doğu'ya değü, Dbğu'dan Ba-
tı'ya doğru devşirilmekte ve bu devşirme 
işlemi bugün daha ziyade ABD ve diğer 
Batılı ülke üniversitelerinde veya bu işle-
mi kusursuz yapma taahhüdündeki yerel, 
eğitim kurumlarında gerçekleştirilmekte-
dir. Sonuç, bürokrat veya "aydın" bir ye-
niçeriler ordusudur, devlet mekanizma-
sının kilit noktalarında, ordu ve medya-
dan iş çevrelerine kadar pek çok yerde 
mevzilenmiş, apoletli veya apoletsiz ola-
rak karşımıza çıkabilen bir "Batı'nm ye-
niçerileri" zümresidir. 
' Ve kuşkusuz Batı'nm yeniçerileri ülke 

yönetiminin kendi vesayetlerinden çık-
ma 'xtehlikesi"ni sezdikleri her siyasal 
konjonktürde saflarım sıklaştıracak, sesi-
ni yükseltecek, "tehlike" olarak gördüğü 
şeye, yani halkm temsilcilerine karşı Batı-
lı efendilerinin sözcülüğünü/savunucu-
luğunu üstlenecekti. Bünu yaparken hak-
lılık/haksızlık, doğruluk/yanlışlık, ah-
laklılık/ahlaksızlık gibi kaygı ve endişe-
ler taşımayacak, her türlü yol ve yönteme 
başvurmakta kendini özgür telakki ede-
cekti. • 

Koalisyon hükümetinin kurulmak 
üzere olduğu günlerden itibaren müthiş 
bir yaygarayla, parük halindeki canhıraş 
çığlıklarla yeri göğü inletmişti bu Ba-
tı'nm yeniçerileri. Ülke görülmemiş bir 
felaketle, belki Moğolların veya -biraz 
modern olsun- uzaylıların istilasıyla ya 
da belki herkesi kırıp geçiren bir veba 
salgınıyla karşı karşıyaydı adetâ: RP ikti-

• dara geliyor, memleket elden'gidiyordu. 
Memleket "çağdaş", "modern", "ileri-

ci", "insan haklarına saygılı", "laik" ve 
"demokrat" birilerinind) elinden çıkıyor, 

. >'gerici", "yobaz", "ilkel", ''insan ve ka-
dın haklarinm düşmanı", "dinci" ve 
"baskıcı" birilerinin (!) eline geçiyordu. 
Melek özelliklerinin ilk gruptakilere, şey-
tan özelliklerinin de ikinci gruptakilere 
hasredilmesinin sebebi ise gayet basitti: 

Bu ikinciler bir devşirilme sürecinden 
geçirilmemiş, siyasal elite mensup olma-

. yan ve üstelik "tehlikeli" bir biçimde Ba-

tılı hayat tarzına karşı İslamî ve yerel de-
. ğerlere vurgu yaptığını iddia eden kim-
selerdi. • 

Şu halde böyle "yabanıl" (!) kimselere 
\ karşı "Batılı hayat tarzımız"ı(?) koruma 

ve kollama mücadelesi verilmeliydi, da-
ha RP'li hükümetin ilk günlerinden itiba-
ren Prof.Dr. Toktamış Ateş'in Cumhuri-
yet'teki köşesinden başlattığı gibi: 

"Bugünlerde genç haramlarımızın ge-
nellikle espri ile karışık olarak sprduklan 
bir soru var. Toplantılarda soruyorlar, 
yolda giderken soruyorlar, hatta okla ve 
gazeteye telefon ederek soruyorlar. 'Ho-
cam' diyorlar. ,'Refah iktidara geldi, çar-
şafları hazırlayalım mı?' 

, Ben de hepsine aynı espri ile cevap 
veriyorum. 'Hayır' diyorum, 'tam tersine 
eteklerinizi kısaltın' 

Gerçekten bugünler sınav günleri. 
Hem bizler için sınav günleri hem de Re-
fahlılar için sınav günleri. 

Bizler için sınav günleri, çünkü ge-
çenlerde de yazdığım gibi, çağdaş ve laik 
bir cuinhuriyette yaşamayı hak edip ha-
ketmediğimiz belli olacak. Refah için sı-
nav günleri, çünkü demokrasiye ve ço-
ğulculuğa inanıp inanmadıkları belli ola-
cağı gibi, dillerinden düşürmedikleri 
hoşgörünün sınırları ve nitelikleri belli 
olacak. 

Bu yazımı yazarken gazetedeki oda-
ma sevgili arkadaşım Şükran Soner geldi. 
Yazımın başladığına baktı. "Bu ne de-

•' mek" diye sordu. Anlattım. • , " - • 
' - "Olmaz" dedi. 'Bana mini etek yakış-

mıyor, daha "fazla kısaltamam.'.'Pekâlâ' 
dedim. 'O halde sen de göbeğini açıkta 

. bırakain bluzlardan giy' Artık sevgili 
Şükran böyle bluzları kendine yakıştırır 
mı, yakıştırmaz mı bilemem. Ama ınutla-
ka kendi yaşam tarzımızı korumalı ve bu 

,. konuda kimseye pabuç bırakmayacağı-
mızı bir biçimde göstermeliyiz." (Cum-
huriyet, 13.9.1996) , 

Hoşgörü ödülü sahibi profesörün 
. etekleri kısaltın, göbeğinizi açın' biçimin-

deki çağrısı, geçtiğimiz dönemlerde RP'li 
belediyelere .karşı yürütülen meyhane ve 
genelevleri koruma ve kollama mücade-
lesini gözönünde bulundurduğumuzda 
belki de fazla yadırgamamak gerekir. Fa-
kat bu sözlerin sadır olduğu kişinin ün-

- vanma.ve konumuna baktığımızda, Ba-

Hoşgörü ödülü 
sahibi profesö-
rün etekleri kı-
saltın, göbeğini-
zi açın'biçimin-
deki çağrısı, 
geçtiğimiz dö-

, nemlerde yürü-
tülen meyhane-
ye genelevleri 
koruma ve kolla-
ma mücadelesini 
gözönünde bu-
lundurduğumüz-

^ da belki de Fazla 
' yadırgamamak 
• gerekir. Fakat , 

müşlümonlorın 
hangi seviyede-
ki muhatoplario 
karşı karşıya ol-
duğunu görmek 
üzücü. 
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Meclis'in açhş töreninde yükseklerden sıkı denetim 
manzaraları medyadan takdir topladı! 

tı 'nm yeniçerileri-
nin hangi seviyeler-
den müslümanlara 
hitap ettiğini, daha^ 
doğrusu müslü-
manların hangi se-
viyedeki muhatap-
larla karşı karşıya 
olduğunu görmek 
üzücü. 

"Batı'nm yeniçe-
rileri" mevcüt siste-
min kendi politika-
larının ürünü olan 
ve bugün vazgeçile-
mez bir rant kayna-
ğı haline gelmiş, 
kendi lobisini oluş-
turmuş bulunan te-
rör batağından 
•RP'li bir hüküm'etin 
ülkeyi kurtarma ça-
baları karşısında da 
paniğe kapılir. Ve 
onlarla birlikte 

, "başkalarının ço-
cuklarının ölümün-
den kendine kahra-
manlık payesi çı-
kartan ucuz politi-

-.kacı, savaştan ya-
^rarlanıp uyuşturu-
cu kaçakçıhğına bu-
laşan üniformalı çe-

teci, mermi haznesine fişek yerine tezek-
konmuş tahta tüfekli köşe rhuhbiri, kan 
akmadığı zaman işlerini sürdüremeye-
ceklerini" bildiklerinden barıştan söze-
dilince "haç görmüş vampir gibi darma-
dağın" olurlar Ahmet Altan'm ifadesiyle 
(Yeni Yüzyıl, 2.8.1996) 

PKK'nın eline esir düşen askerleri 
kurtarmak isteyen RP milletvekili Fet-
hullah Erbaş, Mazlumder Başkanı İhsan 
Arslan ve İnsan Hakları Derneği Başka-
nı Akın Birdal'm bu girişimlerini tahkir 
ve alayla karşılamakta, mahkum etmek-
te bir beis yoktur bu çevrelerce. Böylece 
bir Emin Çölaşan bu girişimin "soytarı-
lığın ve Türkiye'ye ihanetin en büyü-
ğü"(!) olarak niteleyebilir ve öfkesini ve 
tehditlerini şu ifadelerle kusabilir: . 

"Hiç kuşkum yok, Türk milleti bü-
tün hainlerden, bütün namussuz ve şe-

ŞefGİKBf 

refsizlerden birgün hesap soracak. 
• Türkiye Cumhuriyeti, Fethullah'cıla-
rın, Akm'ların oyuncağı değildir. Unut-
masınlar, sabırlar iyice taştı, şarnar surat-
larında patlarsa fena patlar" (Hürriyet, -
1.9.1996) 

Fakat herhalde Çölaşan şu soruların 
cevabını vermekte zorlanacaktır: 

"Bütün hainler, bütün' namussuz ve 
şerefsizler" akan kanın acilen durdurul-
ması için çaba sarfeden kimseler midir,. 
yoksa bu çabalardan rahatsız olan, "kan 
üzerinden politika veya köşe yazarlığı 
yapan", ülkenin insani ve mali kaynakla-
rımn heba olmasına aldırmayan şahıslaT 
mıdır? Türkiye Fethullah'ların, Akm'la-
rın oyuncağı olmadığına göre apoletli ve 
apoletsiz birtakım şahısların mı oyunca-
ğıdır? Sabırları iyice taşanlar bu birtakım 
şahıslar mı, yoksa yürekleri .evlat acısıyla 
yanan anneler, devlete verdikleri vergile-
rin bomba olup yine aynı ülke üzerine 
senelerdir yağıp durduğunu seyreden' 
vatandaşlar mıdır? 

Cüneydoğu'daki devlet-PKK çatış-
masının 12 yıllık bilançosu 5.000 sivil, 
5.000 asker ve polis ve 15.000 PKK militâ-, 
nı olmak üzere 25.000 insandır. Bu raka-
mın kat kat üstünde bir yaralı ve tutuklu 
sayısı vardır. Abdurrahman Dilipak'm 
da belirttiği gibi, "sayıları yüzbinlerle ifa-
de edilen gençlerin PKK saflarında eği-
tim gördüğü söyleniyor. Büyük bir kısmı 
kent merkezlerinde. Bir bölümü dağda, 
bir kısmı 36. paralelin üzerinde, bir kısmı 
Suriye'de, bir kısmı Bekaa'da, Kıbrıs'ta, 
Avrupa ülkelerinde, Rusya'da! Sonuçta -
bu insanların yakını binlerce ana-baba, 
eş-dost, akraba hep yüreği ağzında yaşı-
yor." (Akit, 17-8-1996) 

RP'nin bu kanayan yaraya deva ola-
cak bir çözüme ulaşma çabalarında geri 
adım atmak zorunda bırakılması, Fethul-. 
lah Erbaş ve dernek temsilcilerinin giri-
şimlerinin başarısız kalması, bundan 
sonra bu tür sivil girişimlere kolay kolay' 
fırsat tanınmaması sonucunu beraberin-
de getirebilir. Şiddet çok daha büyük öl-
çeklerde tırmanışa geçecek ve bugüne 
kadar toplam dış borcuna yakın bir mik-
tarda parayı (70 milyar dolar!) "terörle 
rrıücadele"ye harcamış olan bu ülke çok 
daha fazla oranda maddi ve insani kay-
naklarını bu yöreye tahsis etmek zorün-



da kalacaktır. Öyleyse artık "kan emici 
vampirler", "Batı'mn yeniçerileri" ve "te-
rör lobisi" başarılarmı(!) kutlayabilirler, 
sadece RP̂  değil bütün bir ülke halkının 
kaybeden tarafı teşkil ettiği başarılarım. 

Osmanlı' nm son dönemlerinden iti-
baren başlayan ve Cumhuriyet'le birhkte 
kategorik biçimde dış politikadan içteki 
"kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik ha-
yatın her alanında belirleyici role sahibo-
lan "Batı'ya yönelme "ameliyesi. Doğulu 
ve müslüman ülkelerle ilişidlerinde Batı 
kriterini gözönünde bulunduran "Batı 
tercihi", RP liderinin ilk dış gezisini Tür-
kiye'nin doğusundaki müslüman ülkele-
re, hatta ABD'nin tecrit gayretinde oldu-^ 
ğu İran'dan başlayarak gerçekleştirme te-
şebbüsüne "devşirme yeniçeriler" in gös-
terdiği büyük tepkiye zemin oluşturdu. 

Osmanlı'dan başlayan Türkiye'nin 
"Batılılaşma", "Batıya yönelme", "çağ-
daşlaşma" vb. macerasının aslında sö-
mürgeleşme ve uydulaşma sürecinden 
başka birşey olmadığı, bugiin gelinen 
noktada medyadan siyaset çevrelerine 
kadar zihinlerin kölece bir işleyişe sahip 
olması bakımından önemli bir mesafe ka-
tedildiği, bu dış seyahat çerçevesindeki 
tartışmalarla bir kez daha anlaşıldı. 

Böyle bir dış seyahati kendi global çı-
karları a'çısından ABD is temiyordu ' 
veİran'la ticaret yapacak ülke ve şirketle-
re sınırlamalar getirmişken sadık" peyki 
Türkiye'nin 20 mUyar dolarlık doğal gaz 
anlaşması imzalamaya kalkışmasını ka-
bul edilemez buluyordu. Ve bütün bun-
lar ABD için yine de anlaşılabilir tepkİ-

• lerdi. Anlaşılamaz nitelikte olan ise bin-, 
lerce mil uzaklıktaki deniz aşırı bir ülke-
nin, ABD'nin ağzından bu dış politika 
atağına tepki göstermekten haya duyma-
yan "yeniçeriler"in tavrıydı, içimizdeki 
bu "Batı'.nm yeniçerileri" çığlık çığlığa 
hep bir ağızdan feryat ediyorlardı: 

"70 yıllık imajımız güme gidiyor!" 
(Hürriyet, 14.8.1996) Bu manşetin alünda 
haber olarak yazılanlar ise ayrı bir traji-
komik hadiseyi teşkil ediyordu: 
• "Türkiye 73 yıllık Cumhuriyet tarihi 
bojmnca iyi ilişkiler (!) içinde olduğu Ba-

tılı ülkelerle yeni sorunlar yaşamaya ge-
be bir ülke haline geldi. Dünyanın en ön-

^de gelen ciddi(!) basın yayın organları 
"İslamcı" sıfatını yakıştırdıkları laik Tür-
kiye'nin artık Batı'yı kaygılandırdığını 
yazmaya başladılar. ... Başbakan Erba-
kan'ın imaj karartan ilk adımı çok sıkmtı-

. İl bir dönemde İran'ı ziyaret etmek için 
gösterdiği kararlılıkla başladı. 

... Körfez Savaşı'ndan bu yana .ırâk'la 
ilk kez bakan düzeyinde yapılan ziyaret, 
bardağı taşıran damla oldu. Uluslararası 
topluluğun yalnız bıraktığı Saddam'a iki 
bakan birden gönderilmesi, dünya bası-
nındaTürkiye karşıtı bir kampanya başla-
masına yolaçtı.(...) Tansu Çiller, DYP'li 
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'm 
Adalet Bakanı Şevket Kazan'a eşlik etme-
sini sağladı, ancak bu çaba Türkiye'nin 
imaj itibarını iade etmedi." 

Gazete belki haklı olabilirdi. Belki 
'gerçekten de yeni hükümetin, üstelik "İs-
lamcı" bir başkanın liderliğindeki bir hü-
kümetin dış politikadaki bu çıkışları Tür-
kiye'nin Batı'da sahibolduğu imajı sarsı-
yor olabilirdi. Fakat sarsılan Türkiye'nin 
hangi imajydı? Koparılan gürültünün se-
bebi "70 yıllık kölelik imajının sarsılıyor 
gibi olması" mıydı yoksa? . • ' ' 

Devlet-i Aliye, Düvel-i Muazzama'ya 
ne kadar çok borçlanırsa bizim içerideki 
konumumuz da o kadar sağlam ve güçlü 
hale gelir diye düşünen zavalh Batılılaş-

• ma'cılar gibi, onların bugünkü takipçileri 
de ülkeleri ABD'ye ne kadar bağımlı 
olursa kendilerini o kadar güvende hisse-
diyorlardı. Üstelik, kendi ülke başbakan-
larının hangi ülkeye seyahat yapıp yap-
mayacağmı, komşu ülkelere kaç tane ba-
kan gönderip gönderemeyeceğini ABD 
dışişleri bakanlığından öğrenmekte beis 

• görmeyen bu devşirmeler, şimdi İslam 
düşmarüığmda birleşmiş, bir zamanların 
hızlı anti-Amerikancıİarmdan, eski solcu-
larından eski sağcılarına kadar geniş bir 

\ yelpazeyi oluşturuyordu. Hepsi şimdi 
. güç birliği etmiş, omuz omtıza vermiş 

imaj kurtarmakla(!) meşguldüler. "Dün-
yanın önde gelen ciddi(!) basın ya)an or-
ganları" onların yaşadığı bir ülkeye "İs-
lamcı sıfatım yalaştırdıkları için utançla-
rından adeta yerin dibine geçiyorlardı. 
Ne de olsa onlar için şeref, izzet ve onur 

Bu devşirmeler, 
şimdi İslam düş-
manlığında bir-
leşmiş, bir za-
manların hızlı an-
ti-Rmerikancıla-
rından, eski sol-
cularından eski 
soğcılonno ka-
dar geniş bir 

.yelpazeyi oluş-
turuyordu, Hepsi 
şimdi güç birliği 
etmiş, omuz 
omuza vermiş 
imaj kurtarmak-
la (1) meşgul- . 
düler. 



"Dünyanın önde 
ge'len dddi(!) 

basın yayın or-
ganları" onların 

yaşadığı bir ülke-
ye "Islama" sıfatı-
nı yakıştırdığı için 

utançlarından 
adeta yerin dibi-
ne geçiyorlardı. 

Ne de olsa onlar 
için şeref, izzet ve 
onur kafirlerin yo-

• nındoydı. 

kafirlerin yanındaydı, Allah'ın ve müs-
lümanların yanında değil! 

RP'nin Kürt sorununa çözüm bulma 
girişimlerini ülke pahasına köstekleyen-' 
1er İran ile imzalanan doğal gaz anlaş-, 
ması konusunda da aynı tavrı takındı-
lar. Gittikçe şiddetlenen enerji ihtiyacı 
ve eli kulağında bir enerji darboğazına" 
rağmen, bütün utanma duygularından 
arınmış olarak, "ABD'nin bundan çok 

- rahatsız" olduğunu yazabildiler. Hatta . 
"ABD ayrıca Kafkaşya ve Türk Cumhu-
riyetlerinde Türkiye ve İran'ın bölgede-
ki doğalgaz ve petrolün Avrupa pazar- .-
larma taşınmasında işbirliğine gitmesin-
den endişe duyuyor"du. Öyleyse 10 bin 
km ötedeki bir yerlerde paylanmayan 
böyle bir işbirliğine Türkiye zinhar kal-
kışmamalıydı. 

Ya peki, bu gibi ifadelere yer veren 
bir Hürriyet(10.8.1996) kimin hürriyetini, 
temsil ediyor, kimin hürriyeti hesabına 

: yayın yapıyordu? 
Kuşkusuz her icraat bahsinde oldu-

ğu gibi bu konuda da ABD kadar gene-
rallerin de ağzına bakılıyor, kaşlarının 
bir hareketinden binbir anlamlar çıkan-
lıyor ve sonra sevinçle kamuoyüna(!) 
iletiliyordu: 

"... Başbakan Erbakan'a askerler, 
'İran'la doğalgaz anlaşması imzalama. 
PKK terörünü destekleyen bu ülke ile 
büjKik ekonomik projelere girişme' uya-
rısmda bulundu." - " 

, Tabii, Milli Güvenlik Kurulu adında, 
ülke yönetiminde söz sahibi, askerlerin 

- ağırlıklı olduğu ve bugüne kadar hükü-
mete yönelik hiçbir tavsiyesi geri çevril-
memiş olan bir kurumun varolduğu bir 
ülkede, generallerin Başbakan'ı korku-
tup Kürt sorununa barişçıl çözüm ara-
yışlarında geri adım atmalarını sağladı-

• ğı bir ülkede dış politikayı böylesine 
yönlendirmeleri de fazla abes karşılan-
mamalıydı! ' • 

Sonuçta RP'li hükümetin ilk dış gezi-' 
si siyasafiradenin halk iradesiyle aynı 
çizgiye gelmesi ve ülke içindeki ve dı-
şındaki karanlık odakların vesayetinden 
kurtulması yönünde önemli bir adım 
olarak nitelenmesi gerekirken, efendiler-
den önce kölelerin, krallardan önce kral-' 
cılann kopardığı yaygara arasında muh-

temel sonuçları itibariyle hakettiği önem" 
ve değeri bulamadı. Belki ne tür ve he 
boyutta bir köleci zihniyetle karşı karşıya 
olduğumuzu daha i)a anlamamızı sağla-
yan bir hadise olarak gündemdeki yerini 
yeni ihanet ve zillet örnekliklerine terket-
ti." 

İçeride devşirmeler bu minval üzre 
kendilerine tevdi edilen görevi kusursuz" 
yerine getirirken, efendileri de "Türki-
ye'yi kimin kaybettiğini" tartışıyorlardı 
Batıh başkentlerde. 

Thomas Friedman, New York Times 
gazetesinde yayınlanan yazısında Ame-
rika'daki yerü başkanlık seçimlerinin en 
önemli dış politika tartışmasının, Türki- , 
ye'yi kimin kaybettiği üzerine cereyan 
edeceğini yazıyordu. Friedman'a göre 
"aniden ABD'niîi Asya ve Avrupa kavşa-
ğında politika yastığı olarak gördüğü 
•Türkiye, Erbakan rejimi altında en iyi 
durumda güvenilmez bir müttefik, en 
kötü durumda ise ABD çıkarına tehdit 
niteliğine dönüşmekte"ydi. İran gezisi 

' "Türkiye'deki Amerikan taraftarı kesi-
min, Clinton yönetiminin Türkiye'ye yö-
nelik umursamazlık politikası nedeniyle 
utanarak susturulmuş olmasının bir so- . 
nucu"ydu. Türkiye'nin kaybedilmesinde ' 
en büyük şorumluluğu taşıyanlar" çıkar-, 
cı, aç gözlü, sinik ve miyop siyasi elifin 
mensuplarıydı. Herhalde bu kimseler 
kendi çıkarlarım öz vatanlarının (Ameri-
ka!) çıkarlarına tercih etmişler, açgözlü- • 
lüklerinden dolayı efendilerinin sesine 
kulak tıkamışlar ve RP'li bir hükümeti iç-
lerine sindirebilmişlerdi. Fakat yazara 
göre elbette ABD yönetiminin de bu va-

' him(!) gelişmede büjmk payı Vardı. Ne 
de olsa Dışişleri Bakanı Christopher son 
dört yılda Türkiye'ye'hiç vakit ayırma-
mış ve "Türkiye'yi çantada keklik ola-
rak" görmüştü! Fakat Friedman'm par-
mak ısırtacak nitelikteki ifadeleri bunun-
la da kalmayacak, Türkiye'deki darbe öz-
lemcilerinin yüreklerine su serpecek.-
mahiyetteki şu tehditkar sözleri de sar-
fedecekti: ' " 

,"Erbakan bu politikasında devam 
ederse, Türkiye'nin içinde olduğu global 



ekonomi .ya da Türk ordusu onu 
devirecektir. Standard and Poörs, global 
ekonoıni sınıflandırma ajansı, Tür-
kiye'nin güvenilirlik oranım düşürmek 
üzere olduğunu bildirmektedir. Böyle bir 
durum enflasyorıu arttıracak, faiz had-
lerini yükseltecektir." (Sabah gazetesi, 
22.8.1996) 
- Uzak diyarlarda efendiler muhtemel 

çözüm yollarını gayet sarih biçimde . 
sıralarken içimizdeki devşirmeler efen-
dilerinin izini takibetrhekten geri kalır . 
mıydı! ' • ' , ' 

1 eylül 1996 günkü Sabah gazetesinde 
Fatih Çekirge işte tam da bu bakımdan 
üzerine düşen görevi layıkıyla »yerine 
getirmeye çahşıyor. Genel Kurmay Baş-, 
kanı "Karadayı'dan Hümeyni meşajı"m 
kamuoyuna duyurmakla Türkiye'deki 
gazetecilik mesleğinin bilinenden farklı 
mana-ve fonksiyonla^üstlenebileceğini 
birkez daha göstermiş oluyordu. 

Çekirge'nin haberine göre Karadayı 
İran 'daki İslam İnkılabı 'nın hemen 
akabinde Türkiye'ye «ka^an Şah'ıri ; 
generalleriyle o sıralarda sohbet imkanı' 

• bulmuş, bu generallerden İran'da "irtica 
tehlikesi"nin nasıl da alttan alta, sinsice" 

• büyüyüp rejimi tehdit edecek hale gel- -
diğini, generallerin tehlikenin(!) 
boyutunu farkettiklerinde iş işten geçmiş 
olduğunu öğrenme imkanı bulmuştu. 
Çekirge'ye göre "İranlı konutanih söy-
lediği, 'iş işten geçmişti' sözü belli ki Tür^ 
kiye'nin uyanık olması gereken çizginin 
ta kendisidir." Yani kahraman ordumuz 
bugünkü ortamı iyi tahlil etmeli ve 12 
Eylül öncesinde olduğu gibi, ''şartların . 
oluşmasını" vs. beklemeksizin darbe 
yapabilmelidir!" 

Çekirge'nin Karadayı'dan iktibasları 
en az bunun kadar ibretamiz beyanatlar-
la devam ediyordu: • 

"Orgeneral Karadayı üç noktadaki . 
hassasiyetini aktararak bitiriyor: ' . 

'Üç konuda" hassasım. Önce laiklik. Bu 
Türkiye Cumhuriyeti 'nin temeUdir. 
Demokrasinin, uygarlığın, çağdaşlığın 
temelidir, (laikliğin, haksız bir iddia da ol-
sa, Türkiye Cumhuriyeti'nin'temeli oldu-
ğunu -en azından- iddia edebilirsiniz bel-
ki ama> Sayın Karadayı, hangi demok-. 

rasinin, uygarlığın, çağdaşhğm tem-eli ol-
muştur bu laiklik? Saddam veya Hafız 
Esad demokrasisinin (!) mi? Ayrıca 
kulağa hoş gelen bu parlak, bu yaldızlı 
kavram v.e söylemler dünyanın hangi 
köşesinde reel karşılıklarını bulmuştur? 
Aralarında nasıl bir felsefi, tarihsel, kul- . 
türel, sosyolojik bağ ve alaka vardır?)... 
Diğeri demokrasi... Üçüncüsü ise devlet 
ve ülke bütünlüğü ile halkhr'" (Yani halk 
Genel Kurmay Başkanı'nın gözünde bil-
mem kaçıncı sırada bir önem taşıyabilir; 
bunun hiçbir mahzuru yoktur. Çünkü 
mahzuru olup olmadığım, sorabilecek bir 
merci yoktur. Ne de olsa bütün bu sayılan 
•şeyler halk için değil, halk bütün bu şey-
ler çin vardır! Ve kalan sağlar bizimdir!) 

Bunun kadar vahim olan birbaşka, 
hadise ise, böylesi bir beyanâta RP dışın-
da hemen hiç kimseden tepki gelmeyişi, 
ve hatta' siyasi çevrelerden, kısa vadeli 
çıkarları, icabı, destek belirten' açık-
lamaların sadır oluşuydu. 

Şu halde denebilir ki, .Cumhuriyet'in 
kuruluşumdan ve hatta çok partili sözde • 
demokratik hayata geçirilişinden bu 
yana bu ülkede A.Altan'm ifâdesiyle 
"kendi_halkından korkan bir saray 
elitinin cumhuriyet görüntüsüyle kendi 
iktidarım sürdürebilmesini" sağlayan an-. 
layışta bir değişiklik olmamıştır; bu an-
layış askeri darbeye olan tutkunluğunu 
"ilericilik" ye. "laiklik" gibi "yüksekliği-
kendinden menkul" kavrâihların ar-
kasına gizkmektedit. 

Bu anlayış, bugün, seçimle işbaşına 
gelmiş bir hükümetin ülke politikalarım 
belirlemesine ve kangren haline gelmiş 
sorunlara alternatif çözüm yolları üretme 
ve tatbik ga)Tetierine engel olma telaşm-
dadır. Tabiidir ki, böyle durumlarda sis-
temin kendi kendisiyle çelişikliği daha 
bariz hale gelmekte, kendini yenileyebil-
me şansını yitirirken çöküş sürecini daha-, 
da hızlandırmaktadır. Müslümanlar ise 
bu süreci kendi lehlerine çevirebilmek 
.için kısa vadeli ve-kalıcilıktan uzak 
başarıları değil, uzun yıllar sürecek, 
kalplerde olanı değiştirmeyi birincil 
hedef sayan sabırlı ve azimli bir 
mücâdele yolunu esas almak zorun-
dadırlar. 

Orgeneral 
Karadayı:'Üç 
konuda has- ; 
sasım.' Önce laik-
lik. Bu Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
temelidir. 
Demokrasinin, • 
uygarhğın, çağ-̂ ' 
doşlığın 

• temelidir. Diğeri 
^demokrasi... 
. Üçüncüsü ise 
devlet've ülke 
bütünlüğü ile 
holktır'-



• . V. 

Kötülüğün defi hakkında 

Haluk Burhan 

Kötülük etkeni yok edilerek 
(misQ :̂ kötüler katledilerek) rrıün-
ker iptal edilemez. Çünkü katledil-

me anında "kötü", düştüğü acz 
durumu nedeniyle birdenbire 

"masumiyet" hissi verir. 

"Sokrates, intihar' etti." İn-; 
sanlar, O'nun kaçmasını. Kent 
için bundan sonra tehlike içer-
meyecek etkinlikler için söz 
vermesini yahut gönüllü ola-
rak sürgüne gitmesini bekli-
yorlardı. Bağışlanma arzusu 
göstermiş olsaydı , yalnızca 
ölüm cezasından değil, aynı 
zamanda hapis ve hücre cezasmdan da kurtiılmuş 
olacaktı. Sokrates, yargıçları memnun edip kandı-
rarak kazanılmış yaşamın yaşanmaya değer bir 
yaşam olmadığım ortaya koydu. Kendisine sadık 
kalmamak O'nun için ahlâksal ve entellektüel inti-
har anlamına gelecekti. Bundan ötürü fiziksel ölü-
mü O'na çok daha yeğ göründü. 

Sokrates'in yazgısı; dünyanm, yetkin bir insa-
nm onda zorunlu olarak evsiz yurtsuz kalacak ve 
egemenlerin elinde yok olacak biçimde kurulmuş 
bulunduğunu göstermektedir CVersenyi, 1988:205-
206). 

Gündelik hayata baktığımızda bu yargıyı yan-
hşlayacak örnekler ile pek nadir karşılaşırız. Haki-
kat'ten yana taraf tutmak çoğu kere yaşam alanm-
dan sürülmeyi icbar. eder. insanlar egemenlerin 
elinde ezildikçe, kötülüğün, mazlumların, üzerin-
de dirilişini her bir seferinde daha güçlü şekilde 
icra ettiği farzedilir. Kötülük güçlenir. Bu gücün, 
liprmatif değerler (din, ahlak) üzerinde inandırıcı-
lığı zedelediği anlaşılmaz değildir: Değer tanıma-
dıkları için kuralları çiğneyerek "değer"h olmak 
mümkün ise, kurallara uyarak ayakta tutulan de-
ğerlerin bireye taşıdıklarının onlan güçsüz kılma- . 

sının değeri ne olabilir? Birey 
böyle bir soru sormaya başladı-
ğı anda normatif değerler zaafa ' 
uğrar. Bu zaaf, "kötülük yap-
madan' kötülüğü önlemek" im-
kanını elimizden alabilir. 

İyiliği yitirdiğinizde tekrar 
gelmesi için zamana ihtiyacınız 

- vardır. Kötülük böyle değildir. 
İyiliğin hakim kılınması için ihtiyaç duyulan bu 
bekleme'süresi, bireylerin "kötülüğü önlemek" is-
terken "kötü"ye dönüşmesine sebebiyet veren 
alev bir devredir. Çünkü iyilik beklentisi, bir müd-

• det sonra kötülüğe "he pahasına olursa olsun" ce-
. vap vermeyi icbar eden baskılar kurar. Kötülük 

cevap ister. Haksızlığa obje kılınan birey, cevabı, 
kötülük etkeninin yok edilmesi üzerine kurmak-
tan kaçınmaz. . • 

Kötülük etkeni yok edilerek (misal: kötüler kat-
ledilerek) münker iptal edilemez. Çünkü katledil-,-
me anında "kötü", düştüğü acz durumu nedeniyle 
birdenbire "masumiyet' ' hissi verir. Bu noktada 
kavramların karıştığı görülür: "Kötü" elinden sa-
dır olan zülm nedeniyle bireyleri aciz bırakıyordu, 
şimdi acz içinde olan kendisidir ve şu an "kötü" 
değildir. O halde O'nu katledenler, kimilerince 
"kötü" diye nitelenebilir. 

Kötülük sektörleştikçe kendine ahlaki sahalar 
açar, istihdam imkanı kurar ve faaliyetini "kamu 
hizmeti" şeklinde tanımlamaya başlar. Örneğin tü-
tünün 'harama yakın mekruh' hatta 'haram' diye 
nitelendiği pek çok fetva verilmiştir; oysa tütün 
binlerce Eğeli çiftçinin ve onbinlerce bakkal ve te-



kel bayiinin geçim kapısı haline gel-
miştir. Tütün yüzünden kol ve bacak-
larını yitiren, yahut akciğer kanserine 
yakalanan insanların bir an için Ana-
dolu'nun tüm tütün bahçelerini tar u 
mâr ettiklerini ve bakkal/tekel bayile-
rinin altını üs tüne getirdiklerini farz 
etsek bu eylemin "kötülüğü" düzelten 
"maruf- bir karakter geliştirdiği düşü-
nülemeyecektir. Bunun nedeni kötülü-
ğün kitlelerce kötü şeklinde değerlen-
dirilmediği ya da kötülüğün taşıdığı 
kültür ve ahlakın genel (müteal) ahlak 
ile çelişmediği görüşünün geliştirilme-
sine dayahdır. Yani kötülük, kendisine 
ait bir meslek ahlakı geliştirdiğinden, 
sektörel'yapmm iptali halinde bu sek-
törde istihdam edilenlerin "daha kötü" 
bir sektör içinde yapılarîacağı ya da bu 

•yapıyı teşkil edeceği söylenir. Bu kötü-
lüğün iptalini sağlamamış, bilakis bi-
çim ve karakter değiştirmiş olduğu an-
lamını ifâ'de eder. ^ 

^̂  - Kötülüğün karşısına bireyler genel-
• likle üç tür eylemle ortaya çıkıyorlar: 

a) Kötülüğü yapanı yoketmek. İçin- _ 
de yarar da bulunsa münkeri .taşıyan, 
şey bütünü itibariyle kötüdür. Örneğin 
otomobiller, insan ölümlerine sebep 

' . bulunuyor. Bir sistem, otomobil ile bir 
cana kastettiğinde ceza olarak şoförü 
idam etse adalet sağlanmış bulunmaz. 
Zira suçun sadece şoför tarafından irti-
kap edildiğinin teslimi mümkün değil; 
yayalar yolda yürümekle suça iştirak 
etmiş bulunabil ir ; sistemin bizatihi 
kendisi yollarda güvenliği sağlama-^, 
makla suç nedenini ortaya çıkarmış 

- olabilir. Bu ihtimalde "kötü", aslında 
izafidir; "kötü"yü imha etmek "kötü-
lüğün" hakimiyetine son veremeye-
cektir. "Yeni trafik kazaları kaçınılmaz 
şekilde bastıracaktır. 

b) Kötüyle uzlaşmak. Bu ihtimalde 
sisterh kendine ait bir takım ekşiklikle-
rin bilincincledir.''Uzlaşma geliştirir: 
Mesela, otomobiller saatta 30 km. den 
fazla hızla kıülanılamaz, gibi bir kaide 

- getirilir. Kuralı çiğneyen için hapis, 
nakdi ödeme gibi cezalar konulur . 

Kötünün salt biz öyle inandığımız için değil, 
herkesin, hattâ ondan beslenenlerin bile 
kötü olduğunu teslim etmesi için iyinin kaybedilmesi 
bir gerekliliktir. Bir anlamı ile gerek kendi fikrimiz, • 
gerek toplum, vicdanı içinde "kötü"yü oncok 
yaptığı/işlediği münker ile tanımlayabileceğimize 
göre "kurbanların ortayb çıkması kaçınılmazdır. 

Böylece kuralı çiğneyene, suçun kasıtla 
işlendiği karinesi izafe edilmektedir. 
Yani "kötü" izafi olmaktan kurtarılır; 
irade ve eyleme izafi olarak "kötülük" 
işnad edilmiş bulunulur. Buna rağmen 
uzlaşı, kötülüğün hakimiyetine son ve-
remiyecektir . Zira hap is tatbiki ile 
"suçlu" sosyal yaşamını yitirerek ya 
da başka suçlularla temas ederek baş-' 
ka suç sahalarına "taşınır. Nakdî ceza-
lar ise;düşük tutulur ise kimse caydırı-
cı bulmaz, yüksek tutulur ise de eko-' 
nomik güç sahipleri için kolayca aşılır, 
^ayrıcalıkların oluşması için zemin teş-
kil eder. Bu ise daha büyük kötülük-
tür. •• 

c) Kötüyü kınamak, teşhir etmek. 
Bunun kötüyü ortadan kaldırdığı hiç 
görülmeyecek. İki sebebi var: 1) Kötü 

. şistemleşmiş ise kendini tanıtım için 
hazırlayacağı cıngıl ortam, kınayanın 
kınamasını boğacaktır. 2) Kötünün teş-
hiri bir takım kimseler için tanınmak, 
meşhur olmak, meşruiyet kazanmak • 
için araç kılınacaktır. Buna göre ."oto- • 
mobiÜ ortadan kaldırmaya' çalışan bir ' 
ütopist, sektörün bizzat kendisi tarar 
fından çok.daha-büyük bir propagari-
d a / r e k l a m kampanyas ı karş ı s ında 
haykırışlarını duyuramaz bile. Yahut 
bir takım adamlar "en kaliteli arabayı 
kullanmak", "otomobil yarışlarında 
şampiyon olmak" gibi değerler sunar, •, 
kitleler de bunları benimser; kınayıcı-
nm mesajı boşluğa düşer. 

Bu yaklaşımlar hamr, fahşa-gibi 
kavramların kitleselleşmiş görünümle-
ri için de aynıyla geçerlidir. . 

. Bize göre sözlerimiz, kö tü lüğün 
alabildiğine salmınası anlamı içermez. 



Eğer Hobil, 
Sümeyv®' 

rates... gibi şah-
siyetler zulme uğ-

ramamış olsalardı, 
zalimlerin kimliği 

tanımlanamaz, 
kötülük iyilikten 

ayrılamazdı. 

Ancak üç metodun, da işe yaramıya-' 
cağmm tesbitini yapmaktadır. .Çünkü 
bu metodlar temelde kötünün kötülü-
ğünü teslim etmek ve kötülüğü ken-
diyle yalnız bırakmak endişesi taşmı-
yorlar. Ö r n | ğ i n bir takım insanlar 
otomobili (kötülük etkeni şeklinde 
görüyorlarsa) kesinlikle kullanmadık: ! 
lan yeni bir hayat modeli kurarak, hiç 
bir hal ve şartta otomobile muhtaç 
kalmadıkları farklı bir biçim geliştire-
rek ondan arınırlar. Bu tavır kötünün . 
bazen saldı rmasını ortaya çıkarır; ' 
ama böyİe bir tepki ile kötü kendini 
kitlelerin gözünde de "kötü"- diye ta-
nımlar. Dayanaklarını yitirir. Sokra-
. tes'in yaptığı bu id; kötüyii tüm kim- -
liği ile ortaya çıkarmayı başarınıştı.' 
Hak suretinden dayanaklarmı kaybet-
mişti. Üryan kalmıştı. . v 

Üç metoddan biri ile kötüye karşı 
duran bir sokrates karakteri ancak kö-
tünün kendisine dokunmaısmı engel-
ler ama k ö t ü n ü n t o p l u m içinde-, 
h ü k ü m sürmes ine mani olamazdı . 
Kötünün salt biz öyle inandığımız 
için değil, herkesin hatta ondan bes-, 
lenenlerin bile' kötü olduğunu teslim 
etmesi için iyinin kaybedilmesi bir 
gerekliliktir. Bir anlamı ile gerek İçen-
di fikrimiz, gerek toplum vicdanı için-
de "kötü" yü ancak yaptığı/ işlediği 
münker ile tanımlayabileceğimize 

göre "kurban" la r ın ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Nitekim bizim Kabil'i -
lanetlememiz, O 'nun Habil ' i katlet-

. "meşinden kaynaklanmakta. Yine Ebu ""•-
Cehil'i kınamamızın dayanaklarmdan 
biri de Yasir ailesinden Sümeyye (r.a.) 
Hatunu şehit etmesiydi. 

Eğer Habil, Sümeyye, Sokrates... 
gibi şahsiyet ler zu lme uğ ramamış 
yahut uğradıklar ı zu lmden "meşru 

, müdafaa" , "maslahat" , "zaruret ler 
haramları mübah kılar" kabil inden-

_kavramların t an ımlad ığ ı eylemler 
vesi lesiyle.kurtulabi lmiş olsalardı, 
za l imler in k iml iğ i t an ımlanamaz , 
kötülük iyilikten ayrılamazdı. 

Hayr" v e birr sahipleri kötülüğü 
yalnız bırakarak, kötünün herkes için 
kötü olduğunu kanıtlayarak onunla 
mücade.le edebi l i r ler . Böyle bir 
mücadele bireyleri tıpkı Sokrates'in 
yazgısına sürükleyebilir: Evsiz-barksız 
kalmak, z"orbaların"',elinde yok- olmak. 
Nitekim Varaka da Resul'ün Hira'da 
yaşadıklarını dinlediğinde "ömrüm 
olur da sana yetişirsem, Kureyş seni 
çıkardığında, sana yardımcı olacağım" 
demişti.' "Çünkü, senin getirdiklerini " 
getir ip de kavmi ta ra f ından sürül-
memiş hiçbir nebi yoktur".' 

* Versenyi, Sokrates ve İnsan Sev-
gisi, Gündoğan Yay. 1988 
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Kur'an dilinin özellikleri ve 
. \ • 

kıssa ve mu'cizeler 

Hikmet Zeyveli 

• A. Din Dili/Kur'an Dili fllIoh, ohİret, cenne t , c e h e n n e m , bunları kitabın, yani ilahi hitabm 
, , . ,, , ' h e s o p . . . gibi konuları k a p s a y a n esasları hedefleri olarak saynuş-

Bir dil, sadece kullanılan gra- , , « u- • ı u ' tır. Bunlar toplumun her ferdi ta-
mer kaidelerinden [Arapça için. an iomivla , g o y b in insanloro, h e m rafından ihtilafsız anlaşılan esas- . 
konuşursak, Sarf-Nahiv-Belâgât d e e n g e n e l şekl iyle 'kavrat l lmasi lardır;. Tevrat'ta geçen "on emri" 
kurallarından] ibaret değildir. ¿ ¡^ ¿¡|jnjn e n t emel problemi ol- y® 'l® İsra suresinin 23:39. ayetler-
Bir toplumun bütün hayafı; özel- rr.^ı,.-. : muhkem hükümleri anlama-
likle kendine has düşünce tarzı,, maktadır : Çunku, i n son idrokl, g e r - edilemez.. . 
dünya görüşü, estetik ve ahlâkî Çeğİn Oncok ÇOk kÜÇÜk bİr dilirpini Ancak sıra inanç esaslarının 
değerleri-kısaca, kültür ve dü- İhoto edebilmektedir. kavratılmasına gelince, burada, 
şünce sahası, kullanılan dilde v. • ^ temel bir. problem ortaya çıkar: 
saklıdır. Bir bakıma her dU, içinde geliştiği kültür or-' ' "gayb"le ilgili gerçeklerin inşan ifadesine aktarılması- „ 
tamımn geçmişteki tecrübesini bünyesine saklar . (1) nın güçlüğü problemi... 

Her dil, onu kullanan toplumun kollektif üretimi- Allah, ahiret, cennet, cehennem; hesap... gibi, ko-
dir. Hiçbir dil tepeden birtâkım'kurallarm dayabima- nuları kapsayan anlamıyla "gayb"m insanlara, hem 
sıyla oluşmaz: Dilleri "Dil Kurumları" değil halk de eri genel şekliyle kavratilması din dilirün en temel 
oluşturur ve geliştirir. Dil kurumları da oluşmuş dilin ' problemi olmaktadır: Çünkü, insan idraki; gerçeğin 
kurallarım tespit eder. _ . ancak çok küçük bir dilimini ihata edebilmektedir. -

Dinin muhatabı özel bir kabiliyette ya da ihtisasta . Bunun dışında kalan realitenin en büyük kısmı ise in-
insan değildir. Onun muhatabı standart her 'insan'dır . san'kavrayışmin büsbütün dışında kalmaktadır. 
- Âkü ve baliğ insan. . - ^ Ancak, insan dimağı (iradi düşünce, hayat gücü, 

O halde diri dUinin, önceıHkle harc-ı alem yani o • rüya, sezgi ve hafıza'yı kapsayan anlamıyla), tümüyle . 
dili kullanan bütün insanların müşterek dili olması veya bazı-bileşenleriyle önceden tecrübe edUmiş algı-
mantıkh ve hikmetli olmaktadır. lafa dayanmadan faaliyet gösterememektedir. 

Din Dilinin iki ajardedici özelliği yardır: ' Yani, önceden elde edilmiş tecrübelerin tamamen 
. Gaybî kavramlardan (Allah, Ahiret ahvali, hesap, dışında kalan bir şeyi tasavvur ederneyiz, onun hak-

cennet, cehennem'den,..) bahsetrne zorunda olması > - kında bir fikir oluşturamayız. Bu nedenle, her ne za-
. Genelin (Halkın) dilini kullanma zorunda olması . man, görünüşte "yeni" bir imaj veya fikre ulaşsak, . 
Yaygın "harcı-ı âlem dil" veya "genelin dili"yle. daha yakından baktığımızda, bir bütün olarak yeni 

insanlara temel ahlaki kuralları aktarmak ve kavrat- olmasına rağmen, onun bileşenleri yönünden hiç de 
inak kolay olmaktadır: Cana kıymayın; zina etmeyin; ' yeni olmadığını; çünkü bu bileşenlerin, geçmiş zihrü 
yalan söylemeyin; zulmetmeyin; hırsızlık yapmayın, tecrübelerden aynen -veya bazan küçük farklarla- tü-
adil olun, iyilik yapın, kötülükten sakının, Allah'tan retildiğini; şimdi ise yeni bir terkip veya terkipler ha-
başka ma'budlar_edinmeyin... Ferdin ve toplumun liride biraraya getirilmiş olduklarını farkederiz. 
hayatını maddi olarak yönlendiren bu kabil hidayet-, - Madem ki, insan~dimağı; daha önce elde edilmiş 
leri Kur'an-ı Kerim "muhakemat" diye nitelemiş ve algı ve idraklara dayanma,dan faaliyet gösterememek-

. ' - • .eylül-ekim 1996 23: 
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bir temsil olması 
ihtimalini gözardı 

edersek, ilahi 
vahyin gerçek-ru-
huno aykırı hare-

ket etmiş ola-
biliriz. 

tedir; o halde, insanın müşahede ve tec-
rübelerinin sırarları ötesindeki bir alem-
le ilgili olan dinin metafizik (gaybi) kav-
ramları, insana başarıyla nasıl aktarıla-
bilirler? Tecrübi olarak ulaşmış olduğu-
muz algılar alanımızdan kısmen bile ol-
sa karşılığını bulamadığımız fikirlerin 
ihatası bizden nasıl umulabilir? 
. İşte bunun cevabım, büyük müfessir 

- Zemahşeri'nin 13/R'ad 35'in tefsiri mü-
nasebetiyle vermiş olduğu ifadede.bul-
maktayız: "bizim için gayb olanları, mü-
şahede edebildikleritnizle temsil ede-
rek" verebiliriz, (temsilen li-mâ ğâbe 
•anna bi-mâ nuşâhidu) Yani sembolik 
tasvirlere (istiarelere) başvurmak sure-

' tiyle... V ' 
" Ve işte, Kur'an'da kullanıldığı şek-

liyle müteşabihat kavramının gerçek an-
lamı budur!... Yani, başka herhangibir 
yolla kavratilması mümkün olmayan 
gaybî birçok kavramın, beşere müteşa-
bih bir tarzda (sembolik tasvirlerle) ifa-

^de edilmesi. 
Bü)öik müfessir Zemahşeri'nin asır-

larca önce ifade ettiği bu gerçegi günü-
müz batılı bilim adamları da artık teyid 
etmekteler: 

Hıristiyan ilahiyatçı Aquinalı Tho-
mas'ın 'ibenzeşim öğretisi" bu gerçeğin 
ifadesi olmaktadır: ".. terimler hem Tan-

- rı, hem de insan için kullaraldığmda ne 
tek anlamlı, ne de çift anlamlı olurlar, 
yani bunlar aym anlamda kullamlmadı-
ğl gibi, birbiri ile bütünüyle ilgisiz iki 
ayrı anlamda da kullanılmamaktadır. 
Başka bjr deyişle, terimlerin Tanrı'ya at-
fedildiği anlamlarıyla ihsana atfedildik-
lerindeki anlamlan arasında bir takım 
ilişkiler vardır ki buna benzeşim (teşa-
büh - H.Z.) adı verilmektedir. (...) Böyle-
ce, anlaşılıyor ki Tanrı'ya atfedilen insa-
na özgü (antropomorphic) terimler bize 
gerçek bir tasvir değil, fakat yalnızca 
imalar ve telkinler vermektedir. Bu yüz-

• den bunlar tasvir edici değil, çağrıştırıcı-
dırlar. Tanrı hakkında konuşurken kul-
lanılan dilin yalmz sembolik ve çağrıştı-
rıcı özelliğe sahip olduğunu unutma-
mak önemli olmaktadır."(2) 

VV.Montgomery VVatt'm tespitleri de 
aym mealde: 

"Soyut kavramlar ve karmaşık kalıp-
lar sözkonusu olduğunda, sembolik dil-

den kaçış yolu yoktur. Zihinsel sorunla-
rın tartışılmasında kullanılan terimlerin 
büyük bir kısmı semboliktir." (3) 

".. dinî konularda sembolik dilin, tas-^ 
vir edici değil fakat daha çok telkin edici, 
çağrıştırıcı olduğu görülüyor." (4) 

Dolayısıyla, eğer biz. Kur'an'm her 
ifade, cümle ve ibaresini, zahirî (literal) 
manasıyla alarak onun bir mecaz, bir isti-
are bir temsil olması ihtimalini gözardı 
edersek, ilahi vahyin gerçek ruhuna ay-
kırı hareket etmiş olabiliriz. 

Gaybî konularda, sembolik (müteşa-
bih) dilden uzaklaşılınca bir taraftan teş-
bihi (antropomorphic) dile, diğer taraf-

,tan tenzihi dile geçilmiş" olur. Ve her iki 
dil de gaybî kavramları -etkilerini koru-
yarak ve yeterli bir şekilde- aktarmada 
yetersiz kalırlar. Örnek olarak'Allah'ın 
zatı sözkonusu olduğunda, ya O'nu var-
lıklar seviyesine indirme (teşbih), ya da 
O'nu nitelerken adeta "yok"u tanımlı-
yormuş gibi istenmeyen bir duruma (ten-
zih) sebep olabiliriz. 

Sembolik dilin başka dillere çevrilme-
sinde de problemler sözkonusudur. 

"... sembolik dil, çağrıştıricilığı yü-
zünden ve tasvir edici olmamasından 
dolayı, sembolik olmayan ya da kesinlik- • 
le daha az sembolik olan bir dile 'aktarı-
lırken' oldukça zor karşılanır ve ifade 
edilir. Doğrusu, sembolik dil mutlak ger-
çekliğin belli özelliklerini anlatmada, ge-
nellikle, en iyi ve bazen de tek yolduf." -
(5) 

Yukarıda, her dilin, içinde geliştiği 
bütün bir kültürü bünyesinde sakladığı-
nı ve ayrıca bir dinin muhataplarımn, sa-
dece özel kabiliyette ya da' ihtisasta in-
sanlar değil o dili kullanan âkil ve baliğ 

. 'her insan' olduğunu ifade etmiştik. 
Du];um böyle olunca din dilinin: 
. Toplumun pratiğini ya da arkaplanı-

nı gözetmesi, 
. Şematik (diyagramatık) bir anlatım 

üslûbuna başvurması * . . 
hedeflerinin tahakkuku yönünden 

(adeta) kaçınılmaz olmaktadır. 
Birinci hususu, yani, pratiğin~ya da 

arkaplanm gözetilmesi gereğini Endü-
lüslü meşhur İslam alimi eş-Şâtibî şöyle-
ifade etmiştir: ^ ' 

"Şeriatın (dinin) anlaşılmasında "üm-
miler'in ma'hûdunun (arkaplanının) gö-



zetilmesi gerekmektedir; -ki onlar, dille- • 
riyle Kur'an'm nazil olduğu Arap toplu- . 
mudur. (Dirü anlamada), onlann dillerin-, 
de var olan bir örfü (geleneği) gözardı et-
mek de, dillerinde olmayan bir örfe (ge-
leneğe) itibar etaıek de doğru olmaz." 

"Kur'an Kıssaları" ve "Mucizeler"i" 
incelerken de, öncelikle -Şatibî'nin ifade 
ettiği- bu temel ilke bize rehber olmahdır. 

B. Kur'an Kıssaları . 

Kur'an Kıssaları hakkında sözkonusu 
olan en önemli tartışma onlarıri'yaqiîliği 
veya tarihiUği meselesidir. 

Bu konuyu ilk defa, ciddi bir şekilde , 
gündeme getiren ve kapsamlı bir şekilde • 
tartışan kişi". Mısırlı alim Muhammed 
Ahmed Halefullah olmuştur. Haleful-
lah'm, ilk baskısı 1953'te yapılan "el-Fen-
nu'l-;Qasasi fi'l-Qur'ani'l-Kerim" isimli 
doktora tezi İslam ilim dünyasında bü-
yük gürültüler koparan ve günümüze 
kadar tartışılan bir eser olma özelliğini 
koruyan bir çalışma olmuştur. . 

Kitaplık bir konunun tartışmasının 
böyle kısa bir konuşmaya sığdırılması el-
bette umulamaz. Ancak biz, ilgilenenler 
için konunun sadece bir" özetirü ve terd-
hirttizi sunmaya çalışacağız: 

Kur'an-ı Keriin, serdettiği kıssaların 
amacını, bize, şöyle-ifade etmiştir.^ 

2-120: Peygariıberlerin haberlerinden, 
•senin kalbim sağlamlaştıracak her şeyi 
sana anlatıyoruz. Bunda da sana hak ve 
inananlar için bir öğüt ve ibret gelmiştir. 

M.Reşid Rıza, bu gerçeği şöyle ifade 
eder: 
^ Birçok yerde ifade ettiğimiz gibi, 

Kur'an'da geçmiş peygamberler ve üm-
metlerle ilgili varid olan kıssalarda he-
def, onları tarihi birer-vakıa özelliğinde 
anlatmak değildir. Ancak hedef, insanla-
nn ibret ve ders almalarıdır. "(7) 

Gerçekten, Kur'an kıssalarını, tarihi 
olayların anlatım özellikleri yönünden 
incelediğimizde,' onların, tarihi olayların 
vazgeçilmez karakteristik Öğelerinden, 
mahrum olduklan görülür. • • 

Bilindiği gibi tarihi olaylarin serdin-
de: ' , 

•• 1. Zaman, 2". Mekan, 3,Şahıslar, 4. 
Kronoloji, 5. Olayın bütünlüğü önem ar-

Din dilinin toplumun pratiğini yo do orkoplonını 
gözetmesi ve şematik bir anlatım üslûbuna 
başvurması, hedeflerinin tahakkuku yönünden-
adeta koçınıimaz olmaktadır. 

zetmektedir. V 
. Oysa, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kıssa-

sında zaman verilmemiştir. f • 
. Yihe, Kur'atı'da öyle kıssalar var ki, 

, ne zaman, ne mekan ve ne de şahıs isim-
\ leri yer almaz. Birçok örnek arasından, 
'36/Yâ-sîn 13-27. ayetlerinde yer alan 
"Kent Halkı"nin kıssasıyla 2/Bakara 259. 
ayetinde zikredilen "altı üstüne gelmiş 
bir kente uğrayan birinin hikayesi" veri-
lebilir. Müfessirler Bakara 259 münasebe-
tiyle bir sürü spekülatif yorumlarda bu-
lunmuşlardır. Bu şahıs kimdi, kent neresi 
idi, olay ne zaman vuku bulmuştu? 

. Kur'an'da, 'Yusuf kıssası' istisna edi-
lirse hiçbir kıssa bütün "olarak verilme- . 
miştir. Aksine hepsi fragmanlar halinde 
serdedilmişlerdir. 

. Kur'an kıssalarında olayların mey-
dana geliş sırası (kronoloji) de her zaman 

• dikkate alınmamıştır. Bir örnek olarak 
' Lût kıssasım verebiliriz. 

Hicr suresinde (61-73) kent halkının 
Lût'a gelmesi Lût 'un elçilerle konuş-
masıdan-sonra olduğu halde, Hûd 

" suresinde (77-82) kerit halkielçilerle _ . , 
konuşmadari önce Lut'a gelmiştir. Ayni 
şekilde, konunun devamı olan, Hz.İbra-
him'le olan diyalogu .da Zariyat süresin-
deki (24-37) şekliyle mukayese ettiğimiz-
de yine farklılıklar görüyoruz. Hicr sure-
sinde çocuk müjdesi Hz.İbrahim'in hara-
mına verilirken, Zariyat suresinde bu 
müjde bizzat Hz.İbrahim'e verilmekte- ' 
dir. _ ~ ' , 

Bu konuda M.Reşid Rıza, Menâr tefsi-
rinde şunları yazar: 

"Kur'an düşmarüarmm birçoğu,, bazı . 
kissalarda bir tertibin bulunmadığını ileri 
sürerek tenkid etmişlerdir. '(••.) Birçok • 
yerde ifade ettiğimiz gibi, Kur'an'da geç-
miş peygamberler ve ümmetlerle ilgili , 
varid olan kıssalarda hedef onları tarihi -s 
birer vakıa özelliğinde anlatmak değildir. 
Ancak hedef, insanların ibret ve ders al-
malarıdır. Hal böyle olunca muhatap 
üzerindeki etki gücünün artınhnası ama- . -
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cıyla bir olayın farklı bir sırada verilme-
si [bâzan] gerekli olur/' (8) 

. Kur'an'daJjir yerde bir şahsa ait 
nakledilen bir söz, başka bîr anlatımda 
başka bir şahsa izafe edilebiliyor. Bunun 
bir örneği Hz.Musa için sarfedilen ( : 
Bakın bu, bilge bir sihirbaz!..) sözüdür. 

• A'raf 109'da, bu söz, Fir'avn'm mele'ine 
yani çevresindeki ileri gelenlere izafe 
edilmiş iken, Şu'arâ 34 de aynı söz biz-
zat Fir'avn'a ifade ettirilmiştir. 

. Müfessirler, birçok Kur'an kıssası-
nın sembolik (temsili/allegorik) olarak 
zikredilmiş olduklarını itiraf etmişler-. 
dir: Örnek olarak: halk dilinde "... :qâlû-
belâ" istiaresi olarak bilinen A'raf, 172-
73. ayetleri hemen hemen bütün müfe-
sirlerce bir temsil olarak kabul edilmiş-
tir. 

A'raf 189-90 ayetlerinin tefsirinde ise 
müfess'irler Râzî, şunu nakleder: "Bu 
kıssa darb-ı mesel kabilinden zikredil-
miş olup bir 'temsil'dir ve bununla Re-
sulullah'ın çağdaşı müşriklerin karakte-
ri tasvir edilmektedir" (9) • ' 

Mâide 117-120. ayetlerinde; Allah ile 
Hz.İsa arasında bir diyalog vardır. Allah 
Hz.İsa'yı sorgulamaktadır. Ve bu sorgu-
lama geçmiş zaman kipiyle ifade edilir. 

, Allah'la Hz.İsa arasındaki bu müka-
leme geçmiş bir zainanda mı vuku bul-
muştur? Yoksa gelecekte mi vuku bula-
caktır? Bazı müfessirlere göre "bu, geç-, 

' mişte vuku bulmuş bir olay değil, gele-
cekte de vuku bulması gerekmez. Bu, 
ancak temsili bir diyalogdur. 

İbrahim 21-22'deki mustazaflar , 
müstekbirler ve şeytan arasındaki diya-
log için de aynı şey söylenmiştir. 

Yukarıda sözü edilen f'altı üstüne 
dönmüş bir kente uğrayan birinin hika-

• yesi"ni anlatan Bakara 253. ayeti ile ilgili 
olarak, M. 'Abdûh'un şu görüşüne yer 
verilmiştir: " : Kıssanın temsil olarak 
serdedilmiş olması da ihtimal dahilinde-
dir." (10) 

Bakara 243. ayeti münasebetiyle, İbn 
Kesîr'in mutebeç müfessirlerden naklet-
tiği bir görüş ise şöyle: (" ): İbn Cü-
reyc, 'Ata'dan naklen ölüm korku-
luyla )mrüarmdan çıkan binlerce kişi... : 
Bu kıssa gerçek bir olay olmayıp bir 
temsildir." 

Ashab-ı Kehf, Zülqarneyn ve "İki de-
nizin birleştiği yere kadar seyahat eden , 
Musa" kıssaları; Hz.Süleyman'm emrin-
de çalışan cinler...' hakkında da müfessir-
lerce bunlara benzer ifadeler kullamlmış-
tır. 

Bütün bunlar, Kur'an kıssalarının, ta-
• rihî olaylardan farklı bir üslûpla serde-

dildiklerini ortaya koymaktadır. Haleful-
lah, bu üslubu "edebî üslup" diye tanım-
lamaktadır. • " _ 

Kur'an'm, hitap ettiği ümmi Arapla-
rın müte'arefini (arkaplanmı) gözetmiş 
olduğunu kabul ettiğimizde, kıssaların 
serdediHşinde şu hususlara payet edildi-

^ğini söyleyebiliriz:' 
- . Kur'an, Araplar arasında yaygın ola-

rak bilinen kıssaları malzeme olarak kul-
lanmıştır. 

Zira vasıtalar bilinenlerden seçilmez-
se hedeflere yönlendirmek zorlaşacaktır. 
(Kıssaların Kur'an hidayetinin vasıtaları 
olduğunu daha önce işaret ettik.) 

. Kur'an, bu kıssaları tarihi birer olay 
haysiyetiyle değil, edebi ve menkibevi 
özellikleriyle kullanmıştır. 

.Kur'an, bu kıssalar üzerinde -bir se-
nâfistin yazılı bir eseri sahneye aktarır-
ken yaptığına benzer- bazı tasarruflar 
yapmışbr. Bu meyanda: 

a) Kıssaların tarihi akış sırasında de-
. ğişiklikler yapmak (yukarıda örnekledi-

ğimiz Lut kıssasında olduğu gibi); 
. b) Kıssaları bütün olarak vermek ye-

rine yeterli fragmanlar şeklinde sunmak; 
c) Tarihi öğeleri ön planda görmeyip 

yer yer ihmal etmek; 
d) Gayeye hizmet etmeyen detayları 

hazfederek kıssayı şematik (diyagrama-
' tik) bir tarzda serdetmek. 

Bütün bu özellikleri gözardı ederek, 
Kur'an kıssalarından sırf tarihi ya da va-
kıî sonuçlar çıkarmaya'çalışanlar, hep 
problemlerle ve-açmazlarla karşı karşıya 
kalmışlardır. - ' 

Musa- Hızır 
Hz.İsa'nm beşikte konuşması... 
Ve işte, geçmiş toplumların ya da , 

peygamberlerin yaşantılarında "mucize" 
diye nitelenen "harikulade" olayların vu-

. ku bulduğu inancı da, bize göre, Kur'an 
kıssalarmm yukarıda sıraladığımız özel-
liklerin gözardı edilmesinden kaynaklan-



mıştır. 

C. Mu'cizeler 

. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de, bil-
diğimiz anlamıyla "mucize" kelimesi 
geçmez. Onun yerine "ayet" kelimesi 
kullanılmıştır. "Mucize" kelimesi, en ge-
nel şekliyle "insarii aczde bırakan olay 
veya şey" diye tarif edilebilir. Bu itibarla, 
insanın, önceden sahip olduğu bilgileriy-
le izahım yapamadığı, mahiyetini kavra-
yamadığı, her olayı, her olgujoı "mucize" 
(veya sihir) diye nitelemesi tabiidir ve 
mazur karşılanmalıdır. Ancak bir olay ve 
olgunun izahına medar olacak kriter ön-
ceden sahip olduğumuz müktesep bilgi-
ve birikimlerimiz olunca, o olay ya da ol-
gunun "mucize" addedilmesi kişiden ki-
şiye veya toplumdan topluma değişir. • 
\ . Günümüzde bir deprem olayı, bir ya-

' nardağ indifai, kasıp kavuran bir fırtına 
veya dehşetli bir sel felaketi... tabii, yani 
fizik olarak izahı mümkün olaylar iken,^ 
daha önce böyle tabiat olaylarını ne yaşa-
mış, ne c^ duymuş ilk(el) toplumlar için 
bu olayların "özel" anlamlarda ve "hari-
kulade" olarak görülmeleri ve yorumlan-
maları kaçımimaz bir şeydir. 

Nitekim Kur'an-ı Kerim de; artık akıl 
ve tefekkür gelişimini tamamlamış ve 
peygamberlerin vesayetinden çıkmaya 

^namzet bir kıvama gelmiş muhatap top-
lumdan vaki olan "mucize" taleplerini 
kaale bile almamış; onlara sadece Al-
lah'ın kudretinin sınırsızlığını hatırlat-
makla yetinmiştir. (6/37-39, 109, 111; 
8/109-113, 10/20, 13/7, 27-29; 17/59, 90-
95,29/49-51) 

Konuyla ilgili birçok ayet meyanmda 
Ankebut 49-51 ve İsra 90-95 verilebilir. -

50- Dediler ki: "Ona Kabinden ayetler 
indirilmeli değil miydi?" De ki: '.'Ayetler 

^(mucizeler) Allah'ın katmdadır: Ben an-
acak apaçık bir uyarıcıyım." 

51- Kendilerine okunan Kitabı sana 
indirmemiz, onlara yetmedi mi? Şüphe-
siz inanan bir toplum için bunda bir rah-
met ve Öğüt vardır. 

90- Dediler ki: "Yerden bize bir göze 
fışkırmadıkça sana inanmayız!" 9İ- "Ya-, 
hut senin'hurmalardan ve üzümlerden 
oluşan bir bahçen olmalı, aralarından ır̂  

maklar fışkırtmalısm!"92- "Yahut iddia* 
^ettiğin gibi üzerimiz gökten parçalar dü-
şürmelisin, yahut Allah'ı ve melekleri 
karşımıza getirmelisin (onlar senin doğru 
söylediğine şahidlik etmelidirler)! 93-
"Yahut altından bir evin olmalı, ya da 
göğe çıkmalısın. Ama, sen üzerimize, 
okuyacağımız bir kitap indirmedikçe se-
nin göğe çıkmana da inanmayız!" De ki: 
"Rabbimin şanı yücedir. [Böyle şeyleri 
yapmak benim işim değildir). Ben, sade-
ce elçi ol(arak gönderiDen bir insan değil 

--miyim?" 
. 94- Zaten kendilerine hidayet geldiği 

zaman insanları doğru yola gelmekten 
alıkoyan şey, hep: "Allah, bir insanı elçi 
mi gönderdi?" demeleridir. 

95- De ki: "Eğer yeryüzünü iskan 
eden, orada yürüyen' melekler olsaydı, 
elbette onlara gökten melek bir elçi gön-
derirdik." 

Bu ayetlerin önemle altını çizdikleri 
husus; "ayet/mucize" vâretmenin ancak 
ve ancak Allah'ın kudretinde olduğu ve 
hiçbir beşerin -velev peygamber olsun-

•• böyle bir kabiliyete sahip olmadığı /ola-
mayacağı gerçeğidir... Ve işte, bir mümin 
açısından "mucize"ye iman etmenin ger-
çek anlamı da budur. Yani bu konuda 
Allah'ın kudretine hiçbir sınır tanıma-
mak ve fakat hiçbir beşere de böyle bir 

- kabiliyet veya kudret izafe etmemek... 

D. İlahi Hidayetin Hedefi , 

İlahi hidayet; Allah'ın varlığı, sıfatiarı 
Ve Allah-beşer arasındaki karşılıklı ilişki 
açısından, insanlara bir gerçeklik görüşü 
vermektir; yani vahiy Allah'ın inayetini 
ve kudretini, kainattaki mutlak iradesini, 
tarihi olayları kontrol ettiğini ve insanlar-
dan ne istediğini ve onların Rablerine 
kullukta nasıl bir yol takip etmeleri' ge-
rektiğini bildirir ve bu başanlarımn ödül-

.. lendirileceğine ve ihmallerinin de cezayı 
• gerektireceğine işaret eder, Allah-insan 
^ilişkisi ile ilgili olarak, her ne kadar tarihi 

olayları ele alsa da, vahyin amacı insan-
lara bilimsel bilgi ya da tarihin sırf olgu 
ve olaylarla ilgili yönleri konusunda bilgi 
vermek değildir. İlahî vahyin amacının, 
dünyanın başlangıcı veya sonu ile ilgili 
bilimsel (fizik) bir teori getirdiğini san-

Ryetlerin Önem-
le altını çizdikleri 
husus; ."ayet/mu-
cize" vâretmenin 
dncak ve ancak 
Rllah'ın kudretin-
de olduğu ve • 
hiçbir beşerin 
-velev peygam-
ber olsun- böyle 
bir kabiliyete sa-
hip olamayacağı 
gerçeğidir... Bir 
• mümin açısından 

•'"muçize'ye iman _ 
etmenin gerçek 
anlamı do 
budur. 



.Ku r 'an , sadec® 
' akademisvenlere, 

entellektüel lere, 
ihtisas sahiplerine 

hitabetmez. Ön-
celikle muhataplar 
tarafından, sonra 

do ulaştığı herî es 
tarafından doğru 

anlaşılmasını sağ-, 
loyacak bir yol, bir 

üslup, bir dil seç- -
miş ve ilk 

muhataplara 
mesajını hem kav-

ratmış, hem de 
yaşatmıştır. 

•mak da vahyin amaanı yanhş anlamak 
olur, (11) 

İlahi hidayet:. 
" .İnsan-Allah 

.İnsan-İnsan 

. İnsan-Diğer varlıklar 
- ilişkilerinden ilk ikisine anlam 

kazandırmak ve gerekli ilkeleri vermeyi 
amaçlamıştar. 

İnsan ve diğer Varlıklar arasındaki 
münasebetlere gelince, insan, çevresin-
deki diğer varl ıklardan üstün ve 
kabiliyetli yaratılmış olduğundan, bu 
sahadaki bilgi ve ilkeleri elde etme in-
siyatifi ve iradesi bizzat kendisine 
bırakılmıştır. Dolayısıyla ilahi mesajda 
fizik alemle ilgili ilke ve prensiplerini 
aramak yanlış olur. 

E. Sorumluluk ve İrade Hürriyeti 

• İlahi irade insana gücünün üzerinde 
bir sorumluluk yüklememiştir. İnançla 
ilgili konularda da insanın aklını faal 
tutarak ye ikna olarak teslimiyeti isten-
miştir. Ancak aklın da daha önce tec-
rübe ve müşahedelerle kendine ulaşan 
mukaddimelerle bilgiye ulaştjğı ger-
çeğinden hareketle akletmeğe yeterli 
"burhanlar" şunar. Bu burhanlara. 
Kur'an "ayet" demiştir. Ayet, işaret, bel-
ge demektir. Sözlü mesajın ayetlerinin 
yanısıra enfüs ve afakta, yani iç dün-
yamızda ve diş alemde sayısız ayetle 
yüzyüzeyiz. Bunlar insanlara yol gös-
terecek niteliktedir. Yaraticıhm varhğmı 
ve kudretim teslim etmemiz için "fev-
qa'l-ade" bir olaya şahit olmamız gerek-
mez. Allah, insamn, irade ve ihtiyarmm 
elinden alınarak teslim olmasını da 
murad etmemiştir. Zira bu "cebr (zor-
lama)" olurdu. "Teklif sırrı" bozulurdu. 

Onun için, peygambere karşı, inan-
mayanlardan gelen mucize (olağanüstü 
olaylar) gösterme talepleri cevapsız 
bırakılmışlardır. Zaten görmeleri 
gereken birçok ayeti görmeyen gözlere 
bazı şeyler sokularak orüarıri teslim alm-
malarımn bir ki)nneti olmayacakti. 

Allah, insanın, kendisine kulluk et-
• meşinde bile dayatmacı davranmamış-
tir. 

F. Son Sözler 

Kur'an,_ sadece akademisyenlere, en-
tellektüellere, ihtisas sahiplerine hitabet-
mez. Kur'an sorumlulukta eşitlik ilkesiy-
le (adaletlé) hareket ettiğinden öncelikle 
muhataplar.tarañndan, sonra da ulaştiğı 
herkes tarafından doğru anlaşılmasını 
sağlayacak bir yol, bir üslup, bir dil seç-
miş vé ilk muhataplara mesajını hem 
kavratmış, hem de yaşatmıştır. Bu, tarihi 
bir vakıadır. 

Bunun için de, Kur'an, dilini, üs-
lubunu, vasıtalarını hitapettiği toplum-
dan almıştir. Muhkematim, toplumun en 
fasih dilini ve üslubunu kullanarak ifade 
etmiştir. Gaybi hakikatlerde ve serdettiği 
kıssalarda ise müteşabih (temsili ve 
diyagramatik) bir üslup kullanmıştır. 

Müfessirler; "müteşabih ayetier, gayb 
haberleridir" veya "Kur'an kıssaları 
müteşabihattandır" derken bu gerçeği 
vurgulamaya çalışmışlardır. 

Kur 'an-ı Kerim'in muhkem ve 
müteşâbihini doğru anladığımız takdir-
de, ilahi hidayetin daha da berrak-
laşacağına ve Kur'an'm, hurafe ve ef-
sanelerden arındırılarak fıtratları et-
kileyici ve hidayet edici özelliğinin ön 
plana çıkacağına inamyoruz. 
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Tarihsel süreçte ve Kur'an'da 

kadın 

Fâtma Kutluoğlu 

İslam'ın kadına feakışmı ve. Hıristiyanlıkta kodin, kötülüğü, lereçocuk verecek eşler, bizleri 
onun dünyasına getirdiği bo-. şeytana Uümoyı V0 ayartıcılığı okşayarak sevecek metresler ve. 

f S ' f C Î ̂ ^̂^̂  """ 
masını anlayabilmek için önce-
likle kadmla ilgili tarihi arkap-
lanm irdelenmesi gerekir. 

Tarih Boyunca Kadın 

ilahiyatçılardan biri olan Iskeri-
deriyeli Clemsnt'e gör®, 

"Kadın kadın olmaktan ötürü 
utanmalıdır." 

Geçmiş çağlarda hemen bütün topluınlarda ka- . 
dinin hiçbir hak ve değere sahip olmadığı yaygm 
bir görüştür. Eski Çinlilerde kadm kocasıhm kölesi 
sayılırdı. Kocası ve çocuklarıyla birlikte yemeğe 

Eski RomaMa ise kadm ba-
basından kocasma aktarılan bir 
maldı. , 

Yahudilikte de kadının hiç-
bir değeri yoktur. Yahudilerin 

• her sabahki dualarında şu cüm- . 
le geçmektedir, "Ezeli ilahımız, kainatın krah, beni 
kadm yaratmadığın için sana hamdolsun" (4) 

Kadmı aşağılama geleneğinirı, Hz.İsa'nm tebliğ 
ettiği ilahi gerçeklerden sapmış Hıristiyanlık anla-

oturamazdı, ayakta durur onlâia hizmet ederdi. • yışmda daha da güçlendiğim gömyoruz^ A^iz Au-. 
(1) Uygarlığın beşiği olarak gösterilmek istenen 
Yunan'da ise kadm hemen hemen kölelerle bir tu-
tulur, koca kansmı dövebildiği gibi başka birisine 
de armağan edebilirdi. Tüm miras erkek çocuklara 
düşerdi. Bir erkeğe , edilebilecek en büyük, küfür 
öna "kadm" demekti. Aynca kadm tüm kötülükle-
rin kaynağı olarak görülüyordu. Mısır'da ise bira-
ra kadmlar bazı haklara sahiptüer, bu durum fazla 
sürmemiş Firavtmım emriyle yine köleleştiriİmiş-

Jerdi. = • 
Diğer taraftan Eflatun ve Aristo'nun (2) kadı-

nın erkeğin dûnunda olduğunu resmen ilan ettik-
lerird görüyoruz. Ytman'da bir erkeğin dengi yine 

gustine göre insan karısı veya bir fahişeyle cmsel i-' 
lişkide bulunması arasında madcIi bakımdan pek 
fark yoktur. Zira her ikisi de günahtan hali değil-
dir. (5) . " • " 

Kısacası Hıristiyanlıkta kadm, kötülüğü, şeyta-
na uymayı ve ayartıcılığı temsil ed iyordu . Bu 
sebeple büyük ilahiyatçılardan biri olan İsken-
deriyeli Clement'e göre, "Kadın kadın olmaktan 
ötürü utanmalıdır ."Nihayet Papa Gregorie iki asır 
sonra Aziz Augustin'in öğretisini onaylayacaktır: 
Karı kocaların ilişkileri de günaİıtan hali değil-
dir.(6) • 

Böylelikle Hıristiyanlıkta cinsel ilişki günah sa- • 
başka bir erkektir. Bu bakımdan Yunan töresinde • jolmaktadır. Soyun sürdürülmesine yönelik cinsel 
homoseksüelliğin bir fazilet olarak algılanmasına 
şaşmanıak lazım. Eflatun bu konudaki görüşlerini 
ğüriumüz homoseksüellerinin el kitabı durumun-
da olan "Ziyafet" adh eserinde açıklamıştır.(3) . 

Bir Grek yazarı şöyle yazabiliyordu; "Bize, bizr 

eylemle günah işleme duygusu ise ruhsal bir çatış-
ma kaynağı olmaktadır. Öyle ki katolik kilise-
lerinde yapılan evlenme törenlerinde günümüzde 
bile okunan duada "günahla düşmüşüm annemin 

. karnına; günah işlemiş annem bana gebe kahrken" 



Genslde insanı 
özelde kadını bu 
^denli aşağılama 

zulüm Batı kül-
türünün temel Fel-

sefesinden kay-
l^klanmaktadır. 

. Öunun doğal bir 
sonucu olarak Fe-

horeketleri 
ılB^efo Batıda or-

i taya çıkmıştır. 

deniliyor. Hıristiyanlıkta işlenen bu 
günah kirlUik duygusu, birçok insanın 
evlilikten kaçmasına yol açmıştır. (7) 
Birçok kadm kurtuluşu ınanastıra' ka-
panmakta bulmuşlardır. Onlara göre 
yapılacak tek şey Hz. Meryem gibi te-
miz ve iffetli kalmaktır. Kısacası Hı-
ristiyanlık, azizler ve papazlar kadm 
ve evliliği kötülümede o kadar ileri 
gittiler ki ö.yy'da Mason Meclisinde, 
Kadının ruhu var mı yok mu diye 
ciddi bir şekilde tartışmışlardır ve 
yalnız bir kişi kadının özgürlüğüne 
oy vermiştir. Bu da Hıristiyanhğm ka-
dına değer, onur ve yer verdiğine da-
ir ileri sürülen iddiaları çürütmeye 
yeterlidir. (8) 

Aynı anlayış 13. asırdan itibaren 
Batıda insanlığın başına korkunç bir 

. felaket hazırlayacaktır. Ve bu bir bü-
yücü avıdır. Şeytanla cinsi ilişkiye gi-
ren ve böylece insanlar arasında fuh-
şu ve kötülüğü yaymak isteyen birçok 
kadın var,dır. Şu halde kilisenin insan-
lığı tehdit eden bu belayı defetmekte 
aktif bir rol alması kaçını lmazdır . 
Böylece kilisenin büyücü avma çıktı-
ğına ve birçok masum insanı diri diri 
yaktığına ya da suda boğduğuna ta-
nık olmaktayız. Kilise büyücülerin 
kökünü kazımak istedikçe yakılan 
masum insan sayısı artıyordu. 

İngi l tere 'de büyücü avı Kraliçe 
Elizabeth zamanında doruk noktasına 
ulaşmıştır. Münferit olay olıhaktan 
çıkmış, insanlığın kitle halinde yok 
edilmesi söz konusu olmuştur. Tarih-

- çiler yakılan büyücü sayısının 2- mil-
yon dolayında olduğunu tahmin et-
mektedirler. (9) 

Batı kültürü; 
1) Greko-Romen (Yunan ve Roma) 
2) Jüden^Kretiyen (Yahudilik ve 

Hıristiyan)gibi iki temel kaynaktan 
• doğmuş olduğunun bilincindedir. Ba-
tı kültürü, olağan üstülük Ve üstün-
lük duygusunu bu iki ana kaynaktan 

• miras almıştır. 
, Bu kültürün 1. ayağım oluşturan 

Grek kül türünün meşhur şahsiyeti 

Aristo'dan bir örnekleme ile kadının 
bu kültürdeki konumunu daha iyi an-
lama açısından önemlidir. 

Aristo'ya göre; "Erkekle kadm ara-
smdaki ilişki, köleyle efendi, barbarla-
Yunanlı arasındaki ihşki niteliğinde-
dir. 
. "Ona göre kadın bitmemiş bir in-
sandır, gelişim aşamasının henüz aşa-
ğı bir basamağında solda ayakda dur-
maktadır. Erkek yaradılıştan üstün-
dür, kadınsa aşağıdır. Kadının iradesi 
zayıftır, bu bakiindan kişiliğinden ya 
da bu lunduğu yerde bağımsız olma 
yeteneğinden yoksundur. "(10) ' 

' Genelde insanı özelde kadını bu 
.denli aşağılama ve zulüm Batı kültü-
rünün temel felsefesinden kaynaklan-
maktadır. Bunun doğal bir sonucu ola-
rak Feminizm hareketleri ilk defa Batı-
da ortaya çıkmıştın Çıkış nedenleri ne 
derece haklı ise de bugün varmak iste- • 
dikleri nokta nihai hedef olamaz. Zira 
insan fıtratına aykırı, onun doğasını 
bozucu tahakkuku mümkün olmayan 
her şeyde mutlak eşitlik isteği üzerin-
de düğümlenip kalmak anlamına ge-
hr. 

İslâm Öncesi Arap ve Türk Toplu-
munda Kadın 

Genellikle bütün tarihçilerin kabul 
ettikleri üzere cahiliyye toplumunda 
kadmm hiçbir değeri yoktu, öyle ki ka-

' dm olmak utanç verici bir durumdu. 
Bu yüzden kız çocuklarını diri dirni 
gömüyorlardı. Kadının miras hakkı 
yoktu. Kısaca kadın erkeğin kölesin-
den başka birşey değildi. 

Tarihçiler, Eski Türklerde, kadmm 
toplum içinde genelde saygın bir yeri 

. olduğunu ifade etmektedirler. Kadının 
kocasından ayrı mal edinme hakkı 
varmış. Hanlar devleti eşleri hatunla 
birlikte yönetirlermiş. (11) 

Tarihi süreç içinde farklı toplum-
larda kadının konumunu kısaca ince-' 
ledikten sonra İslam'm kadına bakışını . 
daha iyi anlama imkanımız olacaktır. 



i s l a m ' ı n K a d ı n l a İ lg i l i T e m e l 
Prensipleri 

' • • - • 

İslam'da insanlık ve Allah'a kulluk 
bakımmdan kadm ve erkeğin konum-
lan aynıdır. İslam bü manada bir ayı-
nmcılığı reddeder. 

- O yaratılış bakımından erkekten 
aşağı bir k o n u m a rze tmez , b u n u 
Kur'an'ı Kerim'de net olarak görmek 
mümkündür. 

Allahu Teâlâ bir ayeti ker imede 
şöyle buyurur: "Ey insanlar sizi bir tek 
nefisten yaratan Rabbinizden korkun." 
(Nisa 1) . ' • 

Böylelikle insanın başlangıcından 
bahseden Kur'an ayetlerinde, kadm ile 
erkek cinsiyet farklıhğma herhangi bir" 
fazilet tanınmış değildir. Kur'an-ı Ke-
rim insanın erkek ve .kadu\tek bir un-
surdan/özden/ mahiyetten (nefisten) 
yaratıldığmı anlatır. 
• Burada: Kadın ve erkek farkı yok-

tur. Hangisinin hangisinden ve hangi^ 
sini önce ve sonra yaratıldığma işaret 
etmeden ve .açık bir ifadede bulunma-
dan, insanları tek bir nesneden, nefis-
ten yarattığını Allah(cc) bildirmiştir. 

"Ey insanlar! Sizi bir tek mahiyet-
.ten.(nefisten) yaratan ondan eşini var 
eden, her ikisinden peik çok kadın ve. 
erkek yaratan Rabbinize saygüı olım." 
(Nisa / l ) Dolayısıyla Yahudilerin kıs-
saları ve bu kiiltürün etkisinde kalan 
müslüman alimlerin ayetle ilgili zorla-
yıcı yorumları dayanaksız ve temelsiz 
hayal kurmaya dayanır. Bunu ancak 
yapan bilir. Allah "sizi yaratırken sizi 

" şahit tu tmadım, hazır bu lundurma-
dım" (Kehf 8/51) buyurmak suretiyle 
insanların onu. bilme imkanım kaldır-
dı. İşte kadın-erkek, ayete göre tek bir 
özden çift eşit olarak yaratıldılar. Çift 
demek, birbirine eşit eş demektir. Zev-
c'in manası budur .-(12) 

Kur'an-ı Kerim'e göre insan nesli-
nin yeryüzündeki varoluş sebebi. Ya-
ratıcıya halifelik yapmak (13) ve ona 
layik kul olrnaktır. 

Yine Şura 50'de "Bir kimseyi kısır 

kılan da Allah'ın 
i r ades id i r . " Al-
lah ' ın seç imine 
rıza gös termek-
ten, şükre tmek-
ten başka yapıla-
cak da yoktur. İn-
sanların cinsiyet-
l e r inden dolay ı 
aşağı lanıp, hor-
lanması Allah'ın 
i r ades ine karş ı 
ge lmek ve İ lahi 
vahye ters d ü ş -
mek, an l amına 
gelir. Dolayısıyla 
kadına kâdıh ol-
duğundan dolayı 
veya zenciye zen-
ci o l d u ğ u n d a n 
dolay ı yap ı l an 
aşağılama ve zu-
lürnler tamamen 
İlahi vahy in 
ö z ü n d e n uzak 
ona taban tabana 
zıt beşerin kendi 
eliyle ihdas ettiği 
sistemlerin ve fel-
sefelerin iabii bü. • 

.ürünü olarak bugün de yann da karşı-
mıza çıkacaktır. Bundan kurtulmanın 
tek yolu insanın yaratılış gayesi ve ta-
bii htratma uygun"evrensel ilahi pren-
sipleri ikame etmekle m ü m k ü n d ü r . 
Dünya insanhğı bugün bu arayış için-
dedir. İslami şahsiyetinin şuurunda 
olan müslüman kadını için böyle bir 
arayış sözkonusu değildir. Zira o, bun-
ları Batılı hemcinslerinin aksine 1400 
yıl önce İslam sayesinde elde etmiş 
devredilemez haklar olduğunun biHn- ' 
ciridedir. Ancak onun mücadelesi, Al-
İah(cc)'m kendisine verdiği haklan yi-
ne din adma elinden almaya, onu cahi-
liye dönemi kadın konumuna indirge-
ınek isteyenlerle, İslam'a salt düşman-
lıklan veya cahillikleri nedeniyle saldı-
ran ve kadını pazarlanabilecek bir me-
ta haline getiren onu soyup eski köle 

' İ S 



/ niloh'a kulluk 
bakımından, 

"insan-ı kamil" 
• olma yolculuğu-
nun sonuçları ve 

mükafatlan açısın-
dan, ahiret hayatı 
açısından do ka-
dın-erkek arasın-

da hiçbir fark söz-
konusu değildir. 

pazarlarındaki gibi, çağdaşlık -ilerici-
lik, medeniyyet ve moda gibi yaftalar 
altına sığınarak peşkeş çekenlerle ve 
onu eşrefi mahluk olmaktan esfeli 
inahluk konumuna getirenlerledir. 
Yaratıcı önünde insanlık değeri açı-
'smdan kadm ve erkeğin hiçbir farkı 
yoktur. Aynı şekilde Allah'a küllük 
bakımından " insan- ı kami l " olma 
yolculuğunun sonuçları ve mükafat-
ları açısından, ahiret hayatı açısından 
da kadın-erkek arasında hiçbir fark 
sözkonusu değildir. 

"İçinizden kadm veya erkek olsun 
hiçbirinizin amelini zayi etmem, hep 
biribirinizdensiniz.!"(15) -

İnsan hakları bakımından da iki 
cins arasında hiçbir fark yoktur. 

İslam, insaıüığm huzur ve selame-, 
ti içiri sağlıkh ve" g ü z ^ bir toplumun 
oluşmasını bunun da "adalet" temeli 
üzerine ikame ettirilmesirü ister. Ada-
letin ve insan hâKîanmn savunucusu 
olduğunu ileri süren Batmm sahip'ol-

" duğu hak ve adalet anlayışının bir te-
zahürü olarak bir Bosna Hersek, bir 
Çeçenistan, bir Filistin ve daha nicele-
ri bugün karşıriııza çıkmıştır, Yüzbin-
lerce masum ve savunmasız ihsanı 
kadm çocuk, yaşlı genç demeden kat-

. leden, hergün bir yenisi ortaya çıkan 
. toplu mezar tarlalan oluşturan ve bu-

na sessiz kalarak göz yuman, dolayı-
sıyla fiili ve aleni destek veren; kendi 
siyasi, ekonomik çıkarları için hiçbir 
kutşah olmayan Batmm, genelde İn-
san hak ve hürriyetlerinden, özelde 
ise kad ın haMar ından bahse tmesi 
mümkün değildir. Akıl sahipleri için 
ise iddiaları bir mana ifade etmez. 
Dolayısıyla Batmm bugünkü felsefesi-
ni savunanların, dün olduğu gibi bu-
gün ve yarın da tarih sayfalannda in-

san kanıyla beslenen "İnsan insanın 
kurdudur"un tatbikatcısıdırlar. Bunla-
rı kendilerine münasip gördükleri ün-
vanlarla ifade etmek gerekirse, asrımı-

-zm çağdaş, ilerici, demokrat-sosyal de-
mokrat, hümanist, liberal -laik ve daha 
ileride moda olacak, insanları aldat-
maya yönelik her tür isimle karşımıza 
çıkan yüz;yılımızın elleri kanlı, geliş-
miş modem katilleridir. 

Bu zihniyet sahibi kimselerin İs-
lam'ı eleştirmeleri gayet normaldir. 7a-
ra ohla'rm savunduklarıyla bizim inan-
dıklarımız taban tabana zıttırlar. İs-
lam'da hiç kimse bir başkasmdan daha 

"üstün, hiçbir topluluk veya halk bir 
başka halkdan daha yüce değildir. On-

' lara bulundukları sosyo-ekonomik sta-
tüden dolayı bir ayrıcalık tanmmaz. 
Kur'an bunu şöyle ifade eder. 

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık, birbirinizi-tanıma-
nız için sizi milletlere ve kabilelere -
ayırdık. Allah katında en üstün olanı-
nızCgünahlardan) en çok korunamnız- , 
dır."(16) 
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Bilgiyi saymak 
f 

saydırmak yaşamak 

Ramazan TamerBüyükküpcü 

Bilgisayarların bolca bulunduğu bir dünyada ya-
şamak bazan zorluklar bazan kolaylıklar ortaya çı-
kanveriyor. , -

BUgi-sâyar denince iki kelimenin birleşmesi gali-
ba pek fazla dikkatimizi çekmiyor. Biraz da bu şe-
küde kafamızda kahplaştırdığımız için olsa gerek. 

Ama gelin biraz bu kelime ve türevleri üzerinde 
duralım. • , 

İslam inancma göre beş duyu orgamrhızm ve ak-
lımızm vahiyle yoğrulması sonucu karşımıza çıkan 
üründür bilgi. 

Felsefecilerin bilgiyle ilgili söylediklerine takıl-
. maya gerek yok. Bunun fazla bir getirişi de ohnasa 
gerek.. ' . 

• Bazüarmm aydm fikir olarak tanımladığı vahiyle 
yoğrulmuş, şekUlenmiş bu bilgi (fikir) türünün bir 
zim hayatımızda etkin olması inancımızm bir gere-
ğidir. _ ' • , 

Unutmayahm ki her ne tür bUgiye sahip olursak ' 
olalım mutlaka biz de bir yansımasmm olması gere-

-kir. --
Şimdi burada gaUba yazımızm da başhğım oluş-

turan bilgiyi sayanlar, saydıranlar ve yaşayanlar 
şeklindeki aynmı yapmak gerekir. • 

Gençliğimiz üniversite yıllarında bilgi-sayma 
konusunda fazlaca efor harcama durumundadır. 

Bilgi-sayan dendiğinde akimıza bilgisayar ope-
ratörü gelmesin. Hemen kendinizle bağlantısının 
olup-olmadığmı kendinize sorunuz. Ben bilgi-sa-
yan mıyım? diye. 

Bilgi saymak dediğimiz olayı pek çok yerde gör-
memiz mümkün. • 

Arkadaşlarımzla oturmuşsunuz çaylarınızı yu-
dumlarken çok seviyeli konular üzerinde fikir teati-

sinde (alışveriş) bulunuyorsunuz. Eh! Ne de olsa bir 
üniversite mezunu ohnanm bir sorumluluğu var üs-
tünüzde. Bu sorumluluk birçok bilimsel kelimeyi 
bir araya getirerek sabaha kadar konuşmalara sebep 
oluyor. Bu yük o kadar fazla geliyor ki sabaha ka-
dar tartışmalarmızdan dolayı sabah namazını bile 
kaçırıyorsunuz. Şabahleyin kalktığınızda sorumlu-
luğunuzla-uykusuzluğunuz birleşiyor ve yine.bü-
yük bir efor sarfederek telaar bilginizi sa3Tnanm ğe-
rekhliğini yapıyorsunuz. 

Kendimizi kandırmaya gerek yok. Bu hareket et-
mek için düdüğünü çalan fakat bir türlü hareket et-
meyen vapura benzer. Maalesef pek çoğumuzun 
yaptığı bu. Bilgimiz bizi sadece yerinde saydmp bir 
adım öteye gidemememize sebep oluyor. 

- Bu verdiğimiz-örnek askerde hepimizin kulağın-
dan eksik olmayan yerinde say-marş komütnu ha-
tırlatıyor. . 

Hiç aklımızdan çikarmayalım ki yerinde sa3anak 
hareketli olmak-görünmek olduğu halde bir adım 
öteye gidememektir. Yerinde sayarken göğsünüzü 
öne çıkarıp, avmı bekleyen şahin gibi keskin ve ka-
rarlı bakışlarla kol ve bacaİdarıruzın hareket etmesi-' 
dir. İleriden bakanlar bir şeyin hareketlendiğini far-
kederler. Ama bu hareketli olduğvmu herkese göste-

; rip yerinde saymaktır. 
İşte ne acıdır ki pek çoğumuzun yaptığı bundan 

çok farkh değil . ~ 
Bazılanmız da kendi kâıdimize kızmaya başla-

rız, yammdaki adam yaptıklarından dolayı herkes 
tarafmdan takdirle karşılanıyor ama bizi hiç takdir 
eden yok diye. Bu düşünce şeytanm vesvesesinden 
başka birşey değildir. Takdir edilmeyi insanlardan 
bekler hale geldiyseniz bundan çok ama çok acele 



Karşınıza sizin 
kültürünüzden 

gelen kitapları 
üstüste koyup 

ben bunları aşa-
mam demeyin, 
flşmak için de 

hepsini çiğneme-
ye kalkışmayın. 
İçinden alabile-
ceklerinizi veya 

olmanız gereken-
leri alıp daha ileri 
hedeflere gitmeyi 

kofanıza koyun. 

kurtulmanız gerekir. Çünkü sizin ima-
mnız AUah'm takdir etmesini düşün-
meye sevketmesi gerekir de bundan 
dolayı. -

Bu noktada biraz daha düşünelim. 
Asimda siz pek çok bilgiye sahipsiniz. 
Herkes sahip değü buna. Bu bizi diğer 
insanlardan ayıran bir özelliktir. Eh! 
Bu bilgilere siz sahip olmak için neler 
çektiniz değil mi? Hiç bir şeye kolayca 
sahip olunmuyor. Öyleyse herkes sa-
hip değüse bu bilgilere bunun bir fark-
lıhğı da olmahdır. Herkes sizinle tartış-
maya falan kalkışmasm. Sizi dinlemek 
isteyenler en az üniversite mezunu ve 
kalabalık(!) olmahlar değil mi? Hatta 
konuşma yapmadan önce bu belirtil-
melidir.! Hemen bir anons "Üniversite 
mezunu olmayanlar dinleyemezler!" 
Sanki kahveye 18 yaşından küçükler 
giremez gibi. 

Bütün yukarıdaki şu sözler bizde 
bUginin kuUamlmayışından dolayıdır. 
Burada mutlaka Abese Suresi'ndeki 
olayları hatırlama da faydalı olur inan-
cmdâyım. 

Aziz dostlar. 
Bilgisayarlar için ayrıca bir cennet 

yok. Hayatımız boyunca bilgi-sayarlar-
dan farklı yaşayamıyorsanız çok kötü . 
konumdasınız. Birkaç düğmeye, tuşa 
basaraik pek çok konuda bUgi sahibi ol-
manın mümkün olduğu bir dönemde 
hala bilmekle yetiniyorsanız, sizin için 
bir cennet yok. Eğer ayrı bir cennet 
osaydı yine de siz bügisayarlarm kala-
balığmdan oraya giremezdiniz. Cuma 
Suresi'nin 5. ayetinde belirtilen kitap 
yüklü merkep durumunda olmak çok 
kötü bir iş olsa gerek. Bu konumu ne-
den" hep başkası, hıristiyan ve yahudi-
1er için düşünürsünüz de bur türlü ken-
diniz içi düşünmezsiniz. -

Çünkü,biz her zaman başkasma ba-
kıp eleştirmeye alışmışız da bundan 
dolayı; 
_ Çünkü, biz zaten kendimizi hıristi-
yan ve yahudilere göre doğuştan tor-
piUi kabul ederiz de bundan dolayı; 

Çünkü, biz her zaman kendimizin 
iyiye başkalarının da kötüye layık ol-
duğunu düşünürüz de bundan dolayı. 

Aziz dostlar. 
Yaptıklarımız ve vasıtalaımız hedef-

lerimizle uyumlu olmalıdır. 
, Bu konumda başkasma bilgi-saydır-
mak gibi bir görevimiz olduğunu da 
zannedebiliriz. Düşünün bakalım! Ken- ' 
diniz her şeyi bilmenin râhathğı içinde 
davranış haline getiremediğiniz işlevi 
başkasının yapması için tavsiyelerde 
bulunursunuz. Hemen bilmenin sorum-' 
luluğuhdan yaptığmiz'bir iş falan diye 
savunmaya kalkışmaym. 

Allah, bu handikaplarımızın çözü-
münü kendi yapmadığmız şeyleri baş-
kalarına söyler durur musnUz diyerek 
belirlemiştir. . 

• Aman Allah'ım. Bir konu hakkında 
birşey sorulmaya görsün. Bütün bu ko-
nudaki herşeyi başkalarmm önüne ko-
yar adeta çözüm gösterirken adamı ha-
reketsiz bırakırız. 

Bazan öyle terbiyesizleşiriz ki muha-
tabızımm hangi ilimden haberi olduğu-
nu sorar onu tahkir etmeye kalkışırız. 
Getirip önüne hele bir de kitapları da 
yığarsanız adam bir bize bir kitaplara 
bakıp ne yapacağını şaşırır. Kitapları 
okumaya kaİkışsp beceremeyecektir. Si-
zi de aşamaz, çünkü herkes size üstad, 
hoca, alim, falan demektedir. Öyleyse 
yapılacak tek iş eliyle-koluyla size tes-
lim olmasıdır. Ö zaman siz de birçok ta-
lebesi olan üstad olmaktan dolayı hol 
alkış toplarsınız. 

Büna olsa olsa bilgi saydırtmak de-
nilebihr. ' _ 

Aziz dostlar, 
Karşmıza sizin kültürünüzden gelen 

kitapları üstüste koyup ben bunları aşa-
mam demeyin. Aşmak için de hepsini 
çiğnemeye kalkışmayın. İçinden alabile-
ceklerinizi veya almanız gerekenleri 
alıp daha ileri hedeflere gitmeyi kafanı-
za koyun. • 

Aiiz dostlar. Sahte hedefler oluştu-
rup, birçok akademisyenin yaptığı tür-
den ilim> bilim adına pek çok lafedip 
inandığını yaşıyamıyanlar konumuna 
düşmeyin. 

Eğer şartlarımız en iyi hale gelsin, 
bilgilerimiz en son halini bulsun ondan 
sonra mücadele edelim- diye düşünü-



yorsanız bu hayal olur. 
Bulunduğunuz şartlar ne olursa ol- .. 

sun mücadele etme mecijuriyetihiz var-
dır. Hz.Yusuf'u ve Yusuf suresini sor-, 
sak aman neler söyleriz değil mi? Söyle-
meyi bırakın bir kenara, Hz.Yusuf'un 
miicadelesindeki rüya yorumu sorana • 
nasü AUah'm ilahhğmı anlattığını, onun 
sabır ve metanetle çektiklerini anlama-
ya ve yaşamaya mecburuz. 
. Aziz dostlar,^ ^ ^ • 

Her şeyden anlayan, ama bir türlü 
anlatması ve yaşaması ge'rekeni yapa-
ımyon insanlar olmaktan kurtulun. 

Hemen bir mum benzetmesiyle ken-
dimizi haklı, çıkarmaya çalışırız Cevap 
hazırdır. "Bizler, etrafını aydmlatan fa-
kat kendisi eriyip giden bir mum gibi-
yiz." Hayır! Saçmalamayı bırakm. Ken-
di önünüzü göremiyorsanız, başkasma 
yol gösteremezsiniz. 

Aziz dostlar. 
Çorbadan sıcak çorba tabağı ohnaya ' 

. gerek yok. Allah'ın kendi yapamıyaça-
ğırnız şeyleri başkalarına tavsiye etme-
memiz gerektiği ile ilgih emrini tavsiye, 
başkalarına tavsiye etmeinizi de eniir. 
olarak algılamıyahm. 

. BUgi saymak ve saydırma hastahğm-
dan kurtulmanm yolunu arayalım. Bu-

• nu ararken ilk önce kendimizdeki eksUc-
/ liklere bakalım. 

" Aziz dostlar,' -.. . 
İslam'ı kendimizin yaşaması emrini -

tavsiye, başkalarına İslam'ı tavsiye et-
meyi emir telakki etmeyelim. Bu şqkU-

' deki emir-tavsiye karışıklığı pek çok 
hastalığa sebep olabiUr. . 

İçinizin karardığını hisseder gibi-
yim. Efendim, dertleşiyoruz. Kendimizi 
kontrol ediyoruz. Bütün bunların bizim 
sapma noktalarımız olduğu için hatır-
latniaya çalışıyoruz. Bunları yazarken 

. bu soruları ilk önce kendime soruyo-
rum. Diyebilirsiniz ki bütün bunlar se-
nin problemin. Biz böyle problemler ya-
şamıyoruz kardeşim. Bu beni çok sevin-
dirir. Kendimi kontrol edebilen yol ar-
kadaşlarıyla beraber olabilmek benim 
için büyük bir şereftir. Ama ya böyle 

• değüsek. Sağlam olmayan otobüs, yolcu 
ve şoförle yola çıkmak ne kadar riske 

sahipse bizim de şansımız o kadar 
olacaktır. 

. Çünkü, zincir en zayıf halkası kadar ' 
sağlamdır. 

Aziz dostlar, . -
BiUmi din haline getirerek, Allah'ın, 

d in in i yaşayamazs ın ız . Dininize 
tek(b i r )e ind i rmek mecbur iye t in -
desiniz. -v 

Konunun son noktasını şu ayetlerle 
koyalım ve kendimizi bu ayetlere göre 
sorgulayalım. Bu ayetleri pek çoğumuz . 
ilk defa okumuyor ama tefekkür-tedeb-
bür etmeye çahşalım." 

"İyilik, yüzler inizi doğu ve batı 
tarafma çevirmeniz değilclir. Asıl iyUik, 
o kimsenin yaptığıdır ki, AUah'a, ahiret 
gününe, meleklre, kitaplara, peygam-, 
berlere inanır. Yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenen-
lere ve kölelere sevdiği maldan harcar, 
namaz kUar, zekat verir. Antlaşma yap-
tığı zaman sözlerim yerine getirir. Sıkm-
tı, hastalık Ve savaş zamanlarında sab-
reder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları 
taşıyanlardır." Mültakiler ancak onlar-
dır." (Bakara 1770 ' 

"BedevUer "inandık" dediler. De ki:-
Siz iman etmediniz, ama "Boyun eğdik" 
deyin. Henüz iman kalplerinize yerleş-
medi. Eğer Allah'a ve elçisirie itaat 
ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi 
eksiltmez. Çünkü A l l ^ çok bağışlayan, 
çok esirgeyendir." , " ' • ' 

• "Mümin le r ancak Allah'a ve 
Resulüne imaıi eden, ondan sonra asla 
şüpheye düşmeyen, AUah yolunda mal-

.larıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte 
doğrular ancak onlardır." • 

"De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğ-
retiyoruriuz? Oysa allah göklerde olan-
ları-da bilir, yerde olanları da. Allah 

.herşeyi hakkıyla bUendir." 
"Onlar İslam'^ girdikleri içinseni 

mennet altına sokuyorlar. De ki: Müs; 
lümanlığmızı benim başıma kakmayın. 
Eğer* doğru kimselerseniz,bilesiniz ki, , 
sizi imana erdirdiği için asıl Allah size 
lütufta bulunmuştur." 

"Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin 
gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı 
görendir." (Hucurat 14-15-16-17-18) 

İslam'ı kendimi-
zin yaşaması 
emrini tavsiye, 
başkalarına , 
İslam'ı tavsiye 
etmeyi emir te-
lakki etmeyelim. 
Bu şekildeki 
emir-tavsiye ka-
nşıklığı pek çok 
hastalığa sebep 
olabilir. 



Pazar fundamentalizmi 

Jay Walljasper 

Çev: Ubeydullah Baykara 

Bu yeni Pazar inancı kendi kutsal 
metinleriyle tamam hale gelir: GflTT, • 

NflFTfl vb. Taşıdıkları hikmet ise bizler 
için Brüksel'deki Avrupa Komisyonu ve 
Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü yö-

neticilerince tefsir edilir. Bu herşeye . 
kadir teşkilatlar demokratik olarak se-
çilmiş hükümetlerin oldığı.bütün karar-

lar konusunda hükürh verebilecek 
konumdadırlar 

Hiç kuşkusuz yeryüzünde 
yaşayan herkes bu haberi , 
duymuştur: Bugünlerde biz 
global bir ekonomi dahilinde 
yaşıyoruz. Ve ekonomiyle il-
gilenen basındaki huşu uyan-
dırıcı yaklaşınun da gösterdi-
ği gibi, bu, uluslararası tica-
retteki hızlı bir gelişmenin 
ötesinde anlamlar taşıyor. Pa-
zar Ekonomisi'nin peygam-
berlerince önceden bildirildiği 
gibi, bizler aslında Vaadedil- -
miş Ülke'ye girmekteyiz. "Re-
kabet", "Ekonomik Gelişme", "Ölçek Ekonomileri," 
"MukayeseU Avantaj", "Verim Oranı" ve "Kâr", bütün 
beşeri çabaların tabi olmak zorunda olduğu emirlerdir. 
Başka her türlü inanç -sosyal adaletin önemi, ekolojik , 
çeşitliliğin gerekli oluşu, topluluğun değeri- hükmünü 
yitirmiş hurafeler olarak terkedilir. 

Bu yeni Pazar inancı kendi kutsal metinleriyle ta-
mam hale gelir: Maastricht Anlaşması, Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması Ve GATT. Taşıdıkları hikmet 
ise bizler için Brüksel'deki Avrupa Komisyonu ve Ce-
nevre'deki Dünya Ticaret Örgütü yöneticilerince tefsir 
edilir. Bu herşeye kadir, teşkUatlar demokratik olarak 
seçilmiş hükümetlerin aldığı bütün kararlar konusun-
da hüküm verebilecek konumdadırlar; yasaların ulus-
lararası ticarete imkan tanıyıp tanımadığı biçimindeki 
tek bir temel üzre onları kutsarlar veya mahkum eder-
ler. 

Bu yeni dinin öğretisini sorgulamak, Pazar Ekono-
mileri uğruna gerçekleştirilen takva dolu haçlı seferle-
rini eleştirmek, en yüksek seviyeden bir yerleşik inanç-
lara aykırılık vakası teşkU eder. Böyle yapmak demek, 
alay edilme, toplumdan dışlanma veya kazığa bağla-

mp yakılma tehlikesini göze al-
mak demektir ki, bunların ger-
çekten yaşanmadığı durumlar-
da da mutlaka aym şeyler mali 
anlamda başa gelecektir. Dünya 
Bankası'nm serbest pazar görü-
şünden kuşkulanma cüretini 
gösteren herhangi bir gelişmek-
te olan ülkenin başına neler gek 
diğine bir bakınız. 1982'de ulus-
lararası mali topluluğun buyru-
ğu olan ekonomik ortodoksiye 
karşı gelen bazı sosyalist re-
formları tatbike kalkıştığında, 

dünyamn en güçlü liderlerinden biri olan Fransa Dev-
let Başkam François Mitterand'ın başına neler gelmişti, 
hatırlayın. Fransa'nın dünya ekonomisinden afaroz 
edileceği korkusuyla ççk geçmeden bu teşebbüsünden 
vazgeçmişti. , . 

Ancak iş dünyasmın daha da artan gücü karşısında 
dahi, Pazar Ekonomisi'nin fundamentalist dogmasına 
karşı seslerini yükselten cesur kimseler var. Gerçekten 
de, ekonominin ve insan kültürünün tamamen global-
leştirilmesine doğru karşı konulamaz nitelikteki gidi-
şata meydan okumak için bütün dünyada yeni bir si-
yasi hareket vücut blmaktadır. Ve bazı ikna edici delil-
ler sunmaktadır: Kuzeyin bÜ3mk ölçüde oturarak vakit 
geçiren ve sıklıkla aşırı kilolu olan müşterileri için 
spor/koşu ayakkabıları imal eden Endonezyah işçilere 
uzun çalışma saatlerini ve açlıktan öldürecek ücretieri 
empoze eden uluslarüstü şirketlerin azgınlığı; Bay-
watch'm oyuncu kadrosunu kendi komşularından da-
ha iyi tanıyan beş kıtadaki milyonlarca insanın za'vallı 
hali. 

Global ekonominin çevre üzerindeki (dünya üze-
rinde malların nakliyatı esnasında çarçur edilen bütün 



enerji ve sebep olünan 
kirlenme), yerel top-
luluklar üzerindeki^iiş 
sahalan yer değiştirir-

. ken kaybedilen bütün 
işler ve yayüıp oraya 
buraya dağdan insan-
lar), ekonomik fırsat 
üzerindeki (en aşağı-
ya çekilmiş işçi mali-
yetleri için çılgınca 
arayış içinde düşürül-
müş bütün ücretler) 
ve kişisel refahımız 
üzerinde (sosyal ve 
ekonomik değişimin 
bulanık denizinde bo-
ğulmamak için çırpı-
n'ırken israf ettiğimiz 
bütün fiziki enerji) 
üzerinde' yaptığı tah- < 
rip edici etkiyi hatırla-
dığımızda global eko-
nomi harikulade ol-' 
maktan çok daha. 
uzak görünecektir/ 

Dünya üzerindeki^ ~ 
çoğu insan, global ekonominin kendi çı-
karları lehine işlemediğini yürekten l\is-
setmektedir. Ancak yine de globalleşme-
nin merhametsizce vaazedilen kitab-ı'mu-
kaddesine karşı getirilen bir alternatifi 
işitmedikçe, onlardan muhtemelen peki' 
azı herhangi bir muhalefet hareketinin 
saflarına dahü olacakhf." •' 

"Çoğu insan, global ekonominin eko-
nomik evrimde bir sonraki kaçınılmaz ba-
samak olduğuna inanmaktadır" diyor Da-
vid Morris, VVashington'daki Yerel Kendi-
ne Yeterlik Enstitüsü Balkan Yardımcısı 
ve hep daha büyük uluslararası ticaret 
hacmi ve büyük şirketler için daha fazla 
güç/yetki anlayışlarına dayanmayan bir " 
ekonomik görüşü dile getiren belki de 
başhca Amerikalı düşünür. Zira en azın- • 
dan yirmi yıldır Morris yerel kendine ye- ~ 
terlik düşüncesini sabır ve kuvvetle savu-
nageldi; bu düşünce basitçe, maddi, eko-
nomik, kültürel, psikolojik ihtiyaçlarımıza 
en uygun cevapların evimiz civannda bu-
lunduğuna dayanır. Geçen yıl New 
York'daki dönüm noktası niteliğindeki bir 
konferansı müteakiben geçtiğimiz Ma- > 
yıs'ta Washington'da gerçekleştirilen ikin-
ci Globalleşme Konferansı'hda yerel ken-

dine yeterlik düşüncesine oradaki eylem-
ciler, örgütleyiciler, ekonomistler ve öğ-
renciler tarafından destek arandı. Yerel 
kendine yeterlik, ekonomik globalleşmeye 

, destek veren zahiren muhkem güçlere ce-
saretle karşı koyma,gücü bulunan bir fi-
kirdir; zira yerel topluluklar hala hemen 
herkesin kalplerinde ve zihinlerinde güçlü 
bir yankı buluyor -bunun istisnası, birço-
ğu uluslarüstü şirketlerde pay sahibi olan 
ve dünyanm belli hiçbir bölgesine bağlılık 
taşımayan küçücük bir yüksek sosyete sı-
nıfıdır. 

Ekonomik globalleşmenih savunucu-
' lan, kendi yaklaşımlarını meşmlaştırmak . 

için ekonomi biliminin'soyut mantığına ̂  
başvurabilirler. Yerelciliğin savunuculan-

- mn ise, basitçe, kendi .politilakalannm bir 
kişinin komşularını, akrabalafmı ve kasa-

• basını nasıl etkileyeceğine işaret etmeleri 
gerekmektedir. Ölçek ekonomisi size tar- -
tışma götürmez bir kayram olarak çarpıcı 
gelebilir; fakat bu kavram, kendi 
topluluklarına yardımcı olmak fikri gibi 

'aynı şekilde insanların çoğunu motive 
edemeyecektir. Şirket globalleşmesine 
inananlar, dünyanm karşısına birdenbire 
çıktılar; çünkü yerel topluluklar adma sa-

/ 



Dünya üzeri'ndehi 
çoğu insan, glo-
^ bol eHonominin 
kendi çıkarları le-. 
hine işlemediğini 
• yürekten hisset-
mektedir. flncok 
yine de global-

leşmenin meriıo-
metsizce vaazedi-
len kitob-i mukad-
desine karşı geti-
rilen bir olternatiR 

işitmedikçe, pek 
azı bir muhalefet 
hareketinle dahil 

olacaktır. 

vunma yapan birleşik bir hareket yoktu. 
Sol, birebir (one-by-one) temelinde ken-
dilerini savunacak, topluluklar ve sözcü-
leri ise ilerlemenin misyonerlerince gerici 
diye kolayca safdışı edilecekti. Fakat bu-
gün bizler, pekçok çevre, sürdürülebilir 
kalkmma ve insan hakları konferansları 
kadar Globalleşme Konferansı .-gibi hadi-
selerde de dünya üzerindeki toplulukla-
rın sembolik bağlantısını görüyoruz -
Hindistanlı köy eylemcüeri, Avrupalı Ye-
şiller'le, Güney Amerikalı yerli liderlerle 
ve Kuzey Amerikalı fakir mahallesi orga-
nizatörleriyle fikir ahşverişinde bulunu-

, yorlar. Globalleşmiş ekonomik güçler ye-
rel hayat tarzlarını ortadan kaldırmaya 
devam ederken neyin tehlikede olduğu-
na ilişkin daha şümullü bir anlayış orta-
ya koymak için hep birlikte çalışıyorlar. 

Sovyetler Birliği'nin dağıhşıyla birlikte . 
dünya çapındaki yerelci hareket, Pazar 
Ekonomisi'ne ve onun tamamen birleşmiş 
ve" hiyerarşik dünya ekonomisi görüşüne 
başlıca muhalefet olarak belirdi. Gandi, • 
Martin Luther King, Rachel Garson ve 
E.F. Schumacher bugünlerde yeni bir si-
yasi ve ekonomik gruplaşmaya ilham 
kaynağı olarak Marks'ın yerini alıyorlar. 

Bu yerel eylemciler, eşyayı hep ola-
geldikleri hal üzre muhafaza etmek için 
yenilikten korkan artçı savaşma değil, 
uluslararası bir perspektife dayanan ye-
relci bir hareket meydana getirmek arzu-
sundaki gözü ileriye dönük insanlardır. 
David Morris'in işaret ettiği gibi, yerel 
kendine yeterlik düşüncesi, teknolojik 
yeniliklerin yeni bir neslinde büyük bir 
ekonomik destek temin edebilir. 

Yeni enformasyon teknikleri, dünya-
--nm geri kalan kısmındaki gelgitlerden 

kopuk kalmaksızm bir yerde bulunmayı 
., daha da mümkün hale getirmektedir. 

Aslında topluluklar arasında dünya ça-
pındaki bilgi alışverişi, yerelci görüş için 
merkezi önemdedir; çoğu uluslarüstü 
şirketi karakterize eden, bir eşya olarak 

.bilgiye yapılan vurguyla şiddetli bir tezat' 
" içinde bu böyledir. Fikirlerin d^ğil, eşya 

ve hammaddelerin toplu nakliyatıdır ye-
relcilerin yavaşlatmak istediği. Artık 
madde ve yeniden işleme endüstrilerin-

" deki yeni gelişmeler, uzaklardaki kay-
, naklardan temin edilen hammaddelere 

, toplulukların daha az bağımh olması için 
bir. fırsat sunmaktadır. Rüzgar ve güneş 
enerjisindeki devamlı ilerlemeler yerel 
enerji kaynaklarını daha tatbik edilebilir 
bir fikir haline getirmektedir. Materyalle-
rin imalâtindaki yeri hamleler şu anlama 
gelebihr ki, yerel olarak yetiştirilmiş sebze 
ürünlerinden mamül şeyler, benzin, kim-
yevi maddeler, kağıt ve plastik ithalatının 
yerini alabilecektir:' • 

Yerelci hareketin beklentileri açısm-
. dan kritik olan şey, global pazarın donuk, 

çevre bakımından şüpheli, kusurluca ger-
çekleştirilmiş takdimlerine gittikçe 
büyüyen halk itirazıdır. Pazar'm şişirilmiş 
retoriği yerine bizler, genetik olarak prog-
ramlanmış ve Yeni Zelanda'dan uzun bir 
yolculuğa dayanması için kimyasal işlem 

. görmüş bir elmayı değil, civarımızda 
yetişmiş gevrek bir elmayı 
ısırabileceğimiz gerçek pazarların basit 
cazibesini yakalamaya çalışıyoruz. 500 -
adet kanalm sansasyonu, beyinsiz televiz-
yonun bir akşammm daha banal realitesi 
olarak, solup giderken, bizler, topluluk 
festivallerini ve gösterilerini diriltiyoruz. 
Şirketleşmiş bira fabrikası ve fmnlann adi 

- ürünlerini elimizin tersiyle geri çevirirken 
lezzeti yerinde geleneksel yemek tarif-
lerini yeniden ortaya koyan, yerel olarak 
imal edilmiş bira ve ekmekleri aramak-
tayız. Kaçak kirlenme, tiafik ve .varoşlar-

vdaki yayılmadan bıkıp usanmış kimseler 
olarak biz topluluğumuzun hayat ve 
huzurunu tehdit eden yeni bir otoyolu . 
veya büyük çarşıyı engelleme konuşunda 
komşulanmızla işbirliği ediyoruz. Bunlar 
dünyayı yeniden biçimlendirecek türden 
şeyler gibi görünmeyebilir; özellikle de 
bizler siyaseti bir sürü hazır TV 
kamerasıyla bir büyük arena etkinliği 
olarak görmeye başladığımız için. Fakat 
eğer hayatlarını yoluna koymak ve ev-
lerini korumak için kendi tarzlarmca ben-
zer şeyler yapan bütün dünya üzerindeki-
insanları düşünüyorsanız, ö z'amân, bu 
gezegeni uluslarüstü şirketlerin elinden 
geri alabilecek çapta bir siyasi hareket 
haline geleceğe benziyorsunuz demektir. 
Bu küçük eylemler, yerel kendine yeterlik 
lehine dünya çapındaki bir kampanya için 
sağlam bir temel sünmaktadır. 

Resurgence, Eylül-Ekim 1996 saytst 



Kur'an'a 
nasıl yaklaşmalıyız? 

Şemseddin Özdemir 

. Müs lümanlann yeni bir flHah'in kitabini ÇÖZÜm mevkiin® iman edilen bir kitaptır. Yani 
hayat tarzı empoze etmek p oturtmayan bir baki"ş tarzi probi®m- Türkiye'de müslüman olduğu-
bı bir iddiaları var. Tabu bu , , . • , , n - nu söyleyen kesimin amenna 

İ0re bir çıkış yolu olamaz. Bu ^ ^ iddialar ın yanında bir asıl 
kaynak söz konusudur. Müs-
lüman kesim, meşelerine çok 
defa kafalarmda veya o güne 
kadar var olan geleneksel an-
layışlanyJa çözümler üret-
mekte~ veyahut da olayı dü-

. şünmeden biz bu işi yaparız, İslam nasü olsa çö-
züm üretir gibi kolaycılıkla olaya bakış getirmeye 
çalışmaktadır. Müslüman kesim ciddi olarak olay-
lara Kur'an'ı çözüm göstermemektedir. Ve bu açı-
dan çözümün birinci çıkış kaynağı Kur'an-ı Kerim 
olması lazımdır. Toplumsal olarak Türkiye de in-
samn huzurlu ve mutlu ihr geleceği yaşayabüme-
si ve yeni bir hayat tarzının inşaa edilebilmesi 
Kur'an-ı Kerim'i temel kaynak alan bir. kalkışla 
mümkün olabilecektir. Ve bu olmadığı müddetçe 
geçici olarak ne kadar güzel çözümler üretirsek 
üretelim bütün bunlarm gerçek çözüm üretmeye-
ceği, manevi olarak da zaten bütün bu yaklaşınun 
Allah tarafmdan desteklenemiyeceğini zannedi-
yorum. Çünkü Allah'ın kitabını çözüm mevkiine 

açıdan öncelikle mutlak anlamda, 
her çözüm üreten teklifin birinci 
çıkış ve'kolkış noktasının Kur'an 

olması lazımdır. 

deyip baştacı ettiği öpüp alnına 
koyduğu bir kitaptır. Ve bu ko-
nuda da samimidirler. Fakat yi-
ne bu büyük ekseriyet kitabın 
niçin irtdiğini bu kitabın temel 
hedefinin ne olduğunu bilrhe-
mektedir. Daha da önemlisi bü 

• kitabı hiç okumamıştır. Bu kitap hakkında herhangi 
bir ön bilgisi de yoktur..yani nedir bu kitap? Neden . 
bahseder? Hangi Icoriuları.çözmek için Allah tara-

- finden gönderUmiştir, diye bir stfru sormamıştır. 
Birçok konuyu tanımak için dltlerce kitap okuyan 
insanlar vardır. Problemi çözmek için yüzlerce in-
sana başvuran insanımız vardır. Fakat bir taraftan 
kendisi iddia da etmektedir: Çözüm Kur'an'da de-
mektedir. Ama o Kur'an'da olduğunu söylediği çö-
zümün ne olduğu ile ilgih dddi kafa yOruşlar yok-
tur. Müslüman kesimin büyük ekseriyeti maalesef 
böyledir ve bunlar Kitap'a önyargılı yaklaşmakta-
dırlar. Daha Önceki bildiklerinin bilgileri ışığında 
yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım onlann kitabm ya-., 
ni Kur'an-ı Kerim'in teberrüken okuma noktası-

' oturtmayan bir bakış tarzı problemlere bir çıkış ndan ileri götürmemektedir. Çünkü iddiaları şu-
yolu olamaz.. Bu açıdan öncelikle mutlak anlamda 
her çözüm üreten teklifin birinci çıkış ve kalkış 
noktası Kur'an olması lazımdır. ^ 
. Şimdi bu bakımdan baktığımız takdirde bu-

gün çözüm teklif eden oluşumlarm büyük ekseri-
yetinin Kur'an'la irtibatını gözönüne ahrsak, bu, 
maalesef istenilen düzeyde değildir. Kur'an-ı Ke-
rirri Türkiye'de bugün b ü ^ k ekseriyet tarafmdan 

dur: "Biz kitabı anlamaktan uzağız.-^izim bu kitabı 
anlamamız mümkün değildir.! Ancak Kur'an-ı Ke-
rimi ya eskiden yaşayan alimler anlamışlardır veya 

• bugün de bir elin parmağı*kadar olan insanlar anla-
yabilir. Biz onlajın bize anlattıklarını anlayâbUir-
sek ne mutlu" bize diye bir anlayışa sahiptirler. 

^ Sözde o bir elin parmağı kadar olduğunu zannet-
tikleri insanlar da onlara böyle bir empozede bu-



Bütün Islomi 
olduğunu söyle-

yen torikotların 
do yokloşımı 

bohsettiğimizden 
Forkh değildir. Hi-

tobı oncok duo 
. için, nomoz için, 

mukabele oku-
mak için okumak-
tadırlar ve bu ce-
maatler kendi bil-
gilerini; dovronış-. 
lonnı, Kur'on-ı Ke-

rim yerine kendi 
liderlerinin, şeyh-
lerinin kitoplonn-

don almokto-
dırlor. 

lunmaktalar: Siz Kitabı anlamazsınız, 
o mübarek bir Kitap'tır. Onu anlama-
ınız, yaklaşmamız mümkün değüdir 
gibi son derece tehlikeli son derece kö-
tü, son derece asimda Kur'an'm yasak 
ettiği bir anlayışla Kur 'an'a yaklaş-
maktadırlar. Bu duygu bizim müslü-
man kitlemizi Kur'an-ı Kerim'i Rama-
zan'da mukabele okumaktan öteye gö- , 
türmemektedir, özellikle ölülerin ruhu 
için okunan bir kitap olmaktan öteye 
götürmemektedir. İşte hafızlık yapıl-
maktan öteye götürmemektedir. Ve 
Kur'an-ı Kerim ruhani hfeyecan veren 
ruh dünyasmı tedavi eden güzel sesli 
hafızlarm okunuşunda anlamım bulan 
bir kitap olarak'kalmıştır. 

Bu genel yaklaşım böyle olmakla 
beraber Türkiye'de cemaat halinde 
olup topluma yeni bir çözüm empoze 
etmek isteyen insan unsurlarma ve ya-
•pılara da dönüp baktığımızda şunu 
görmekteyiz: Bütün İslami olduğunu 
söyleyen tarikatların da yaklaşımı az ' 
önce bahsettiğimizden farkh değildir. 
Kitabı ancak dua için, namazda oku-
mak için, mukabele okumak için oku-
maktadırlar ve bu cemaatler bu tari-
katlar kendi bilgilerini davranışlarını ' 
Kur'an-ı Kerim yerine, kendi liderleri-
nin, şeyhlerinin veya tarihte yaşamış 
şeyhlerinin kitaplarmdan almaktadır-
lar. Ve dolayısıyla bu kesimin, büyük 
ekseriyetle "Kur'an'a yaklaşımı son de-
rece kitaptan kopuk bir yaklaşımdır. 
Siyasal yapıda bulunan İslami cenaaat-
lerin de istisnalanm bir tarafa bırakır-
sak toplumu dönüştüreceğini iddia 
eden bu yapılara dönüp bir sorduğu-
muz zaman, Allah'ın Kitabı ve bütün -
problemlerin çözüm kaynağı olarak 
indirdiği Allah'ın kitabını birey olarak 
kaç defa okudunuz? Kaç defa cemaati-
nizin eğitiminde bir eğitim programı 
olarak, tatbik ettiniz? Gençleri, insan-
ları,. yaşlıları ve herkesi Kur'an'ı baş-
tan aşağı kaç defa tedrisata tabi tuttu-
nuz? Tüavet yani Arapçasmı okumak 
arüammda değil, anlayarak okuma an-
lamında kaç defa okudunuz? diye sor-
duğumuz zaman büyük ekseriyetin 
bir defa baştan aşağı bu kitap ne diyor ' 

diye dahi okumadığını görmekteyiz. 
Şimdi bu yaklaşımla toplumda nasıl 

yeni bir düzen irışa edeceğim söyleye-
bilmektedir? O bakımdan Türkiye'deki 
müslüman kesimin büyük ekseriyeti 
Kur'an-ı Kerim'e bu arüayış içinde yak-
laşmakta, daha doğrusu bu anlayışla 
yaklaşmamaktadır. Ve bu boyutu ile de, 
Kur'an-ı Kerimi terkedilmiş bırakmak-
ta ve kendisi ile onun arasına başkaları-
nı, başka bügileri, başka çözüm şeküle-
rini sokmakta ve böyle olduğu için de 
bugüne kadar yaptıklan ğajTetlerin ço-
ğü sonuçsuz kalmakta; bereketten uzak 
olmaktadır. Giderilmesi gereken prob-
lem budur. Yani Türkiye'de mutlak an-
lamda içe dönük olarak düzeltilmesi 
gereken budur. İnandıklarını iddia et-
tikleri bu kitabı bu insanlar... tekrar dö-
nüp ellerine alacaklardır, bunu tekrar 
kavrayacaklardır. Ve kendi tüm yanlış-
larını, tüni eksiklerini, tüm hatalarını" 

'Allah'ın kitabına göre gözden geçire^ 
çekler, ona tabi tutacaSla'r, yanlışları bir 
tarafa bırakacaklardır. 

Böyle yapılmadığı müddetçe, hata-
larda da ısrar edüdiği müddetçe ne ka-
dar iddia ederlerse etsiıüer bu insanla-
rm getirmek istedikleri çözüm AUah'm 
Kitabma göre bir çözüm olmayacaktır. 
Kendi kafalarındaki anlayışları İslam 
diye zorla topluma getirmeye çalışa-
caklardır. Bunun sonucunda insanlar 
dinden daha da soğuyacaktır. Son yüz-
yılda İslam adma, islami olduğunu id-
dia ederi bütün uygulamayı'değişik İs-
lam, topraklarında biz gördük. Ama bu 
uygulamalar 5-10 yıl sonra milletin 
dinden soğumasına sebebiyet vermek-
tedir. Yani Kur'an-ı Kerimi rehber alan' 
bir çalışına, gerçekten bunun mantığını 
çok iyi kavrayan bir çalışma, gerçekten 
bunun mantığını çok iyi kavrayan bir 
çahşma insanları dinden soğutmaz. Üs-
tüne üstlük olarak onlan buna daha da 
sıcak olarak bağlar. Ama bu problem o 
değildir. Kendi anlayışlarım, dar yakla-
şımlarım din dîye takdim etmekte din-
den olan belh boyutlarla kendi anlayış-
ları birleşip toplumun başına sıkmtı ör-
mektedir. Bunun giderilmesi için mut-
lak anlamda yeniden Kur'an-ı Kerim'in 



rehberliğine, öncülüğüne dönehnesi ge-
rekiyor. Belki bunlar çokça söylenen 
şeyler. Mesele laf düzeyinde kalmama-
h, Kur'an-ı Kerim hem teorik bazda bi-
linmeU, tanmmah, tekrar tekrar, onlar-
ca yüzlerce defa tedris edilmeli ve bur-
ada anlammı bulan ilkeler pratiğimize 
dönüştürülmeli. Onu bir model olarak 
önce kendimiz yaşamalıyız; kendi üiş- , 
kilerimizde onun anlamım bulmalıyız. 
Kur'an tüm ilişkilerimizi anlamlandır-
m'ah; Eğer böyle olmayacaksa, yapıla-
cak olan boş laf olur; ancak laf salatası 
oluşturur. • 

Bu kapsamda şunları da söylemek 
belki mümkün; bu kusurlanmızm tari-
hi birikimi var. Uzun bir zamandan 
gelmektedir. Yani Kur'an'a yaklaşmak" 
taki, bu kusurlar bugün de sıkmtı oluş-
turmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i 
bugün anlamak için yaklaştığını söyle-
yen değişik insanlarda da şöyle birşey 
görmekteyiz: bir heyecanla Kur'an in-
sanların elinde bir dönem okunüyor. 
Birçok kez genç arkadaşlarda gördüğü-
müz gibi heyecanla Kur'an meali 3-5 
kez okunuyor, okumaktan hedeflerinin 
ne olduğu belli olmadığı için, belli bir 
zaman sonra tekrar Kur'an-ı Kerimi ra-
fa bırakıp artık ondan sıkılmaya başlı-
yorlar. Çünkü niçin okuduklarını bil-
miyorlardı: Daha doğrusu bir hedef 
koymamışlardı. Bu kitabm gayesi ney-
di? Neyi hedefliyor? Bunu düşünme-' 
mişlerdi. Okumuş olmak için Allah'ın 
ayetlerirü okuyorlardı. Sonuçta bir mo-
da hareketi gibi olan okuma hareketi üç 
beş yıl sonra tıkanmıştır. Bir çok insan-
da karşüaştığımız problemdir. / 

Kur'an yinrıi küsür yıllık zaman sü-
recinde inmiştir. Ve inerken bir toplum" 
inşa etmiştir. Aşama aşama inmiştir. İlk 
indiği zamanda hem toplumun itikadi 
yönünü hem de ahlaki olarak, ekono-
mik olarak "kötülükleri düzeltiyordu. 
Ama bölüm bölüm Kur'an indikçe in-
sanları yetiştiriyordu. Yam Kur'an-ı Ke-
rim'in'bir anda inmemesini çok ijd kav- • 
ramak lazım. Yoksa Allah Kitabı bir an-
da indirirdi. Her ne kadar Hz.İsa'ya, 
Musa'ya bir anda kitap indirildi dense 

Kur'an bölüm bölüm gelmiştir. ' _ 
Kişi onu özümlemiştir, kavramıştır. Kişi olgunlaştıkça 
ona yeni sorumluluklar yükleyen ayetler inmiştir. 
Bugün de Kur'an bu mantık içinde 
okunmalıdır. 

de bu bile tartışma götürmez. Çünkü 
Musa (a.s.)'a Firavn'a et diye gelen va-
hiyler başkadır. Tur dağındaki bir za-
man gelen vahiy, bir başkadır. İsrail 
oğullarına gittiği zamandaki ayetler 
başkadır. Yani Musa'nın mücadelesin-
de-de ayetler süreç içinde gelmiştir. Re-
sulullah'a yönelik de aynı şey söz ko-
nusu olmuştur. Bölüm bölüm gelmiştir. 
Yani kişi onu özümlemiştir, kavramış-
tır. Bdşi olgunlaştıkça ona yeni so rum- , 
luluklar yükleyen ayetler inmiştir. Bu-
gün de Kur'an bu mantık içinde okun-
malı. Bu manhk içinde tanınmalı. Biz il-
le de okuduğumuz bir ayetin hepsini 
bir günde okuyup yutacağız diye düşü-
nüyoruz. Bu mümkün değü. Sahabi de ' . 
asla bir entellektüel gibi yaklâşmamış-
tu'. Asla bilgilenmek için okumamıştır. 
Yani bilgimiz olsun insanları sustura- ^ 
hm. Ne kadar kitap, Kur'an biliyoruz 
diye değü. Büyük bir heyecanla ve Rab-
bin'den gelen talimatın ne olduğunu 
öğrenip yaşamak için yaklaşmıştır. As-

. la. lezzet almak,, zevk almak, bilgilen-
mek için, hava atmak için değil, yaşa-
mak için. Kendi pratiğini yaşamak için. 
Yani bu mant ık içinde yak laşmak , 
özümleyerek yaklaşmayı oluşturmuştu. 
İnsanlar değişt i r i lmişt i r . Yani hem 
Kur'an-ı Kerim'i okumuştur, kendisini 
değiştirıniştir, toplumu Kur'an'daki il-
kelere göre değiştirmeye çahşmıştır. Bu 
bir süreçtir. Bugün de yeniden Kur'an-ı 
Kerim'e yaklaştığını iddia eden tüm in-
san ünsurlanmn dikkat etmesi gereken 
husus budur. Yani bir toplum oluştura-
caksak bu toplumun öncülerini oluştur-
mak istiyorsak, bunlar Allah'ın kitabın-
dan beslenmeli, yetiştirilmeli.. Bugün 
anlamadığımız, bugün okuduğumuzda 
anlamakta zOrluk çektiğimiz bir ayeti 
kerime 10 yıl veya onuncu defa oku- -



N® kadar meraklı.insanlarız ki, 
ne garip bir duygudur ki herhangi birine gelen 

mektubu, yazıyı, bilgiyi can kulağıyla dinleyip hemen 
okuyan bizler Alemlerin Rabbi'nden mutlak kurtuluş 
için gönderilen ve mutlak anlamda bize hitap eden 

bu kitabın neden bahsettiğini,' 
nasıl bir kitap olduğunu, bizden ne istediğini merak 

etmemekteyiz. 

makla daha anlamış görüneceğiz. 
• Çünkü Kur'an öyle bir kitap ki siz onu 

okudukça kavrıyorsunuz. Problemler-
le karşılaştıkça daha iyi çözüyorsu-

t nuz. Yani ticari hayatın içine girip çı-
kan, sürekli okuyan insan, günlük ha-
yattaki ölçüleri, yapması gerekenleri 
kitapta gördüğü zaman bu daha da 
anlamh olmaktadır. 90 küsür yaşmda-

^ ki validemizin hasta yatağında, artık 
konuşmaktan aciz, ses verdiğiniz za-

• , man size cevab veremeyen bir hasta-
nın durumunu Hacc süresindeki bir 
ayette okuyunca daha iyi anlıyoruz. 
Ayeti kerimenin başında insamn yara-

; tıhş s im anlatılıyor. Arkasından deni-
• yor ki, kiminizi gençlik yaşında öldü-
rüyoruz, ömrü o zaman bitmektedir. 
Kimisi olgunluk yaşma ulaştığında. 

, ' " . . Kimini de herşeyi büirken, hiçbirşey' 
bilmez hale gelen ömrünün-en zelil 
çağına .ulaştırmaktayız. Şimdi bu ayeti 
o hasta yaşİınm yanında okuduğunuz 
zaman bunu daha iyi kavrıyorsunuz. 
Kur'an ayetleri uygulama içinde yaşa-
yarak ve mutlaka bir dönüşümü sağ-

. lamak . niyet iyle okunmal ıd ı r . 
Böyİe bir yaklaşımı hedeflemek mec-
buriyetindeyiz. Bu yaklaşımda heye-
can duymalıyız. Izdırap duymalıyız. 
Mütevazi bir anlayış içinde bu^ yakla-
şımı yakalayabildiğimiz zaman ve bu-
nu bir moda gibi değil bütün zamanı-

. mızda ömrümüzün akhmızm çalıştığı 
son'yaşma kadar ajmı heyecam taşıdı-
ğımız takdirde Kur'an-ı Kerim bu top-

, lumun problemlerini çözmede rehber 
hale gelmeye" başlayacaktır. İşte. or-
adan itibaren bu yükselişi hiç bir gü-

^ . . cün durdurmaya imkanı yoktur. Çün-

kü Allah böyle bir yücelişe ve yükseU-
şe mutlak destekjv^ereceğini vaad edi-
yor. Bu hiç bir uluslararası güç ve onun 
görünmeyen veya görünen asıl öncüsü 
İblis ve ortaklarının asla engelleyeme-
yeceklerini 3Öne Allah vaad etmektedir. 
O yönüyle başarısızlıklarımızın sebebi-
ni kendi hatalanmızda ve Allah'ın kita-
bından uzak olarak jrürütmeye çalıştı-
ğımız anlajaşta'mücadelede, faaliyette . 
bulunmamız gerektiğine inanıyorum... 
Ama Kur 'am-Ker im nasıl bir kitap? 
Kendisini nasıl tanıtıyor? Aslında bu-
nun çok iyi bUinmesi gerekiyor. Nedir 
bu kitap? Bizler insan olarak bize bir 
yerden bir mektup gelse veya biri bize 
sözlü bir haber nakletse bir arkadaş va-
sıtasıyla, bizi ilgilendiren herhangi bir 
haber düysak can kulağı kesilip hemen 
mektubu açar okuruz, bizden bahseden 
bir makale duysak hemen okuruz, he-
men bakarız, bu bizi anlatıyor, acaba ne 
anlatıyor diye veya bizim hakkımızda 
biri bir laf aktarırsa hemen bunun ne 
anlattığını heyecanla dinleriz. Asla 

- bunda tahammül" göstermeyiz. Çok . 
aceleciyiz. Şimdi bu kitap kimden bah-
sediyor? Bu kitap bizden bahsediyor. 
Ve mutlak anlamda bize hitap ediyor. 
Kim gönderiyor bunu? Alemlerin Rab-
bi olan Allah. Ne kadar meraklı insan-
larız ki, ne garip bir duygudur ki her-

• hangi birine gelen mektubu, yazıyı, bil-
giyi can kulağıyla dirilejdp hemen oku-
yan bizler Alemlerin Rabbinden mut-
lak kurtuluş için gönderilen ve mutlak 
anlamda bize hitap eden bu kitabm ne-
den bahsettiğini, nasıl bir kitap olduğu-
nu, bizden ne istediğini merak etme-
nıekteyiz. Çok temel bir konu. Yani 
böyle bir temel konuyn, böyle diyoruz: 
Ne güzel, mübarek bir kitap, rafın üst 
tarafına koyuyoruz. Onu severek say-
gıyla okuyup çıkartıyoruz... Tabiî böyle • 
bir anlayışın hesabını vermede zorluk • 
çekeriz. Yann hesap günü kıyamet gü-
nü All^h şöyle bir suali bize sorduğu 

- zaman "Ey kullarım ben size kendi ka-
tımdan sizin için tüm problemlerin çö- . 
zümü açısından bir kitap gönderdim 
Muhammed (a.s.) vasıtasıyla. Bu kitabı 



merak edip niye okumadmız? 1;5 mil-
yar müslümandan bahsediyoruz. Niye 
okumadmız? Niye merak etmediniz? 
Size başka birinin gönderdiği mektup 
kadar da değerimi yok 4 iye sorduğu 
zaman ne cevâp vereceğiz. Böyle bir 

' sualin cevabı yok. Rabbim soracak, ben 
kitap indirdim niçin okumadınız? Me-
rak mı etmediniz? Yani benim size gön-
derdiğim kitabın muhtevasını ye siz-
den hangi yükümlülüklerin istendiğini 
merak mı etmediniz... Yarın bu suaHn 
cevabı yok. Belki ilk soracağı sorudur 
Allahu Alemin. Bize başka sorularm so-
rulacağından bahsediliyor da, bu çok' 
temel bir sualdir. Bunu bize Rabbimiz . 
sorarsa buna verilecek cevap yoktur. 
Çünkü bilmemekteyiz. 

İşte o.zaman şunu sorabiliriz: Kitabı 
okuduğumuz zaman bu nasıl bir kitap-
tır? Allah kendi kitabmı bir daha tekrar 
gelmeyecek olan kitabını yine kendi ki-
tabımn sayfalan içinde nasıl anlatmak-
tadır? Yani Kur'an-ı Keriin kendisini 
nasıl tarif etmektedir? " 

. Kur'an-ı Kerim kendisinin bir çok 
özelliğini gerçekten tekrar tekrar anlat-
maktadır. Yeri gelmişken şunu belirte-
lim: Bazı emirler vardır Kur'an-ı Ke-
rim'de, farz olan emirler. Hac emri ve-
ya oruç emri gibi konularla ilgih 15-16 
ayet yardır. Bazı konularda-2-3 ayet. 
vardır. O konulan daha az ayetlerle ak-
taran Kur'an kendisinin nasıl plduğu 
ile ilgih ayetleri ise çok fazla tekrar, et-, 
miştir. Bunda alınacak bir ders vardır. 
Niçin bu kadar çok tekrar edilmiştir? 
İnsanlar anlamak için Kur'an-i okudu-
ğu zaman bu suali sorarlar. Niçin acaba 
Kur'an-ı Kerim kendisinin böyle özel-
liklerinin olduğunu bir defa anlatarak 
geçmiyor, tekrar tekrar anlatıyor. De-
mek insan olarak bizler bir tekrarla, bir 
anlatımla.bü işi kavrayamıyoruz. De-
mek ki insanların değişmesi için, bazı 
gerçekleri kavrayabi lmesi için bazı 
doğruların tekrar tekrar bilinmesi gere-
kiyor. O yönüyle Kur'an-ı Kerim çok 
defa tekrar etmiştir. Allah diyor ki ihti-
lafların çözümü Kur ' andad ı r . Yani-
problemlerin çözüm şekli Kur'an'dadır. 

Şöyle ifade ediyor özetle: "Eğer birşey-
de anlaşmazlığa düşerseniz ashnı Al-
lah'a havale edin veya" peygambere ha-
vale edin." (Nisa 60-61) Bir konuda ihti-
laf olduğunda onu Allah'a ve peygam-
berine götürün. Hangi konuda olursa 
olsun, aile problemlerimiz olsun, eko-
nomik problemleriniz olsun, siyasal 
problemlerimiz, cemaat içindeki prob-

. lemlerimiz olsun, müslüman olarak bi-
^ , zim sıkmtılanmızm çözümü için başvu-

rulacak başlıca kaynak Kur'an-ı Ke-
riıri'dir. Biz Kur'an'ı tanımıyorsak, ihti-
laflarımızı Kur'an'a .nasıl bakıp çözece-

• ğiz? Tanımıyoruz ki... Bir cemaat içinde 
fikri ihtüaf olduğunda ya parçalanacak-
tır ya da bu ihtilaflar bir sonuca ulaştı-
rüacaktu". Eğer bunlann hepsi Allah'ın 
kitabına amenna diyorlarsa problem 
ortaya konur, bu anlamda Rabbizimin 
çözüm şekli ortaya konur, mümin kul-
lara düşen Allah hüküm verdiği zaman 
amenna ve saddakna dem.ektir. Demek 
ki Kur'an ihtilaflann çözümü olduğunu 

' ifade eden-bir kitaptır. Eğer kitaba dö-
nülmüş olsaydı, bugün Afganis tan 
müslümanlan kanlı bir biçimde birbir-
lerini yok etmezlerdi. Problemlerini 

> çözmek için kitaba dönmüş olsalardı, 
ama-hakkıyla dönmüş olsalardı, Kita-
bm önüne mezheplerini, ırklarmı, kabi-
lelerini, tarikatlarını koymayıp, gerçek-
ten kitabm dediği yola dönmüş olsalar-
dı, bugün bu kan dururdu, bu savaş ol-
mazdı. Bugün Afganistan'da bir başka 
güzellik olurdu. Birçok insan müslü-
manlık adma birbirinin boynunu vurup 
efendim içtihat var, ictihad sevabı yar, 
denilemezdi. Kur'an'dan uzak olmanın 
sonucudur. 

Ama Allah başka birşey söylüyor. 
"Aralannda hüküm yennek üzere hak 
kitaplar indirüdi" (Bakara 213) Veya 
"Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin, 
diye çağırılıyorlar da onlar birbirlerin-

- den yüz çeviriyorlar." (Ali İmran 23) 
Neye hükmediyor, hangi hükmü ver-
miştir? Sözünde devamlı durmayan ve 
sözünde durmamayı şiar haline getiren 
bir mi^slüman lider veya hderlere nasıl 
hükm vermiştir? Allah ise muüaka ah-

BQZI emirler • 
vardır Kur'an-ı. 
Kerim'de, Farz 
olan emirler; Hac 
emri veya oruç 
emri gibi . • 
konularla ilgili ' 
15-16 ayet var-
dır. Bazı konu-
larda 2-3 ayet 
vardır. O konu-^ 
lorıdohaaz 
ayetlerle akta-
ran Kun'ah ken-
disinin nasıl ol-
duğu ile ilgili: 
ayetleri ise çok 
Fazla tekrar et-
miştir. Bunda alı-
nacak bir ders 
vardır. 



flllâh'ü Teala 
- bizzat diyor ki 
Kur'an anlamak 
için kolovloştırıl-

mıştır. Diğer taraf-
tan müslümanlar 
diyor ki bü kitap 

çok zordur. 
Bu kitabı biz an-

layamayız. An-
lamak şu kadar 

ilim, lazımdır. Biz 
hangisine 

inanacağız? Al-
lah'ın hükmüne mi, 

• insanların hük-
müne mi? 

di yerine getirin diyor. Sen sürekli ran-
devunu çiğnersen her toplantıya bir-
saat geç gelirsen Kur'an buna ne de-
mektedir? Bu üişki Kur'an'a göre değil 
senin zaafına göre oluşmaktadır. Yaşı-
yorsunuz, sonra da bunu islamlaştırı-
yorsunûz! Nedir sözünde durmamak, 
sözünü çiğnemek hastalığı? Ve bunun 
çözümü vardır Kur'an'da. Bu açıdan 
hükme tmek üzere indir i lmiş t i r 
Kur'an. 

Bir başka ifadesiyle Kur'an'ı Kerim 
apaçık bir kitap olduğunu, bakm çok 
değişik ayeti kerimelerde. Bakara su-
resi 99, Maide 15, Enam 16, -59, 65 ve 
devamı, yine'Yusuf 1, .'. Nahi suresi 
103, ve Şuara süresindeki değişik ayet-
ler de şöyle ifade ediliyor: "Apaçık 
ayetler indirdik sana" "Apaçık bir ki-
tap geldi size", veya "Apaçık bir kitap-
tır bu" diyor veya "Biz sana kitapları 
apaçık ayetlerini açıklanmış olarak in-̂  
dirdik." Veya "Apaçık kitabm ayetleri-
ne andolsun ki" ifadeleri çok tekrar 
edi lmektedi r . Tüm bu ayet lerde 
Kur'an'm kendisinin apaçık, anlaşı-
lan, kolay anlaşılan bir kitap olduğu. 
tekrar tekrar ifade edilmektedir. Bun-
ların arkasından yine "Kur'an beyan 
ve bir aç ık lamadır" denmektedi r . 
Kur'an-ı Kerim'in apaçık anlaşüır, an-
laşılmakta zorluk çekilmeyen bir kitap 
olduğunu Kur'an-ı Kerim yaklaşık yü-
ze aşkın ayeti kerimede ifade etmekte-
dir. Ama bu ifadelere rağmen birileri 
Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaz, çok zor 
anlaşılan bir kitap olduğunu, bizim 
bunu anlamamızın mümkün, olmadı-
ğını ifade etmektedirler. Şu ifadelere 
rağmen:, 

İsra 89'da: "Biz andolsun ki 
Kur'an'da insanlar için her örnekten 
çeşitli açıklamalarda bulunduk." Mer-
yem 97'de:"Biz bu Kur'an'ı senin di-
linde kolaylaştırdık." Yine başka'bir 
yerde, Zümer Suresinin 27. ayetinde 
:"Andolsun biz bu Kur 'an 'da belki 
öğüt alıp düşünüle diye insanlar için 
her örnekten verdik." Başka bir yerde 
Duhan 58'de "Belki onlar öğüt alıp dü-
şünürler diye, bu Kur'an'ı senin dilin-

de kolaylaştırdık." Yine başka bir yerde 
"Andolsun biz Kur'an'ı zikr alıp dü-
şünmek için kolaylaştırdık." Kamer su-
resinin 17,22,32,40. ayetlerinde ifadesi 
şudur: "Biz Kur'an'ı öğüt almak için 
kolaylaştırdık. Hiç öğüt alan yok pıu?" 
Allah'ü Teâla bizzat diyor ki Kur'an 
apaçıktır. Anlaşılırdır. Anlamak için 
kolaylaştırılmıştır. Birçok örnek vardır. 
Diğer taraftan müslümanlar diyor ki bu 
kitap çok zordur. Bu kitabı biz anlaya-
mayız. Anlamak şu kadar, ilim, lazım-
dır. Biz hangisine inanacağız? Allah^n 
hükmüne"" mi, insanlann hükmüne mi? 
AUah'm emirlerini, kendisinin alim ol-
duğunu iddia' eden insanların veya İs-
lam cemaati olduğunu iddia eden ce-
maatlerin öncülerinin sözlerine mi ina-
nacağız? Bir yerde Kur'an'ı Kerim bu-
yuruyor, "Bu apaçıktır." "Bu kolaylaş-
tırılmıştır sizin anlamanız için" Öbür 
taraftan ona inandığmı söyleyenlerse " 
Bu kitabı anlamak için işte harfleri şöy-
le- şöyle bilmek lazım. BUmem kaç bin 
ilim bilmek lazım" demektedirler, iki 
sözden biri yanlıştır. Haşa Allah'ın sö-
zü yanlış olmayacağına göre Allah'ın 
sözünün savunuculuğunu yapan, ama 
kitaptan habersiz olanların sözü yanhşr 
tır. Bu kitap basittir. Bu kitap kolay bir 
kitaptır. Bu kitap anlaşılır bir kitaptır. 
Anlamak için tek şartı, samimiyetle, 
yaşamak için yaklaşmaktır. Allah in-
sanlarm böyle diyeceğini mutlaka bile-
rek,söyİüyordu bunları. Bu msanlar bu 
kitabı bir tarafa bırakıp, onun yerine 
başka kitapları ikame etmeye çalışmış-
lar; sonuçta Kur 'an anlatı lmaz diye 
rafa kaldırılmıştır. • 

•. Kur'an'm yerine her" islami ceniaat 
. maalesef yeni kitaplar ihdas etmiştir. ~ 

Bu kitaplar belki Kur'an'a muhalif ol-
mamış olabilir. Bu önemli değil. Ama 
hiç bir-kitap Kur'an'a muhaUf olmasa 
da Kur'an'm yerine insanların beynini 
dolduramaz. Önce AUah'm kitabı, on-
dan sonra diğerleri . Bu ki taplar 
okunacaksa bi lg i lenmekte is t i fade 
edilecekse bu, mut laka Allah ' ın 
Kitabı'nm , rehberUği, öncülüğü içinde 
olmak durumundadır. 



ABD'nin Ortadoğu ve 
Irak politikası 

N 

Hikmet Erdem 

'•Tarihi^gerçekler amaca uygun 
bir tarzda yemden biçimlendiril-
miş oldukları halde halka takdim, 
edilmektedir. Bir çeşit "tarih mü-
hendisliği" mesleği oluşturulmuş-
tur. ' • 

... "Sahne, savaşı bizim kazan-
mamızın herkes için iyi olacağma 
tüm dünyayı inandıracak bir tarz-
da düzenlenmektedir." (1) • 

ABD'nin. dünya coğrafyasında herhangi bir ülke-
yi işgal edeceği zaman başvurduğu yöntemi, yukarı-
daki cümleler güzel bir şekilde ifade etmektedir. 
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dış poUtikasmda 
bu propagandayı kendisine şiar edinen bu ülke, S0V7 
yetler'in çöküşüyle birUkte, Körfez bunahmi sayesin-"'' 

• de. Dünya efendiliğini tek başına elde etme' konu-
sunda tarihi bir fırsat yakalamış oldu. Fırsatı kazaya-
bırakmak istemeyen Amerika, hemen harekete geç-
miş ve bir iki Arap ülkesi ve İran hariç olmak üzere 
dünya ülkelerini peşine takarak Irak'a müdahale et-

- mişti. Böylece Türkiye'nin de yanmda yer aldığı, so-
nu belh ohnayan bir süreci başlatmış oldu. Gerekçe 

' olarak ileri sürdüğü, "yeni dünya düzeni, global 
ekonomi ve bölge güvenliği"(2) gibi bayraktarlığım 
yaptığı sloganların ise ne menem şeyler olduğunu 
daha sonraki yıllar gösterecekti. • • ' 

ABD Ne Yapmak İstiyor? 

Gerçekten yeni bir dünya düzeni kurulabilecek 
miydi? Biraz da kendisini dünyaya kurtarıcı gibi 
gösteren ve ahlaken de sorumlu hiss.eden ABD(!) ye-
ni dünya düzeni derken neyi kastediyordu? Global 
ekonomi'nin, süregelen ekonomiden farkı neydi? 

Bölgesel güvenlik 
sorununa gelince; flBD'nin.' 

Ortadoğu politikalarından ve 

Global ekonomi veya serbest piya-
sa ekonomisi, neleri kapsıyor veya 
hangi şeyleri dışlıyordu? Bölgesel 
güvenlik ne demekti? Dünyanın 

bölge güvenliğinden an lad ığ ıh e r h a n g i bir bölgesindeki güven-
bir tek gerçek vardır, îk ABD'yi neden bu kadar ilgilen-

O do-lsrail'in güvenliği 'JÎ^f ' . '^^V Şüphesiz bu sorulara 
, i ABD nm siyaset bilimcileri ve sa-

meselesidir. .̂ .gş uzmanları, bütün altematifle-
" • ' - riyle birlikte cevaplarım vermişler-
dir. Sadece cevabını vermekle kalmamış. Amerikan 
yönetimleri körfez savaşından bu yana bu pohtikala-
rı adım adım uygulayagelmişlerdir. Yeni Dünya Dü-
zeni denen uydurma sloganın, esasen Sovyetler'in 
çöküşünden sonra, ABD'nin tek başına dünya jan-
darmâhğım ilan etmesinden başka birşey olmadığı 
anlaşılmış ve buna bağlı olarak da, dünyanm her-
hangi bir bölgesinde Amerikan menfaatlerine karşı 
çıkan her gücün, ABD tarafmdan acımasızca ceza-
landırılacağı imajı uyandırılmıştır. 

Global ekonoırü düzeninden çıkartılan netice ise, 
mazlum milletlerin ve bilhassa İslâm dünyasımn yer 
altı ve yer üstü zenginÜklerinin Batıh devletler ve 
ABD tarafmdan paylaşımı olduğu görülmüştür. (3) 
Özellikle dünya petrol rezervlerinin %65'ini elinde 
bulunduran Ortadoğu bölgesinin, batili devletler ve 
dev sanayileri için ne anlam ifade ettiğini artık bu-
gün bilmeyen kimse kalmamıştır. Kuveyt'i işgalin-
den bu yana Amerika'nın Irak'a yönelik saldırılarını 
arahklarla tekrarlaması, petrol bölgelerim güvence-
de tutma girişimi olarak değerlendirilmelidir.(4) Bil-
hasa son Erbil olayları dolayısıyla, Irak'ın kuzeyini 
vurmak yerine güneyini bombalaması ve güney pa--
ralelini 33'ten 32'ye kaydırması bunun açık bir kam-
tidu". ' . ' 



Körfz Savaşı esnasıda Bağdat caddelerini süsleyen 
'posterlerden biri... 

Bölgesel 
g ü v e n l i k 
s o r u n u n a 
g e l i n c e ; 
A B D ' n i n 
O r t a d o ğ u 
politikala-
r ından ve 
bölge gü-
v e n l i ğ i n -
den anladı-
ğı bir tek 
gerçek var-
dır, o da İs-
rail ' in gü-
venliği me-
s e l e s i d i r . 
İkinci Dün-
ya Savaşı 
s a r a s ı Or-
t adoğu 'ya 
suni bir or-
gan gibi (*) 
raptedi len 
bu devlgtin 
hayat iyet i 
ve geleceği, 
dün oldu-
ğu gibi bu- -
gün de 
A B D ' n i n 
baş mesele-

sidir.(5) Körfez savaşı devam ederken 
Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı 
Henry Siegman bir toplantıda Suudi el-
çisi Prens Bender'e bir soru yöneltir ve 
"Sayın Büyükelçi, bu bunalımın sona 
emiesinden sonra ülkeniz, İsrail'in va-
rolma hakkına Arap Dünyası ve Suudi 
Arabistan'ın itiraz etmediğini kayıtsız 
şartsız ilan edebilecek midir? Ayrıca Fi-
listin sorununun çözümlenmesinden 
sonra ülkenizin İsrail ile ilişkilerini ta-
mamen normalleştireceğini de söyleye-
bilir misiniz?" dedi. Siegman'a göre 
Prans Bender: "Evet, benim söylediğim 

' aynen öyledir. Ben sizi temin ediyo-
rum, sadece Suudi Arabistan değil, Su-
riye de bunu söyleyecektir." (6) diye ce-
vap vermiştir. Bu sözlerden anlaşılaca-
ğı gibi ABD ve onun müttefikleri, İsra- • 
il'in güvenliği konusunda kapalı kapı-
lar arkasında söz birliğine varmışlardır. 

Körfez savaşının ardından alelacele "Ba-
rış Görüşmeleri" sürecinin başlatılması. 
Önceden oluşturulan senaryonun uygu-
lamaya konulmasından başka birşey de-
ğüdir. Kendi ilkelerine göre terörist ilan 
ettikleri Suriyejıariç olmak üzere, irili 
ufaklı tüm Arap ülkelerirü israil'le yap-
tıkları sözde barış(!) anlaşmaları ile hi-
zaya getirmişlerdir. Tabi bu anlaşmalar-' 

; dan Türkiye de nasibini-almış ve böyle-
ce deyim yerindeyse siyonist İsrail Dev-
leti'nin önü, Nil'den Fırat'a kadar açıl-
mıştır. Burada kuruluşundan bu yana 
İsrail parlamentosu Knessefin girişinde. 
yazılı olan ve muharref Tevrat'tan ahn-
ma "Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar 
senindir" idealim hatırlatmakta yarar 
var. Böylece İsrail'in bu anlaşmalar sa-
yesinde yaptığı hamlelerle, asıl amacına 
adım adım yaklaştığım görmekteyiz. 

Öte yandan Anti siyonist söylemle 
iktidara gelerek Türkiye-İsrail anlaşma-
sının altını imzalayan RP hükümetinin 
ilkesizliği, iktidarları süresince kendile-
rine ayak bağı olmaya devam edecektir.' 

ABD ve Irak Politikası 

ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik uygu-
ladığı pohtikaların, dışardan görüldüğü 
kadarıyla, kendisi açısından genel hatla-
rıyla bir mantık silsilesi oluşturduğu 

' söylenebilir. Ancak, Irak söz konusu 
olunca durumun değiştiği görülmekte-
dir. Çünkü savaşın başından beri bir 
yandan ekonornik ambargo uygulama-
ya devam etmiş fakat, Ürdün'e.'bir istis-
na tanımıştır. Bir yandan da Irak'ı za-
man zaman bombalamaya devam etmiş 
olmakla birlikte, Saddam'm gitmesine 
karar verememiştir. Füli olarak Irak'ı üç 
ayn bölgeye ayırmış, ancak ne kuzeyde-
ki Kürtler'in statüsü, ne de güneydeki 
,Şiiler'in geleceği hakkında net bir politi-
ka ortaya koyamamıştır. Bu belirsizlik 
dolayısıyla ABD'nin Irak politikası Ku-
zey Irak'taki son gelişmeler üzerine ade-" 
ta iflas etmiştir. 

Irak'm Gerçekleri 

Kuzey Irak'ta yaşayan Talabani ve 
Barzani arasındaki menfaat çatışmaları 



ile, aşiret geleneği ve kabilecilik asabiye-
ti en sonuıida Barzani'yi Saddam'la itti-
faka zorlamıştı. İrak Kürdiistan Demok-
ratik Partisi Başkanı Mesut Barzanî'nin 
peşmergeleri, yine peşmerge kıyafetinde 
ve kimilerine göre otuzbeşbin Iraklı as-
kerlerle birlikte tank desteğinde Erbil'e. 
giriyoriardı. Bu haberle dünya ajansla-
rmdan flaş olarak geçerken, başlangıçta 
büyük şaşkınlık yarattı. İlk şok atiatılm-
ca bütün başlar Amerika'ya çevrildi. 
Herkes ABD'nin birşeyler yapacağını 
umuyor ve,bekliyordu. Bu arada Barza-
rü kuvvetieri Erbil'i ele'geçirmiş ve par-
lamento binasına çoktan kendi bajrrağı-
nı dikmişti bile. Barzani ve Saddam'a 
muhalif bazı kişilerin kurşuna dizildiği 
gelen haberler arasında idi. ABD tam^bir 
panik havası yaşıyordu veya bataktan 
kurtulmanm son çaresi olarak öyle gö-
züküyordu. Çünkü Fransız kaynaklı bir 
haberde, ABD uydularının ErbU civarın-
daki harekeüenmeleri önceden gözlem-
lediğini, ancak bıma ABD'nin ses çıkar-
madığım söylüyordu. O hengâmede bu 
haber toz duman arasına karışıp gitmiş-
ti. Öte yandan karargahı ̂ aho 'da bulu-
nan Çekiç Güç, ani bir kararla ve Türki-
ye'ye danışılmadan Silopi'ye çekildi. 
Bildiğimiz kadarıyla yabancı bir güç, 
Türk topraklarında konuşlanması için 
gerekli olan meclis kararı olmaksızın, 
adeta yangmdari mal kaçırırcaşma ülke 
smıriarına metazori sokuldu. Bu arada 
Barzani ve Saddam kuvvetleri Süleyma-
niye'ye yönelhüş ye burayı da ele geçir-
nüşlerdi: Talabarü'nin ise İran'a sığındı-
ğı haberleri geliyordu. ABD ise, Clin-
ton'üh seçim malzemesi olarak kullan-
dığı kuzey Irak'ı vurması gerekirken, 
Güney'e gönderdiği, birkaç füze ile, iti-
barını kurtardığını sanıyordu! ABD'nin 
bu kadar geç hareket etmesi ve^panikle-
mesinin sebebi de, olaym üzerinden bir-
kaç gün geçince anlaşılacaktı. Kuzey 
Irak'ta faaliyet .yürüten "Gönüllü Yar-
dım Kuruluşları" adh teşekküllerin, ger-
çekte ABD lehine çalışan birer casus şe-
bekesi olduğu ortaya çıkti. Çoluk çocuk-
larıyla birlikte yaklaşık beşbin kişiden 
oluşan bu topluluğun Türkiye sınırına 
yığılması ve olaym basma yansımasıyla 

gerçekler aydınlanmaya başlamıştı . 
Amerika'mn telaşa kapılması ve alelace-' 
le Türk yetkililerden smır kapılarından 
giriş için izin istemesinin arkasındaki se-
bep; Kuzey Irak'taki Amerikan ajanlan-
mn can derdine düşmesinden kaynakla-
nıyordu. "Yönetemezsen bari karıştır" 
manbğıyla, Amerika'nın Kuzey Irak'ta 
ne işler çevirdiği ve nerelerle bağlantı 
kurduğu bihnmiyor. Ancak ayeti kerime 
onların durumunu şöyle'izah ediyor:" 
"Kazandıkları kötülükler, kendileri için 
açığa çıkmıştır ve alay konusu edindik^ 
leri şey de kendilerini çepeçevre kuşat-
mıştır."(7).Gerçekten de Allah, Ameri-
ka'nın kötülüklerini yüzüne yurmuş, 
her ne.kadar kendisi inkar etse bile, suç 
üstü yakalanmış ve aleme rezU olmuş-
tur. ' • •. 

Buradan çıkarılacak derslere gelince; 
ABD, genelde Ortadoğu pohtikalannda 
başarüı gibi gözükse bile, Irak politika-
sında ve özelde de Kuzey Irak politika-
sırida başarısız olmuş ve politikaları if-
las etnüştir. Çünkü burada gücün karşı-
sına bir güç çıkmış ve oyun bozulmuş-
tur. Allahu Teala bir şerie başka bir şerri 
her zaman defetmeye muktedirdir. • 

. Diğer yandan yenilmez bir güç gibi 
' gösterilen ve özellikle Türk kamuoyıîna 

"dokunu lamaz , " ilan edilen Çekiç 
Güç'ün, Barzani-Saddam işbirliği karşı-
sında, pamuk ipliğine bağlı olduğu gö-
rülmüş oldu. Demek ki, islam ülkeleri-
nin kendi aralarında oluşturacakları ba-
sit ittifaklar bile, 4abi oluşturabilirlerse- . 
emperyahst ülkelerin oyurdarmı bozma- • 
ya yetijTartacaktır. 

Kuzey Irak krizi dolayısıyla ABD'nin . 
bir taraftan ajanlarını kaçırması, diğer 
taraftan Çekiç Ğüç'ü geri çekmesi eyle-

• mi, kendisinin bu bölgede bağımsız bir 
'Kürt Devleti' kurma fikrinde olfnadığı-
nı ortaya koymuştur. Ya da, kafaların 
arkasında böyle bir niyet yatiyor idiyse 
bile, bugün artik bunun objektif şartian-
nm ortadan kalktiğmı söyleyebiliriz^ Şu 
anlık da olsa Amerika'nın fiUi olarak bu 
bölgeden el çekmesi, tarafların çözüm 
arayışlarında kolaylık sağlayacak bir un-. 
sur olarak değerlendirUebilir. Geç de ol-' 
sa ABD'nin, zorlama yöntemlerle bir ne-

flnti siyonist 
söylemle iktido-
ro gelerek Türki-
ye-Isroil onloş-
mosının oltını 
imzoloyon 
RP hükümetinin 
ilkesizliği, ikti-
ddrlorı süresince 
kendilerine oyok 
boğı^olmoyo 
devom ede-
cektir. 



Kendi halkı 
ve onun inonç-

lonyla bonşık 
olmoyon bir 

devletin, gerek 
iç politikada, 

, gerekse dış 
politikada çelişki 
ve aykırılıklardan 
kurtulması müm-

. kün değildir. 

ticeye gidemeyeceğini anlamış olması, 
eski sömürgeci üstadı İngiltere'den ye-
ni yeni ders almaya başladığım gösteri-
yor. Ayrıca ABD'nin şimdiye kadar dış 
politikasında, sorünlu bölgelere, insan 
hakları ve sınır ihlallerini bahane ede-
rek girmiş olduğu dikkate ahmrsa, 'ye-
ni bir devlet oluşturma' gibi politik bir 
geleneğinin olmadığı sonucuna varıla-
bilir. Netice olarak , Kuzey Irak'ta bir 
Kürt Devleti'nin kurulması ihtimalinin, 
adeta ortadan kalktığı yorumu yapıla-

. bilir. Çünkü en son kertede, bu tür 0İU7 
şumları belirleyecek olan faktör, yerel 
dinamikler ve bölgenin komşu ülkeleri-
nin bu olaya bakış açılandır. Başta Tür-
kiye olmak üzere, İran ve Irak'ın da 
böyle bir oluşuma karşı oldukları bili-
nen bir gerçektir. 

Saddam-Barzani işbirliğinin doğur-
duğu sonuç ise; Saddam'sız bir Kuzey 
Irak'ın düşünülemeyeceğini hatırlat-
ması açısından önemlidir. Ayrıca Sad-
dam, iktidarının sahibi olduğunu ve kı-
nk kanatla bile ülkesiıün sınırlarına her 
an potansiyel olarak egemen olabilece-
ğini göstermiştir. 

İran denklemini hesaba katmadan 
oluşturulacak Kuzey Irak politikaları-
nın, asla kalıcı olmayacağı bilinen bir 
gerçektir. Bölgede sistem dışı kalabilen, 
bağımsız.ve potansiyel bir güç olarak 
hayatiyetini sürdüren bir İran, daima 
bu pohtikalarda belirleyici bir taraf ola-
rak kendini hissettirecektir. 

Türkiye ise, son yıllarda halkm bek-. 
lenti ve arzularına rağmen uyguladığı 
İsrail yanlısı politikalan yüzünden hem . 
İslam dünyasından, hem de içerde ken-
di halkından gittikçe uzaklaşan bir 
devlet gö rünümü afze tmektedi r . 
Dolayısıyla İsrail'le yapılan bu anlaş-
manın ilk meyveleri FiUstin'de yüzlerce . 
masumun kanma malolmuş olmakla 
birlikte, bu ülkede yaşayan insanların 
gönüllerinde de büyük yaralar açmış' 
ve tepkilere neden olmuştur. Batı ve 
Amerikan yanlısı politikaları yüzün-
den, güvenlik şeridi bahanesiyle Kuzey, 
Irak batağına arkadan itilen Tür-
kiye'nin, batılı bazı devletlerle, Arap 
lilkelerinin itirazları üzerine, bu fikrin- • 

den vazgeçtiği söylenebüir. Kendi halkı 
ve onun inançlarıyla banşık olmayan bir 
devletin, gerek iç politikada, gerekse dış 
pohtikada çehşki ve aykınlıklardan kur-
tulması mümkün değüdir. 

Netice 

Sonuç olarak, ABD'nin dayatmacı ve 
kaba kuvvet yöntemiyle uyguladığı Or-
tadoğu ve Irak politikalanmn, bugün ar-
tık sorgulanır hale geldiği apaçık or-
tadadır. Yüzlerce etnik ve dini unsurun 
yaşadığı Ortadoğu bölgesindeki insan-
lann gerçeğini, ABD'nin kavrayabilmesi 
ve problemlerini çözebilmesi mümkün 
değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu 
yanâ suni sımrlarla oluşturulmuş kukla 
ülkelerin ve yönetimlerin yine sürü yön-
temlerle nereye kadar yaşatılacağı ise 
merak konusudur. Bu olaylar sonuçta 
müslümanlara önemli bir hususu hatır-
latmaktadır. O da "Ey iman edenler, Al-
lah'ın yardımcıları olun" (8) Allah'ın 
yardımcıları olarüar ise, rıeticede birbir-
lerinin yardımcıları olacaklardır. Birbir-
lerine yardım edenlerin ülkelerinde ise, 
kafirlerin barınması asla mümkün değil-
dir. Sonuçta galip gelecek olanlar da, 
Allah'tır. O'nun elçisi ve mü'minlerdir: 
"Allah yazmıştır: "Andolsun ben galip 
geleceğim ve elçilerim de" Gerçekten 
Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü 
ve üstün olandır." (9) 
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Kafkas Konferansı' ndan 
notlar 

Ümran 

Dayanışma Vakfı tarafın-
dan 3-6 Ekim 1996 tar ih ler i 
arasında İstanbul'da düzenle-
nen "Uluslararas ı Kafkaslar 
Konferansı"nm açılış töreni ve 
ilk oturumu 3 Ekim 1996 günü 
Cemal Reşit Rey Sa lonunda 
yapıldı. . 

Açılış töreninde sırasıyla. 
Dayanışma Vakfı Başkanı Ce-
vat Özkaya, İstanbul Büyükşe-
hir-Belediye Başkanı R.Tayyip 
Erdoğan, Devlet Bakanı Sabri . 
Tekir, Çeçenis tan Başbakan 
Yardımcısı Hoca Ahmet Nuha-
yev, Çeçenistan Dışişleri -Baka-
nı Ruslan Chimayev, Büyük 
Birlik Par t is i Genel Başkanı" 
Muhsin Yazıcıoğlu, Anavatan 
Partisi İ s t anbu l Mil letvekil i 
Prof.Dr.Ahat Andican, 'Avam 
Kamarası üyesi-Harold Ellet-
son, TBMM Başkan Vekili Ya-
sin Hatipoğlu, dağılan SSCB' 
Dışişleri Bakanı Boris Pankin 
ve son olarak Glassnost Vakfı 
Başkanı S.ergey Gr igor ian t s 
protokol konuşmaları için söz 
aldılar. 

P r o f . D r . N e v z a t Yalç ın- , 
taş'ıri b a şkan l ı ğ ın ı yap t ı ğ ı 
"Sovyetler Birliğinin Dağılma 
Sürecinde Ortaya Çıkan So-

runlar" konulu birinci oturum-
da, İlk sözü Liberal Parti Lideri 
Beşim Tibuk aldı. 1991 sonra-
sında Türk Dış Politikası'nda 
Kafkaslara olan ilginin azaldı-
ğını ve Türkiye'nin sınır kom-
şularma olan yakmiığmm azal-
dığını-belirterek konuşmasına* 
başlayan Tibuk, partisinin dış 
politika ile ilgili temel görüşü-
nün komşuluk doktrini oldu-
ğunu söyledi . Besim Tibuk, 
"komşuluk doktrininin iki te-
mel şartından ilkinin sınır gü-
vencesinin sağlanması, ikinci-

' sinin ise, barış içinde kalkın-
masına katkıda bulunmaktır . ' 
Sınırlar açılmalı, yollar, hava 
limanları, yapılmalı v e .ticaret 
emniyeti uluslararası hukuk 
güvencesinde sağlanmış olma-

' l ıdır"dedi . " 
Türkiye'nin en büyük böl-

gesel güç o lduğunu vurgula-
yan Liberal Parti lideri, Ame-
rika'nın süper gücünü bu böl-
gede Türkiye'nin desteği olma-
dan kullanamayacağmı belirte-
rek, Türkiye'nin rolünün poli-
tik istikrara hizmet etmek, ak-
rabalık bağı ve ayrılıkçı hare-
ket lere y a r d ı m ı n s ın ı r la r ın ı 
dikkatli çizmek olduğunu da 

ekledi. 
İk inc i o l a rak söz- a lan 

Prof.Dr. Kemal Karpat; Çeçe-
nistan'da meydana gelen olay-
ları, So-vyetler Birliği'nin dağıl-
masından sonra ortaya çıkan 
sorunların su yüzüne çıkması 
olarak değerlen.dirdi. Batıya 

, Çeçenistan'daki problemlerin 
kökten dinci bir akımdan ileri 
geldiğini iddia etmenin yanlış 
o l d u ğ u n u söyleyen Prof.Dr., 
Karpa t , asıl mese len in Rus-
ya 'daki İslam ve İslam cemi-
yetlerinde meydana gelen ge-
lişmeleri açıklamasında ve. de-
ğerlendirmesinde yaptığı yan-
lışlık olduğunu vurguladı. Çe-
çenistan gerçeklerinin Kafkas-
ya gerçekleri içinde ele almma-
sı ge r ek t iğ in i ve b u n u n da 
Türk-Rus ilişkilerinin içinde 
değerlendiri lmesi gerektiğini 
i fade ederek, böylece Türki-
ye'nin bölgedeki etkisini arttı-
racağı fikrini savundu. 

Ü ç ü n c ü o la rak söz a lan 
Emekl i Büyüke lç i V lad imi r 
Stoupichine, Karabağ ve Çeçe-' 
nistan meselelerinin bir arada 
ele alınması gerektiğini iddia 
ederek, bunun milletlerin ken-
di kaderini tayin hakkı ile ilgUi 



o l d u ğ u n u söyledi . Ermenis-
tan'ın iddia olunduğu gibi Do-
ğu Anadolu topraklan üstünde 
bir iddiasının bulunmadığını 
ısrarla vurgulayan eski büyü-
kelçi, Çeçenlerin bağımsızlık 
mücadelesini desteklediğini de_ 
belirtti. 
• Stoupichine'in ardından söz 
alan Polonya Dış İşleri Konseyi 
Genel Sekreteri Andrezej Ana-
nicz, oluşan yeni dünya düze-
ninde kendine bir yer edinmesi 
için iki yol bul ımduğunu söy-
leyerek, bunlar ya daha olumlu' 
bir yol olan demokratikleşme 
ve dünyayla bütünleşme ya da 
tekrar kutuplaşmaya giderek 
Doğu veya Bat ı 'da bir , taraf 
seçme olarak açıkladı. 

Son olarak söz alan Refah 
Part is i İ s t anbu l mil letveki l i 
H ü s e y i n K a n s u , "Sovyet ler 
Birliği'nin dağılması tüm dün-
ya düzenini etkilemiştir. Dağıl-' 
ma sürecinin acılarmı en derin 
yaşayan bölge Kafkasya'dır... 
Kafkasya'daki halklar. Çeçen, 
Abhaz, İnguş, Osetin, Karaçay, 
Gürcü, kendi aralarında bir dil 
ve alfabe seçırıek zorunda ol- ' 
duklarmı unutmamalıdırlar ' '^ 
dedi. 

Kansu sözlerinin devamın-
da, Sovyetler Birliği dönemin-
de Ortaasya'daki inüslümanla-
n n d inden uzaklaşt ır ı ldığını 
d i le get i rerek, bu bö lgedek i 
birlik açısından Ortaasya'daki 
m ü s l ü m a n l a r ı n tekrar d ine 
dönmesi gerektiğini vurguladı. 

4 Ekim 1996 - Sabah Oturu-
mu 

Konferans'ın ikinci günün-
de ilk oturum. Tahran Üniver-
sitesi öğretini üyelerinden Si-
yaset bilimci Askar Ferdi 'nin 
başkanhğında toplandı. 

İlk ko^nuşmacı olarak söz 
alan Gazi Üniversitesi öğretim 
görevlisi Prof.Dr. Mahir Kay-
nak, bölgedeki iki büyük gü-
cün Almanya ve Rusya oldu-
ğunu, ve dışardan ABD'nin et-
kisi b u l u n d u ğ u n u söyledi'.' 
Türkiye'ııin eksikliğinin milli-
yetçi ve dinci politikalar tatbik. 
etmesi o lduğunu iddia eden 
Kaynak, böyle bir ortam içinde 
Türkiye'nin tavrının bu iki bü-
jmk gücün ne karşısında ne de 
yanmda olmaktan geçtiğini ek-
ledi. Kafkaslar ' ın Rusya 'n ın 
güvenlik endişesinde en önem-

,1i yer i a ld ığ ın ı da söyleyen 
Prof .Dr. K a y n a k , bö lgedek i 
mücade le le r in ancak Rusya 
devrilince son bulacağını vur-

- guladı. Konuşmasında- Kafkas-
ya'daki milliyetçi hareketlerin 
hem kültürel ve dirii ve hem 
de siyasi olmak üzere iki boyu-
t u n u n b u l u n d u ğ u n u i f ade 
eden Mahir Kaynak, Türkiye 
üzerinde hakim olacak güce -ve 
b u n a bağ l ı o larak o luşacak 
dengelere göre bölgenin ya sı-
cak ya da gri bölgesinde yer 
alacağımızı söyledi. 

Daha sonra söz alan Azer-
baycan Cumhuriyet i Türkiye 
Büyükelçisi Mehmet Aliyev, 
A z e r b a y c a n ile E rmen i s t an 
arasındaki meselenin tarihi bo-
yu tuna değinerek, Azerbay-
can'ın Ermeni işgali neticesin-
de 25.000 'den faz la ölü ve 
50.000'den fazla yârah verdiği-

• ni, 900.000 Azerinin de kendi 
vatanlarında mülteci durumda 
olduğunu söyledi. Arabulucu-
luk çabalan ve Minsk sürecine 
de değinen Büyükelçi Aliyev, 
Ermenistan'ın, Birleşmiş Mil-
letler'in aldığı kararları hiçe sa-
yarak işgalini sürdürdüğünü, 
Azerbaycan Devleti'nin ise si-
yasi çözüme her zaman hazır 

olduğunu vurguladı. Bü)rükel-
çi siyasi çözümün ancak Azer-
baycan' ın toprak bütünlüğü-
nün sağlanması ve işgalci kuv-
vetlerin egemen Azerbaycan 
topraklar ından çekilmesi ile 
mümkün olacağını bildirdi ve 
gerekirse Ermeni diasporasma 
yüksek özerklik verebilecekle-
rini ifade etti. 

Üçüncü olarak söz alan Bil-
kent Üniversitesi öğretim üye-
si Doç.Dr. Oya Akgönenç, Ka-
raden iz işbirliği konusunda 
bilgi verdi. Akgönenç, konuş-
masının ilk bölümünde deği-
şen no rmla r ve d ü n y a kon-
jonktürüne değindi. Bölge-ül-
kelerinin içinde bulundukları 
değişim sürecini algılamaları 
üzer ine yaptığı yorumda ise 
bu algılamanın yanlış tarafı-
nın; değişimin hızlı, kısa ve de-
vamlı olacağı düşüncesi oldu-
ğunu söyledi. Eski tecrübelerin 
gözönüne al ınarak bir takım 
dersler a l ınması gerektiğini 
vurgulayan Akgönenç, konuş-
masının sonunda-Türkiye ve 
Rusya'nın dış politika algıları 
ile Karadeniz işbirliği bağlantı- ^ 

. sı hakkında bilgi verdi 
Dördüncü konuşmacı ola-

rak söz alan Princeton Üniver-
sitesi öğretim üyesi Prof.Dr. 
Wol fgang Danspeckgrube r , 
Soğuk Savaş'ın bittiğine inan-

• madiğim, belki görünüşte bitti-
ğini ama Soğuk Savaş mentah-
tesine sahip olan kişiler yüzün-
den küçük çapta pek çok so-
ğuk savaşın var olduğunu id-
dia" etti. Türkiye'nin bölgede 
en önemli stratejik konuma sa-
hip ülke olduğunu vurgulayan 
P r o f . D a n s p e c k g r u b e r , 
ABD'nin dünya polisUğine de-
vam edemeyeceğini söyledi. 

Son olarak söz alan ve kon-
feransın ev sahipliğini yapan 



Dayanışma Vakfı 'n ın Genel 
Sekreteri Dr.Süleyman Gün-
düz, Yalta Konferansı'nm dün-
yanm sonraki 45 yılmı şekillen-
dirdiğini, daha sonra meydâna 
gelen değişim rüzgarıyla bera-
ber 1989'da başlayan çöküşün 
en sommcusunun ise Kafkaslar 
ve Balkanlar 'da yaşanmakta 
o lduğunu söyledi . Gündüz , 
Kafkaslar'da demokratik yol-
larla seçilmesi gereken yöneti-
cilerin Moskova'nın güdümün-
de olduğunu belirterek, hortla-
yan mikro milliyetçilik sebe-
biyle Moskova'nın bölgeye ba-
nş getiren güç olarak girebile-
ceği tehlikesine parmak bastı." 
Süleyman Gündüz konuşması-
nın sonunda, Rusya'nın Orta-
Aşya'daki siyasetini Kafkâs-
lar'da uygulamasının mümkün 
olmadığını, çünkü Kafkasları 
bir hegamonyadah koruma gi-
bi bir gerekçenin geçersiz oldu-
ğunu söyledi. -

4 Ekim 1996 - Öğle Oturu-
mu " 

Bu oturumda ilk söz alan, 
M. Benningsen Çeçen direnişi 
hakkında kısa bir giriş yaptı. 
Dünyanın Çeçen ta r ih inden 
habersiz olduğunu," Çeçen di-
renişinin 200 yıl önce başladı-
ğını, sonra her kuşağm ayrı ay-

•rı direnişte bulunduğunu, ta-
r ih ler inde hiçbir zaman bir 
başka güçten destek görmedik-' 
lermi belirterek sözlerine şöyle 
devam etti: 

"Çeçen zaferi Rusya'nın po-
litikalarını etküeyecek mi? Çe-
çen bağımsızlığı fiilen midir, 
yoksa hukuken mi gerçekleş-
mektedir? Kesin olan Çeçenle-
rin Ruslarla eskisi gibi yaşama-
yacağıdır. Bizler kuramsal se-
naryolar üzer inde tart ışmak 

Sonuç Bildirgesi'nin okundu u büsm toplantısından bir görüntü 

yerine Çeçen liderleri dinleme-
liyiz. Onlara yardımcı olmalı-
yız." • 

İkinci olarak söz alan Kara- • 
deniz Ünivers i tes i Öğret im 
üyeler inden Prof .Dr . Ersan 
Bocutoğlu, Çeçen meselesinin 
aklımızla gönlümüzün çeHştiği 
bir konu olduğunu Kafkasya 
ferıomeninin sohbetlerle anla-
yamayacağımız bir ölgu oldu-
ğunu Kafkasya'yı bilimsel ve 
akılcı olarak anlamak için, psi-
kolojik, dini, milli tarihi, sosyo-
lojik elbiseleri çıkarmak lazım, 
geldiğini , ki b u n u n da pek 
mümkün olmadığını belirtti. 
Bocu toğ lu 'na göre Kafkas-
ya'daki çatişmalarm temelin-
de 600 yıllık tarihi birikimler 
mevcuttu, bu sorunlar 6 ayda, 
yılda çözülemezdi. Bocutoğlu 
sözler ine şöyle devam etti: 
Türk iye 'de ün ive r s i t e l e rde 
Rusça okutulmadı; Türkiye de-
mir perdenin gerisini merak 
etmedi; Türkî cumhuriyetler 
ve Kafkaslar konusunda bilgiU 

. ve tecrübel i insan b u l m a k 

mümkün değildir. Dolayısıyla 
Türkiye konunun uzmanı dip-
lornatlar yetişt irmelidir . Biz 
Karaden iz Ünivers i t e s inde 
Rusça yabancı dil derslerini 
eği t im p r o g r a m ı n a aldık. . . 
"Türkiye misak-ı milliye istese 
de bağlı kalamaz. Türk ve İs-
lam dünyasına açılmak zorun-
dadır. Elli yıl sonra da olsa. bu 
rolünü mecburen üstleneceğin-
den, şimdiden ilkokul öğrenci-
si gibi bölgeyi ve konumunu 
tanımaya başlamalıdır." ' 

Daha sonra - söz alan 
Dpç .Dr .Ahmet D a v u d o ğ l u , 
Kafkasya 'nın makro boyutta 
dünyâ hakimiyeti derıgelerin-
de önemli bir yer tu t tuğunu, 
belirterek şunları söyledi: "So-
ğuk savaş döneminde kapalı 
olan, yok sayılan yollar Rusya 
yıkılınca tekrar açıldı. Bu nok-
tada Kafkasya önemli bir kilit-
tir. Rusya'nın kuzey-güney ha-
kimiyet ekseni vardır. Batı-do-
ğu ekseni bunu kesmektedir ve 
Kafkasya'ya uzanmaktadır. Bi-
zans özellikle Osmanlı'nın ku-

N 



zeye, Kafkasya, Kırım ve Le-
histan'a nü fuzu esnasında bu 
eksen kullanılmıştır. Rusya da 
hep tarih boyunca kuzey gü-. 
ney ekseninde genişlemiştir. 
İngiltere'nin ve yakın zamanlar 
da ABD'nin bölgeyi dışardan 
kuşatma politikaları sözkonu-
su olmuştur. Soğuk savaş dö-
neminde Kafkasya ile Türki-
ye'nin doğusu arasındaki etki-
leşim ilişki unutulmuştu. Oysa 
doğu'nun güvenliği Kafkaslar-
dan başlamaktadır . Elli yıllık 
istikrardan sonra bu jeopolitik 
gerçek tekrar ortaya çıktı. K6-; 
münizm şu veya bu şekilde ev-
rensel ideolojisiyle milletleri 
birarada tutaİ)iliyordu. Şimdi 
Rusya kendi adıyla bir devlet 
k u r u y o r . Or tak evrensel bir 
ideolojisi yok. Çeçenlerin de 
kendi adlarıyla devlet kurma 
haklan vardır. Rusya ile ortak 
ne etnik ne de ekonomik, kül-
türel bağları mevcut değildir. 
Çeçen direnişinin başarılı ol-
masının temelinde bağımsız-
lıklarının meşruiyeti yatmakta-
dır. • y • . 

Rusya'nm Çeçenistan'a sal- . 
dınsı savunmacı bir saldındır. 
Yani hala eskisi gibi güçlü ol-
d u ğ u n u i spa t için sa ld ı rgan 
politika izliyor. Ama bu çözül-
meyi ve-çöküşü arttıracaktır. 
Kaflcasya'da mikro düzeydeki 
çatışmalar makro politikalar-
dan kaynaklanmaktadır." 

4 Ekim 1996 Öğleden Son- . 
ra İkinci Oturum 

İlk k o n u ş m a c ı Dağıs tan 
t-^msilcisi Zah i rbey Yusufov 
bölgedeki en önemli sorunları-
nın bö lünmüş lük o lduğunu , 
Gürcistan 'da, Azerbaycan 'da 
Avarların bulunduğunu; Sov-

yet yöne t imi a l t ında hiçbir 
Avar ve Dağıstanh'nm hükü-
mette görev alamadığını, bu-
günkü sorunlann Sovyet dağıl-
ması sonucu ortaya çıktığını 
belirtti. Bugün Azerbaycan'da 
yaşayan Avarlann gıda, bann-
ma, ve benzeri sorunları oldu- -
ğunu belirten Yusufov, şunlan 
söyleiî: "Eskiden bölgeler'ara-
sındaki sınırlar saydam oldu-
ğu için insanlar birbirlerine gi-
dip gelebiliyorlardı. Şimdi ise 

• bu sınırlar Ruslar ta ra fmdan 
katılaştınidı. Azerbaycan sini-
rim tahkim ettiler. Şimdi insan-
lar sınırın öbür tarafmdakilerle 
görüşemiyor lar . Sovyetlerin 
çöküşüyle birhkte Dağıstan'da 
sanayi durdu.Tarım gelişemi-
yor; gençler işsiz ve ahlaki zaaf 
var. Bu gençler Rusya'ya göçü-
yorlar. Şehirlerde Kafkas kö-
ken l i l e re bask ı u y g u l a n ı - . 
yor .Kafkasya 'daki en düşük 
hayat seviyesi Dağıstan'da gö-' 
rülmektedir. Dağıstan'da Çe-
çenistan ve diğer yerlerden ge-
len 200-250 bin civannda mül-
teci vardır. Bunlar çok zor şart-
larda yaşamaktadırlar." 

Daha sonra söz alan Fatı-
mat Gamzetova (Mohaçkale 
Devlet Sanat Müzesi Müdürü) 

. D a ğ ı s t a n ' ı n Çeçen d r a m ı n ı 
. kendi sorunu olarak algıladığı-
- nı Çeçenistan'ın acısını kendi 

acıları bildiklerini, ülkelerin-
deki binlerce mülteci ile her-
şeylerini paylaşmaya 'çalıştık-
larım ifade etti. Ekonomileri-' 
nin %80'inin Rusya'daki mer-
kezi hükümete bağlı olduğunu 
bu jKizden istediklerini yapa-
madıklar ını belirtti . Barışın 
sağlanmasından ise memnun 
olduklarını şüphesiz en kötü-
banşm en iyi savaştan daha iyi 
olduğunu vurguladı. . 

Bir sonraki konuşmaa Dün-
ya Abhazya Kongresi Başkanı 
Prof.Dr. Taraş Shamba şöyle 
konuştu: "Türkiye İOO yıl ka-
dar önce halkıma kucak açtı, 
bunu unutmadık. Günümüzde 
mülteciler daha çok acı çeki-
yor. Zamanımızı daha ziyade 
Çeçenistan'a ayırıyoruz. Her 
akıllı insan bu savaşı durdur-
maya çalıştı. Çeçen halkının 
ulusal haklannm çiğnenmeme-
si gerektiğini savunduk. Ab-
hazya için İJİr devlet olmanın 
her tür lü altyapısı var. Ama 
üzerlerinde baskı var. Gürcis-
,tan'a bağlanmak isteniyor. Da-
ha büyük iradeler güçler Aba-
za özgürlüğünü istemiyor." 

Diğer k o n u ş m a c ı M e h d i 
Nüzhet Çetinbaş bölgede nü-
fuz dengesinin nasü değiştiril-
diğini, Sovyetlerin bölgeyi suni 
sınırlarla nasıl böldüğünü an-
latarak,' bölge halkının birleşik 
bir devlette yaşama arzusunda 
olduğunu, yaşanan sorunların 
temelinde bölünmüşlüğün yat-
tığını, Kafkas halklarının kendi 
aralarında çatışmadıklarını; tu-
zağa düşmediklerini belirtti. 

5 Ekim 1996 Sabah Oturu-
mu 

, Oturumun ilk konuşmacısı 
Po lonya 'dak i Cracow Çeçen 
enformasyon başkanı Ali Ra-
mazan Ampoukaiev Rusya'nm 

"bu savaşı dini bir savaş gibi 
takdim etmesinden rahatsız ol-
duklarını bir yandan self deter-
minasyon haklarını savunur-
ken bir yandan da bu tür dam-
galar yemekten kur tulmanın 
kendileri için önemli olduğunu 
belirtti. Rusya'da kendilerine 
önyargısız yaklaşan basın men-
suplarına, hayatlarını tehlikeye 



atarak Çeçenistan'da neler ol-
duğunu dünyaya duyurmaya 
çalışan kimselere teşekkürleri-. 
ni ifade'etti . Polonya'nın Na-
to'ya girmeye çalışmasına rağ-
men Batı'yla ilişkilerini bozma 
tehlikesini göze alarak Çeçenis-
t an 'dak i mücade leye des tek 
verdiğini söyledi. 

Daha sonra söz alan Çeçe-
nistan Dışişleri Bakanı Ruslan 
Chimayev şöyle konuştu: Rus 

, ordsunun askeri başarısı söz-
konusu olsaydı bu , d u r u m u 
daha da istikrarsız hale getire-
cekti. , Dağdaki az sayıdaki mi-
litan bile Ruslar'a büyük za-
tarlar verebilir, elektrik ve bo-
ru hat lar ını imha edebil irdi . 
Bugün Çeçen askerlerin nor-
mal hayata intibakı ve rehabili-
tasyonu önümüzde önemli bir 
mesele o larak d u r m a k t a d ı r . 
Okul, hastane, iş, yiyecek ihti-
yacı şiddetle hissedilmektedir. 

Rusya eski dışişleri bakanı 
danışmanı Feodor Chelov-Ko-
vadiaev mensubu olduğu libe-
ral görüşlü siyasetçilerin yakla-
şımlarını yans ı tmaya çalıştı. 
Rusya devlet kademeler inde " 
Çeçenistan'la ilgili iğrenç bir 
tartışmanın cereyan ettiğini Ji-
rinovski gibilerin Lebed'i iha- ^ 
netle suçladık lar ın ı anlat t ı . 

_ Fakat b u ^ n Kremlin'deki eski 
gergin atmosferin ortadan kay^ 
bolduğunu Rus ve Çeçen tem-
silcilerin sadece banşı sağlaya-
cak mekanizmaları değü, işbir-N 
liğini geliştirecek mekanizma- • 
lan-da tespit ederek belgeler 
imzalamak üzere olduklarını, 
Çeçenistan'daki hayatın nor-
malleştirilmesi üzerinde durul-

duğunu, anlaşmalarda en kar-
maşık konuların en arkaya er-
telendiğini ijd bir anlaşma için 
bunun gerekli o lduğunu dile 
getirdi. 

Eski Sovyetler birliği Dışiş-
leri Bakanı Boris P a n k i n ise 
Lebed Jvleşedov anlaşmasın-
dan sonra herşeyin çok hızlı 
geliştiğini, umutlandıklar ını , 
fakat yine de durumun nazik 
olduğunu beUrtti. ABD ve Al-
manya gibi Batılı ülkelerin Çe-
çenistan'daki Rus zulmüne na-
sıl destek verdiklerini anlata-
rak Çeçenistan ' ın Rusya 'n ın 
sanayi çıkarlanna kurban edil-' 
diğini söyledi. 
,, Glasnost Vakfı Başkanı Ser-

gey Grigofians Varşova'daki 
Yuvarlak Masa 'n ın Çeçenis-
tan'daki nazik barışın siirdü-
rülmesi için her türlü tedbirin 
alınması gerektiğine ilişkin bir 
görüş birliği ile kurulduğunu, 
resmi olmayan hükümetler üs-
tü bir kuruluş olduğunu bildir-
di. Yuvarlak Masa'nın amaçla-
rından birinin de uluslararası 
Çeçenistan mahkemesinin ku-
ruluşuna katkıda bulunmak ye -, 
savaş suçlarının cezalandırıl-
masını sağlamak olduğunu be-
lirtti ' • 

5 Ekim 1996 Öğle Oturu-
mu 

Çeçen kadmlar birliği baş-
kanı Lipkhen Bazaeva savaş-
tan"ciramatik sahnelere yerver-
diği konuşmasında dünyanın 
bilgisizlikten dolayın hasıl ses-
siz kaldığmı anlattı. "Bu savaş 
Çeçenlerle Ruslar arasında de-

ğil, M o s k o v a ' d a k i yönet ic i 
elitle yapılan bir savaştır. Bu-
gün savaş sona erdiğine göre , 

^sorun artık Çeçenistan'a insani 
yardım sorunudur." şeklinde 
konuştu. 

»Rusya Akademisinden Dr. 
l a n C h e s n o v , Çeçen i s t an ' a 
ilişkin yanlış haber ve bilgilen-
dirmenin önlenmesi gerektiği-
ni söyledi^Çeçenlerin içlerinde 
b u l u n d u k l a r ı ..zor şa r t l a ra 
uyum sağlama yeteneğine sa-

' hip çok gelişmiş bir topluin ol-
d u ğ u n u , her top lumun düş-
k ü n olduğu birşey varsa, Çe-
çenlerin de bağımsızlığa düş- " 
kün olduklannı belirtti. 
•" Karşılaştırmalı dil uzmanı 
D r . Lema Bach i rov , İ s lam 
inancıhin, ÇeçenleVin sürgün 
dönebtünde ayakta kalmalarını 
sağlayan unsur olduğunu, Çe- , 
çenleri tanımayan kimselerin 
ancak onlarııi barbar müslü- • 
manlar olduklarını söyleyebi-
leceğini dile getirdi. 

Doç .Dr . O y a A k g ö n e n ç , .. 
dünyan ın Bosna 'da o lduğu 
gibi Çeçenistan'daki zulme de 
niçin sessiz kaldığını sordu ve 
bu durumun ekonornik hesap- ' 
ların bir sonucu mu olduğunu 
sorguladı.. ^ ' • 

P r i nce ton Ün iye r s i t e -
s i ' nden Prof . Dr . W o l f g a n g 
Danspeckgruber^ şimdi Çeçe-
nistan'dâ yeniden yapılanma, 
okullar hastaneler yapma vak-
ti o lduğunu Uluslararası ka-

" muoyunu, uluslararası insani 
yardım teşkilatını, delegasyo-
nu, uluslararası ve global iş-
b i r l iğ in i ha reke te geçi rmek 
gerektiğini belirtti... 



"Kafkasya'da barış için yeni 
var 

Cevat Özkaya 

Okuyacağınız yazı Dayanış-
ma Vakfı Başkanı Cevat Özka-
ya'nın Uluslararası. Kafkaslar 
Konferansı'nda yaptığı açlş ko-
nuşmasının metnidir. 

Bugün burada dünyanın 

Bosna'dan Ortadoğu'ya kodor 
dünyanın bütün sorunlu bölgsİsri 
konusunda olduğu gibi, Kafkas- • 

yo'do oluşturulacak barışın do da-
yatma bir bonş değil, ortak çaba-

mı yaşanmaktadır. Bölge insan-
larının genelde de insanlığın 
h u z u r u için kullanılabilecek 
maddi ve" manevi imkanlar, in-
sanların biribirlerini yok etme-
leri için harcanmaktadır . İşte 

en sıkıntılı bölgelerinden biri, |Qnn ve kotkllorin eserİ olon bir bo- yukarıda sözünü ettiğim tarihî. 
belki de birincisi olan Kafkas-
ya 'daki sorunlar üzerinde or-
tak bir zemin oluşturma gay-
reti içinde olacağız. 

Bundan iki yıl önce nisan 1994'de İstanbul'da 
Uluslararası Balkan Konferansı'm düzenlemiştik. 
Orada özellikle Balkanlardaki savaşın son bulma-
sma üişkin önerilerde bulunurken, genelde de çok 

nş olmasını arzu ediyoruz. siyasî ve evrensel insani neden-
lerden dolayı bu bölgeler bizim 
birincil ilgi alanımız içine gir- • 

mektedir. 
Bizim kültürümüzde vakıf kavramı dinî nite-

likli olagelmiştir. Bu anlamda bizim amacımız kö-
tülük ye 'menfiliklerle mücadele etmektir. Kötülük 
kişiler veya kurumlardan kaynaklanabilir. Ama 

kültürlü, çok dinli, çok etnisiteli toplumların bir biz iyiliğin de gücüne inanıyoruz. Davetimize ica-
arada nasıl yaşayabileceklerine ilişkin sorunlar 
üzerinde tartışmıştık. Ayrıca o gün Balkanlarda 
ulaşılan çok kırılgan barışın nasıl yürütülebileceği-
ne ilişkin şartlar üzerinde de tartişdmıştı. 

Dayamşma Vakfı bir sivil gönüllü kuruluş ola-
rak, bu tür evrensel, insanî ve siyasal meselelerle 
ilgilenmek, gerek problemli bölgede yaşayan in-
sanların, gerekse bu bölgeyle ilgilenen insanların 
sorunları tartışabilmeleri için ortak platformlar 
oluşturmak amacını gütmektedir. 

Bizler, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi 
sorunlu bölgelerin tam ortasında yer alan, üzün • 
yüzyıllar boyunca bu bölgelerle çok sıkı bağları 
olan bir ülkede, Türkiye'de yaşıyoruz. Bu sorunlu 
bölge insanlarının, sayıları yüzbinleri, milyonları, 
bulan akrabaları yaşamaktadır ülkemizde. Ayrıca 
her üç bölgede de tam anlamıyla bir insanlık dra-_ 

bet eden sizlerin de böyle düşündüğüne inanıyor 
ve bu konferansdan iyihğin gücünü göstererek çı-
kacağımızı ümid ediyoruz. 

Şu anda üzerinde konuşmayı amaçladığımız 
Kafkasya meselesi ve benzeri uluslararası mesele-
ler devletler ve devletler üstü kurumlar düzeyinde 
ele alınmaktadır. Bu tür kuruluşların çabalarının 
yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Biz dünya banşma 
gönüllü kuruluşların da katkıda bulunacağmı dü-
şünüyoruz. Buradaki katılımcıları, da siyasi kim-
liklerinden çok bir . mütefekkir ve insanlık dâvası-
nın savunucuları olarak görüyoruz. 

Ayrıca bu sorunlara ilişkin çözümlerin yalnızca 
' real politiğin çerçevesi içinde değil, daha aşkın de-
ğerlerle irtibatlandırılarak üretilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

İşte bu "çerçeve ve yaklaşım içinde biz, Bos-



na'dan Ortadoğu'ya kadar dünyanın 
bütün sorunlu bölgeleri konusunda ol-
duğu gibi, Kaflcasya'da oluşturulacak 
barışın da dayatma bir banş değil, or-
tak çabaların ve katkıların eseri olan 
bir barış olmasmı arzu ediyoruz.. 

Bunun içindir ki, Balkanlar 'dan 
çok daha girift, çözümü çok daha zor 
sorunlarla karşı karşıya olan Kafkas-
ya'nın tarihi sürecinin bilinmesi bü-
yük önem kazanmaktadır. Tarih bo-
yunca bu bölgede herhangi bir impa-
ratorluğun bu topraklar üzerinde ke-
sin ve uzun süreli bir hakimiyet kura-
madığı gerçeği, oluşturulacak barışın 
niteliği konusunda'bize ipuçları vere-
bihr. . 

Ayrıca, Kafkasya sorununda, ulus-
lararası siyasi literatürün genel kabıü 
görmüş kavramlarıyla çözüm bulmak 
hemen hemen mürhkün gözükmemek-
tedir. Yeni usuller, yollar ve yöntemle-
rin üre t i lmesi z o r u n l u l u ğ u vardı r . 
Otonomi, federasyon, İcantonal çözüm, 
konfederasyon, kendi kaderini tayin 
hakkı, sınırların değişmezliği gibi ev-
rensel kavramlar yöteri kadar çözüme 
yardımcı olamamaktadırlar. 

Örneğin; kendi kaderini tayin hak-
kı bir ülusun bir etnik topluluğun işine 
ğelirken, sınırların değişmezliği pren-
sibi de sorunun taraflarından bir diğe-
rinin işine gelmektedir. Ve dolayısıyla 
çözümden ziyade bir kördüğüm orta- • 
ya çıkmaktadır. Smırlann değişmezliği 
prensibi ile kendi kaderini tayin hakkı 
arasında adil bir çözüm üreti lemez 
mi? Ve "uzlaşma içinde rekabet" ve-
ya "rekabet içinde uzlaşma" prensibi-
nin bölge sorunlarına tatbiki, Kafkasla-
rı bir sorunlar yumağı olmaktan çıka-
rıp, her konuda bir serbest rekabet ala-
nı haline dönüştüremez mi? • ; 

Ama bütün bunlar makul bir za-
man ve çok çaba gerektiren konular-
dır. Bu d u r u m a ulaşana kadar Eski 
Sovyetler Birliği'nin en çok satan haf-

tal ık der -
gilerinden 
" O g o n -
y o k ' u n , 
genel ya-
yın yönet-
meni Vito-
li Koro-
tiç'in Sov-
yetler Bir-
1 i ğ i ' n i n 
d a ğ ı l a c a -
ğını söyle-
diği yazı-
ş ı n d a k i 
t e sb i t l e re 
u y g u n , 
d a V r'a n -
mak her -

' halde barı-
şa ulaşma-
yı kolay-
laştıracak-
tır . Şöyle ! . 
y a z ı y o r . , 
Vitali Ko-
r o t i ç : 

"Herkesin V 
gerçekçi olması lazım, uzunca bir süre 
hepimiz geçmişiıriize tutsak olacağız. 
Birbirimizden nefret edebiliriz ama bi-
rimiz olmadan diğerimiz yaşayamaz. 
Cehennemden ancak birlikte kurtula-
biliriz. Önümüzdeki yıllarda dummu-
muz Sidney Poitier ile Tony Curtis'in 
Kader Bağlayınca filmine çok berizeye-
cek. Beyaz mahkum, zenci mahkum-
dan nefret eder, ama birbirlerine zin-
cirli oldukları için ya birlikte kaçıp öz-

'gür olacaklar veya tutsaklıkları devam 
edecektir." 
, • Biz de diyoruz ki birlikte özgür ol-

mak varken, ngden tutsaklığa devam 
edilsin. Bu konferansın gerçeklerin an-
laşılmasına vesile olması dileğiyle siz-
lere hoşge ld in iz d iyor , sayg ı l a r 
sunuyorum. y 



Kafkaslar Konferansı 
Sonuç Bildirgesi 

İstanbul'da 3-6 Ekim 1996 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen "Uluslararası Kafkas-
lar Konferansı" 20 devlet, ülke ve toplum-
dan 59 katılımcmm iştiraki üe gerçekleşmiş-
tir, " 

Bu koııferans, Rusya Federasyonu ile Çe-
çenistan-İçkerya Cumhuriyeti arasında ban-
şm kalıcı olarak temin edilmesini, bölgenin 
yeniden imarmm ve Kafkas ülkelerinin top-
rak bütünlüğünün desteklenmesini onayla-
maktadır. . • . 

Bu konferans üyeleri ve katılımcıları 
Rusya Federasyonu ile başta Çeçenistan-İç-
kerya Cuınhuriyeti olmak üzere diğer bölge 
cumhuriyetleri arasmda olan yıpratia, yıkı-
cı ve olumsuz bir çatışma sürecinin yaşan-
makta olduğunu tespit etmiş bulunmakta-
dır. Bölge halkları bu çatişmalarm sonucun-
da yok edilmekte ve tehcire zorlanmaktadır.' 

1990'dan'beri "bölgede devam eden çatış-
malar sonucunda Kafkaslar büyük tahribata 

"uğramıştır. Karabağ, Abhazya ve Oset-
ya'dan başlayarak Kırım'a kadar uzanan 
bölgede barış ve istikrarı tehdit eden olum^ 
suzluklar konferansça tesbit edilmiştir. 

Bölgerün çeşitli yörelerinde özellikle Çe^ 
çenistan'da soykırım boyûtlarma ulaşan 
katliamların yapıldığı yine konferansça tes-
bit edilmiştir. Soykırımın yamsıra her türlü 
insan haklarının ihlalinin mevcudiyeti do-
kiiman ve şahitlerce kanıtlanmıştır. Bütün 

bu anlatılanlar dikkate alınarak konferans 
katılımcıları bütünü ile aşağıdaki konular 
üstünde f i to birliğine varmışlardır. 

1) Konferans, Çeçenistan-İçkerya Cum-
huriyeti için önerilen "Çeçenistan-İçkerya 
Cumhuriyeti'nin statüsünün 2001 yılma ka-
dar görüşüleceği" maddesinin uygulanma-
sınm önemini oy birliği ile desteklemekte-
dir. - . ' ' • 

,2) Çeçenistan halkına karşı işlenen soykı-
rım ve savaş suçu sormlularmm "Uluslara- • 
rası Savaş Suçları Malikemesi"nde yargüan-
malarmı ve Çeçenistan-İçkerya Cumhuriye-
ti'ne gereken tazırdnatın ödenmesinin insan 

. hakları evrensel beyannamesi çerçevesinde 
olduğuna inanmaktadır. 

3) Bu konferans, soykırımından başka, 
her türlü insan hak ve ihtiyaçlarm'dan mah- / 
rum bırakılarak mağdur edilen Çeçenistan-
İçkerya Cumhuriyeti halkma gerekli insani 
yardımın en yakın zamanda ulaştırılması-
nın adiliğine inanmaktadır. Çeçenistan-İç- . 
kerya Cumhuriyeti'nin 420 şehir, kasaba ve 
köyünün yeniden imarı için her türlü girişi-
min biran önce başlatılmasını ve Çeçenis-
tanlı göçmenlerin kendi evlerine dönme 
haklannm temini ve koşulsuz olarak zarar-
lannm tazminiıün en kısa zamanda gerçek- • 
leştirilmesinin gerekliliğine inanmaktadır. 

4) Konferans, Rusya Federasyonu ile Çe-
çenistan-İçkerya Cumhuriyeti arasında ol-



duğu gibi, Azerbaycan-Ermenistan vatanr 
daşlah've bölge halkları arasında da barış 
ve dostluğun geliştirilmesinin önemini bü-
tün içtenliği ile savunmaktadır. Bundan 
başka gerek Karabağ, Abhazya ve Osetya 
gibi bölge içinde, gerekse Kırım gibi çevre 
bölgelerde banş ve istikrarı tehdit eden 
olumsuzluklara karşı bütün uluslararası 
kurumların ve dünya devletlerinin dikkati- ' 
ni çekerek önleyici tedbirlerin alınmasmda 
büyük fayda görmektedir. 

5) Konferans, BM ve AGİT'in Karabağ 
sorununa ilişkin kararlarının ûygulanması- . 
nı savunmakta , bu bağlamda, BM ve 
AGİT'in Çeçenistan-İçkerya Cumhuriye- , 
ti'ndeki soykırımı önleme görevini yerine 
getirmediğini ve böylece 1948 Soykırım 
Sözleşmesinin 3. maddesini ihlal ettiğini 
vurgulamak istemektedir. , , 

6) Konferans münhasıran, Rusya Fede-
"rasyonu ile Çeçenistan-İçkerya Cumhuriye-
ti arasındaki sorunun çözümü için bölge ül-
kelerinin de içinde yer alacağı bir uluslara-
rası konferans toplanmasım istemektedir. , " 

7) Konferans, Rusya Federasyonu ve Çe-' 
çeniştan-İçkerya Cumhuriyeti yetkilileri 
arasında irnzalanan anlaşmaların eksiksiz 
uygulanması için Rusya Federasyonuna 
açık rnesajların gönderilmesini teklif etmek- -
tedir. Çeçenistan halkının özgür iradeleri 
ile kendi kaderlerini tayin hakkının kabul 
edümesi, bunun sonucunda ortaya^çıkacak 
devlet statüsünün bütün devletler ve ulus-
lararası kuruluşlar nezdinde tanınmasını da 
desteklemektedir. ' . ' . -

8) Çeçenistan halkma karşı düzenlenen 
-saldırı ve katliamlar karşısmda konferansı-
mız Çeçenistan halkının yok edilmesini en-
gellemek ve barışın sürdürülmesini sağla- • 
mak üzere, bölge ülkelerinden oluşacak bir^ 

gözlemci heyetin oluşturulması çağrısını 
, yapar. 

9) Son olarak, uluslararası topluluktan, 
Rusya Federasyonu'mm insan hakları ihlal-
leriyle, Çeçenistan-İçkerya Cumhuriye-
ti'ndeki Helsinki Senedi ihlallerinin tüm 
uluslararası forumlarda gündeme getiril-

. meşinin ve bu yoldan baskı uygulanması 
girişimlerine devam etmesinin doğru bir 
yöntem olduğuna inanmaktadır. ^ 

Yukarıda belirtilen konuların doğru ola- ' 
rak gerçekleştirilmesi amacıyla Konferans 
delegelerinin önerisiyle, dahili bir sekreter-
lik kurulması kararı alınmıştır. Yine bu de-
legelerin önerisiyle bu sekreterliği bağımsız 
hükümet dışı organizasyonlar olan Daya-
nışma Vakfı, Glassnost Foundation ve The 
International Roundtable işbirliğiylei'J^tan-
bul, Kafkas Konferansı İzleme Komitesi" 
adı altında ortak bir çalışmanın yürütülme- • 
sine karar verilmiştir. , ' 

Bu komite: Dayanışma Vakfı Başkam Sa-
yın Cevat Özkaya, Çeçenistan Dışişleri Ba-
,kânı ve The International Roundtable Baş-
kanı Sayın Ruslan Chirnaıgaar (Chimayev) 
ve Glasnost Foundation, International Tri-
bunal Başkanı Sayın Sergey Grigoriants, . 
Dayamşma Vakfı Genel Sekreteri Dr.,Süley--
man Gündüz, The International Roundtable 
Genel Sekreteri Mansur Maciej Jachimczyk 
ve Glasnost Foundation Genel Sekreteri 

\ . . - - . . . 

Andrei Paramanov'dan oluşmakta olup Da-
imi Sekreterliği AtiUa Öztürk (Dayamşma 
Vakfı) yürütecektir. 

Uluslararası Kafkaslar Konferansı Sekre-
terliği 

İstanbul/Türkiye 
- 6 Ekim 1996 « 



Fıkhi hadislerin 
anlaşılmasındaki esaslar 

Mehmet Emin Özafşar 

"Fıkhî Hadisler ve Değerlen-, 
dirilmesindeki Esaslar" isimli in-
celememizden şu genel sonuçlan 
özet olarak ortaya ko3mıak müm-
kündür: • ' 

Konu ve muhtevası halamın-
dan rivayetler içerisinde müstakU 
bir nevi teşkU eden /ıkhî nitelikli 
hadisler, "Fıkhî Hadisler" genel 
tabiriyle karşılanmaktadır. Bu ne-

. vi haberlere farkh isimler verile-
gelmiştir. Ancak, erken devirler-
de kullamıri örnekleri bulunmak-
la beraber "Fıkhi Hadisler" terki-
bi çok fazla yaygınlık kazanmamıştır. "Helal-haram" 
ve "Ahkâm Iladisleri" gibi tabirler daha sık kullanıl-
mıştır. Bunun sonucu olarak da, yapılan tanım ve tarif-

Fıkhi hadislere dair literatürün fı̂ ĥm usul ve kaidelerini havi 
konu edild^i teim göst^miıHr ki, f.kh.„. .„di d„-
bu nevi haberler daha Peygamber ğasma' da uygun olarak, bu nevi 
(s.a.V.)'İn sağlığında kayda geçirli- haberlerin içeriğini dile getirerek, 
meye başlanmıştır, flncak bu kayıt fe^-^Ji meydana getiren kelimele-
. . . . II , .. , I . , rın de la le t l er im d e m u h a f a z a et-
ışlemlerı entellektüel bir kaygı ve 
çabanın sonucu olarak değil, ha-
yatın tabii akışı ve sosyal, siyasal 
• ve hukuki ihtiyaçların bir sonucu 

' olarak tahakkuk etmiştir. 

mek amaçlanmıştır. Bu arada Özel-
likle 'Fıkıh' kelimesinin anlam çer-
çevesi üzerinde detaylı bUğUer ve-
rihniştir. Bunun sebebi, bu .kelime-
nin aynı zamanda, bu nevi rivayet-
lerin içerikleri bakımmdan tahlilin-
de de anahtar bir kavram olarak 

yerini almasıdır. 
Fıkhi hadislere dair literatürün konu edüdiği kısım 

göstermiştir ki, bu nevi haberler daha Peygamber 
lerde bu isimlendirmeler etkili olmuştur. Ancak, müh- , (s.a.v.)'in sağlığında kayda geçirilmeye başlanmıştır. 
tevayı tam olarak karşılaması ve efradmı cami, ağyarı-
nı mani bir tanıma* da imkan vermesi bakımından 
"Fıkhi Hadisler" terkibi çok daha münasip olamdır. Bu 
nedenle biz de bu terkibi tercih ettik, terkip, Tıkıh' ve 
'Hadis' kelimelerinin nisbetinden meydana gelmekte-
dir. Her iki kelime de ilim tarihimizde vücut bulmuş 
İslami disiplinlerden müstakil birer ilim daimin adıdır, 
Kelimelerin gerek lügat ve gerekse ıstılah ve kullanım 
anlamları nazarı dikkate alındığı zaman bu tabirin, 
muhtevası ve içeriği bakımından isim olduğu konuyu 
bütün şümulü ile kapsadığı ve ifade ettiği görülür. Ni-
tekim diğer adlandırmalar çerçevesinde geliştirilen ta-

^ nımlann kifayetsiz olduğuna tarafımızdan dikkat çe-
kilmiş, bu terkibin ışığmda yeni bir tanım ortaya ko-
nulmuştur: 

"İnsanların, Allah, hemcinsleri ve tabiatla olan iliş-
kilerini düzenleyen; hak ve mükellefiyetlerin konu. 
edildiği, ibadet, muamelat ve ukubat'a dair hükümler-

Ancak bu kayıt işlenilen entellektüel bir kaygı ve çaba-
nın sonucu olarak değil, hayatın tabii akışı ve sosyal, 

• siyasal ve hukuki ihtiyaçlann bir sonucu olarak tahak-
kuk etmiştir. Aynı saik sahabe dönemindeki yazımlar 
için de geçerliliğini sürdürmüştür. Ancak, ilk Hicri as-
rın son çeyreğine doğru oluşan şartlar, o Zamana kadar • 
etken olan tabii unsurların yanmda, hobi kabilinden 
bireysel gayretlerle icra edilen yazım faaliyetine yeni 
bir unsur daha ilave etmiştir. Bu da, rivayetlerin kayda 
geçirilmesine dâir beliren siyasi iradedir. Bu irade ile 
çakışan bireysel gametler kollektif ve sistematik bir ya-
zım faaliyetine müncer olmuştur. H.II. asrın ilk yarı-
sından itibaren bu durum meyvalarını vermiştir, İlk 
zamanlar "es-Sünen"ismi ile meydana getirilen bu 
eserler h. beşinci asrın ortalarına kadar sürdürülmüş-
tür. Bu arada oluşumunu tamamlayan fıkhi ekollerin 
kendi delillerini ihtiva eden eserlere ihtiyaç du)nTialan, 
bu alandaki literatürün en önemli materyallerinin vü-



cut bulmasına imkan sağlamıştır. Bilhassa • 
farklı eğilim ve kanaatlerdeki fıkıh ekolle-
rinin meydana getirdiği bu eserlerin, tas-
nif sistemleri ve ihtiva ettikleri rivayetler, 
açısından neredeyse aynilik arzetmesi, 
fıkhi hadislerle ilgih olarak ortaya atılan 

• , / spekülasyonları sarsacak mahiyettedir. 
. • Fıkhi hadisleri havi literatür üç, dört 

ve beşinci asırlarda da Musannef ye Cami' 
türü eserlerin yamnda özellikle, h. ll.asrın 
başlarından itibaren devam edegeleh "Ki-
tabu's-Sünen" özel ismini taşıyan eserlerle 
sürdürülmüştür. Fıkhi hadisler, fiadis ri-
vayet kriterleri tatbik edilerek, fıkıh babla-
rma göre bu eserlerde biraraya getirilmiş-

' tir. Bu eserlerden bir kısmı, sadece hadis 
ilminin esasları gözetUerek yazılırken, bir 

^ . kısmı da herhangi bir mezhebin delillerini 
bir araya getirmek ve savunmak maksa-
dıyla kaleme almımştır. 

Hicri III. asırda hadis literatürü bakı-
• mmdan tasnifin altın'çağı yaşanmıştır.'-

Musannef müsned, cami' ve sünen nevin-' 
den en mükemmel eser türleri kaleme 
alınmıştır. Fıkhi hadislere tahsis edilen . 

- Sünen türü eserler, adeta ikinci asırdaki 
bu nevi literatürün bir devamı olarak sür-
dürülmüş, kitaplar fıkıh babîarma göre 
daha sistematik ye detayh olarak vücuda 
getirilmiştir. Müellifler tercih ettikleri kri-
'terlere göre hadisleri seçip, eserlerinin il-

. gili bablarmda kaydetmişler, bir haberin 
Şahid ve Adıd'ı kabilinden değişik versi- f 

" yonlanm da zikretmişlerdir. • 
' _ Hicri rv, asra gelindiğinde fıkhi hadis- - • 
1er alanında yeni bir tasnif türii ile karşıla-
şıyoruz. Bu tür, yine fıkıh bablarına göre 

• rivayetler içerisindeh.en üstün görülen ri-
vayetlerin seçilip bir aray^ getirilmesi su-

• retiyle ahkam hadislerim toplayan bir eser, 
"türüdür. Sünen'lerde gördüğümüz farklı 

. versiyonlan bir kenara bırakan, hatta ön - ' 
Tarda yer verilen mevkuf ye maktu haber-

• leri de yok denecek kadar aza indiren ve 
tabir belki tam olarak karşılamasa da, bü-
yük oranda merfu'-müsned-sahih'lere 
tahsis edilen bir eser türüdür, denilebüir. • 
Adeta bu seçmeciliğe işaret edercesine: -
"seçilmiş, arıtıliniş" anlamına gelen "el-
Münteka" ismi de bu neviye alem olmuş-
tur. H.X. asra kadar devam edecek olan, 

- - ahk^m hadislerine özgü eserlerin ilk ör^ 
nekleridir bu "el-Münteka"lar.,Sonrakiler-
den ayrıldıkları temel farklılık şudur: Bu 
eşerler, müellifinin ahz ve şema'ı Ue elde 

ettiği rivayetlerden meydana getiriliştir. 
Yani, yazarın kaynağı veya atıfta bulun-
duğu referans, kendisinden işittiği ya da 

• icazet aldığı bir önceki ravidir. SonrakUer-
de ise bü referans, rayi değil, herhangi bir 
eserdir. Kiitüb-ü Sitte vb. eserlerdir.' 

Fıkhi hadislere özgü literatür, h.I"V. 
asırdaki el-Münteka'Iárdan sonra da bü-
yük bir özenle sürdürülmüştür. H.V. asır-
da bu yönde fazla çalışmaya rastlamaz-
ken, özellikle VÎ-VII-'VIII ve dokuzuncu 
asırlarda müstesna bir yoğunlaşma göze 
çarpar. Bu asırlarda kaleme alman eserle-
rin temel özelliği, h.III. asırda yazılmış 
olan hadis eserlerini referans olarak seç-
meleridir. Bilhassa, Buhari ve Müslim, Sü-

. -nen-i Erbaa ve'Ahmed b. Hanbel'in Mus-
. ned'i bu eserlerin temel kaynaklarını teş-

kil etmiştir. Kitaplar> yine öncekilerde ol-
duğu gibi fıkıh bablarına göre tanzim 
edilmiş, müsned-merfu'-sahihler ésas alı-
narak rivayetler seçilmiş ve tercih edihniş-

'tir. Bu asırlarda yazılan eserlerin bir diğer 
karak-teristiği ise, konuyla ilgili olarak va-
rid olan versiyonlardan bir veya birkaçı-
nın, adeta birer kanun maddesiymiş gibi 
algılanıp seçilmesi ve mevzüya dair hük-
mim nihai kriteri olarak tayin edilmesidir. 
Bir nevi kodifikasyonu da çağnştırmakta-
dır.. 

Araştırmanın ikinci bölümünde ilk 
' olarak ele aldığımız, "Fıkhi Hadisler Bağ-

' lamında Hadis-Sünnet ilişkisi" kısmında, 
herşeyden evvel "Sürmet" ve buna bağh 
olarak "Peygamber-'in Sürmeti" mefhûmu-
nun kuram ve kavram olarak daha İs-" 
lam'ın ilk günlerinden itibaren var olduğu 

• tespiti yapılmıştır. İslam fıkhımn sistema-
tiğinin kurulduğu Uk ekoller liazmda, ya-

. ni Hanefi, Maliki ekolleri ve Şafii ekolü 
• özelinde "Sünnet" mefhumu incelendi-

ğinde ise, ilk iki ekol ile Şafii arasmda bu 
nokta-i nazardan çok büyük farklılık ol-

• duğu görülmüştür. Mesela Malik örneğin-
de şu tespit yapılmıştır: " . 

''İsİam fıkhının sistematize edildiği 
h.Il.asırda, hadis-sünnet ilişkisine dair 

. zihniyetin kendisinde, kristalleştiği Malik, 
bir diğer ifadeyle Muvatta örneğinden ar-
zettiğimiz misaller çerçevesinde şu tespiti 
yapmak mümkündür: Herşeyten evvel 
Malik'in nazarında sünnet, fakih'in nihai 
kural olarak kabul ettiği fıkhi muhtevanm 
adı olarak gözükmektedir. Hadis ise, bu 
sünnet'in elde edilmesine kaynak teşkil 

Oluşumunu ta-. , 
mamlayan Fıkhi 

' ekollerin kendi 
delillerini ihtiva 

:feden eserlere • 
. ihtiyaç duymalo-

• n, bu alandaki li-
. • teratürün en" . 

önemli rfıoteryol-
lerinin vücut bul-
masına imkan 

--sağlamıştır. 



Bazen süregelen 
bir tatbikat, ba-

zen toplumun ve-
ya ulemanın ittiFo-

• kı, bazen kişisel 
yorum, dahası 

bazı kereler kıyas 
ve içtihad da sün-

net'in dayanağı 
olabilmektedir. Bu 
da Malik'in kulla-
nımında sünnet'in 
statik bir espri ol-
maktan çok, dina-
mik ve her zaman 
. üretilebilen canlı . 

bir Fıkıh idesi ol-
duğu manasına. 

gelir. 

eden önemli bir materyal olarak değer 
bulmaktadır. Yani, Muvatta'da hadis ile 
sünnet aynı şey değildir. Hadis,- Sün-
net'in elde edildiği kaynaklardan birisi-
dir. Ancak, yegane kaynağı da değildir. 
Malik'e göre, sünnef i tayin ederken isti-
nad ettiği rivayetin, merfû', mevkuf ya 
da maktû' olması, müsned, mürsel veya 
munkatı ' bulunması da son tahlilde 
önemli değildir. Bu bakımdan rivayetler, 
fıkhî değer itibariyle eşit etkiye sahiptir-
ler. Bunlar arasmda yapılacak tercihin 
kriteri fakihin benimsediği temel fıkhî 
değer itiBariyle eşit etkiye sahiptirler. 
Bunlar arasmda yapılacak tercihin kriteri 
fakihin benimsediği temel fıkhî prensip-
ler ve kendine özgü zihniyet yapısıdır. 
Hatta, sünnet'in kaynağı her zaman bir 
rivayet olmak zorunda da değildir. Ba-
zen süregelen bir tatbikat, bazen toplu-
mım veya ulemamn ittifakı, bazen kişisel 
yorum, dahası bazı kereler kıyas ve içti-
had da sünnet'in dayanağı olabilmekte-
dir. Bu da Malik'in kullanımmda^ün-
net'in statik bir espri olmaktan çok, dina- ^ 
mik ve her zaman üretilebilen canlı bir fı-
kıh idesi olduğu manasına gelir. Kayna-
ğını ise, en genel manada dinin teorik 
kaynağını temsil eden teorik materyaller 
ile, o materyallerin uygulanma sahnesi 
olan hayat gerçeğinin pratiğinden ve' bu 
ikisi arasmda kurulan dengeden alır." 

Ebu Yusuf ve Şeybani'nin yaklaşımı 
da aşağı yukan bu minvaldedir: 

"Ebu Yusuf'un sünnet ve hadis'i ayri 
• olgular alarak bir arada kullanması, di-

ğer taraftan da müphem bir ifade olarak, 
"öteden beri cari olan sünnet" tabirine 
bu denli karşı çıkması, sünnet'i birtek 
materyale indirgeme çabalarına açık bir 
itiraz olarak yorumlarıabilir. Bu itiraz, 
hem sünnet'in rivâî gelenek olan hadis'e 
indirgenmesine ve hem de, bugün 
Schacht ve Fazlurrahman gibi İslamolog-
larca "yaşayan gelenek-sünnet" olarak 
tesmiye edilen toplumun genel kabulleri-
ne, indirgenmesine'dir. Rivâî ve fiilî gele-
neği mezceden bir sünnet anlayışıdır bu. 
Sünnet'i, ne sadece Peygamber'e nisbet 
edilen hadislere hasrediyor ve ne de bu 
kabil rivayetleri görmezden gelerek, top-
lumun genel teamülüne hasrediyor. Her 
ikisi de ayrı, fakat bir arada mütalaa edi-
yor..." 

"... Her şeyden evvel Şeybânî sünnet'i 

salt merfû' hadis'e indirgememiştir. Ken-
disinden evvel devam edegelen, daha ev-
vel işaret ettiğimiz tavrı sürdürmüş, sün-
nef i pek çok materyalden elde edilen bir 
fıkıh normu şeklindeki geniş çerçevede 
kullanmaya devam etmiştir..." 

Bu anlayış çerçevesinde yapılacak bir 
"Sünnet" tanımımn da yaygın olarak bili-
nen tanımlardan farklı olması iktiza eder-
di. İşte bu düşünceden hareketle, yukân-
daki ekollerin zihniyetini somutlaştırmak 
ve de ilk iki asırda hakim olan anlayışı di-
le getirmek bakımından "Sünnet" şu şe-
kUde tanımlanmıştır: 
• "Sünnet, teori ya da pratikte kaide ve-, 

ya hüküm olarak kabul edilen fıkhi muh-
tevamn adıdır." 

Ancak, burada gözardı edilmemesi ge-
reken nokta şudur: "İlk iki asırda, sünnet 
lafzı ile ifade edilip de, kaide veya kural , 
olarak kabul edilen fıkhi muhtevanm elde 

. edildiği materyaller oldukça geniştir. Pey-
gamber'in merfû hadisinden, sahabe ve 
tabiûn kavillerine kadar, ilk halifelerin 
uygulamalarından, sonraki müslüman 
idarecilerin bazı tasarruflarına kadar, kı-
yas'tan fukaha'nın" içtihad ve yorumlarına 
kadar sünnet lafzının zaman zaman ıtlakı 
bundandır. Bu materyallerin hepsi aynı' 
zamanda sünnet değildir. Bilakis fakih'in 
temel fıkhî mülahazalarla kaidevi kabul 
edeceği herhangi birisi ancak, sünnet vas-
fım "kazanabUir. Bu sünnef in tayin ve tes-
pitindeki kriterler de ekseriya materyalin 
muhtevasına dönük kriterlerdir. Harici,' 
ya da şekli unsurlar gözardı edilmemekle 
beraber, nihai sonucu belirlemenin tek 
standardı değillerdir. O nedenle, mesela 
Mürsel bir haberin muhtevası pekala bir 
sünneti ihtiva edebilir. Ve yine, mevkuf 
merfû' olana şu veya bu gerekçe ile tercih • 
edilebilir. Veya, herhangi bir uygulama 
nedeniyle rivâî materyaller tamamen gö-
zardı edilebilirTVe bütün bunlarda ayırt 
edici rolü oynayan ise fakih'in temel fıkıh 
esaslarını nazarı dikkate alarak işleyen 
zihni tutumudur." Diğer taraftan Şafiî'nin 
bu zihniyete ve anlayışa kökünden karşı 
çıkmak suretiyle, hadisçilerin de duygula-
rına tercüman olarak İslam tarihi bp)aınca 
hakim olacak olan bir "Sünnef telakkisi 
tezi ile ortaya çıktığı görülmüştür. Bunu 
şöylece ifade etmek mümkündür: 

"Şafiî, ilk ekollerde sünnet'in elde 
• edilmesindeki önemli materyallerden bi-



risi olan merfû' hadisi, sünneti temsil 
eden yegane unsur olarak tespit ve kabul 
etmiştir. Hadisin sübutunu ise, ravilerirün 
sika olması ve peygamber'e kadar ulaşan 
muttasıl bir senedinin bjulunması gibi for-
mel bir kritere bağlanmıştır. Bu kriteri ha-
iz herhangi bir hadisin, ne çoğunlukla 
Medinelilerin yaptığı gibi, "tatbikat'/ ve 
"icma'" terimlerinde formülleşen "pratik" 
adma ve ne de, ökseriya Iraklıların "re'y" 

• ve "kıyas" tabiri ile karşıladıkları "teorik . 
, veya soyut ilk" adıı^a savsaklanamıyaca-

ğını savunmuştur. Keza, ilk ekollerde, 
özellikle de Iraklılarda sık rastlanan, iç tu-

. • tarlılık da diyebileceğimiz; rivayetlerin 
veya hükümlerin birbirine arzını ifade 
eden bir yorum kriterini şiddetle reddet-
miş ve bunun bir sonucu olarak, da, "Sün-
net, sünnef e kıyas edilmez" ilkesini getir-
miştir. Sünneti temsil eden yegane unsur 
olan hadisi tespit ve tahlilde muhtevaya 
yönelik bir esasa pek izin vermezken, ^ 
onun sübufunun şekli kriterlere bağlı ol-
duğu üzerinde ısrarla durmuştur. Böylece 
daha önceleri, ilk fıkıh ekolleri nazarında: 
"Teori ya da pratikte kaide olarak kabul 
edilen fikhi muhtevanm adı" olan sünnet 

' "Sika ravilerin, muttasıl bir isnadla pey-
gamber'e nisbet ederek naklettikleri ha-
dis"e indirgenmiştir." 

İlk ekollerdeki" sünnet ve asıl düşünce-
sinin yansıması gibi gözüken ye bu espri- • 
nin sistemleşmesi sonucu meydana gelen, 

, fıkhm asıl ve kaidelerine dair rivayetlerin 
" kritik edildiği kısım ise,, fıkhi hadislerin 

değerlendirilmesindeki esasların belirlen-
mesinde önemli ipuçları ortaya koymuş-
tur. "Kaide", "Zabıt" ve "Fıkıh usulünün 
temel prensipleri"ne esas teşkU eden riva-
yetlerin incelenmesi, pek çok önemli neti-
cenin yanmda özellikle rivayeüerin nakli 
esnasında az ya da çok, mutlaka haberle-

' rin ravi tasarrufuna maruz kaldığını orta-
ya kojmıuştur. Ayrıca, tabii mülahazalarla 
dile getirilen pek çok haberin, fıkıh dili ile 
formüle edildiğini, hatta rivayetierde ek-
seriyetie formulasyonun ikinci ve üçüncü 
nesle ait olabileceği izlenimi kuvvet ka-
zanmıştır. Mesela bir rivayetle ilgili olarak 
yaphğımız şu tespitler haddi zatında bu. 
kabil haberlerin hemen hepsi için öngö-
rülmeye müsaittir: 

"a. İslam yargı hukukunun temel 
prensiplerinden biri olari bu kaidenin da-
yandığı hadis farklı isnad ve metinlerle. 

muhtelif kişilere nisbet edilerek nakledil-
miştir. ' 

b. Hz. Ömer ve İbrahim en-Nehâ'î'nin 
sözü olarak nakledUdiği gibi, Peygiamber 
(s.a.)'nin bazen kendi sözü, bazen de yar-
gılama esnasında hüküm verirken takip 
ettiği tavrın hikayesi olarak aktarılmıştır.' 
Bu rivayet vesilesiyle, belki de en fazla 
üzerinde durulması icap eden nokta bura-
sıdır.Zira, flz.Peygamber'in bir davramşı-
nı ya da halinin hikayesi ile, bir sözün biz-
zat peygamber (s.a.) tarafmdan söylenil-
miş olması arasmda hem usul hem de ne-

. tice açısından fark vardır. Öyle anlaşılıyor 
ki, bazen hikayetu'l-hal olarak' nakledilen 
rivayetlerin, peygamber (s.a.)in sözü ola-
rak nakledildiği durumlarda metnin for-
mulasyonu raviye ait olmaktadır. Ravi 
olaydan çıkarttığı sonucu, peygamber 
(s.a.)in ağzından nakledebilmektedir. Hal-
buki, gerçekte, Hz.Peygamber olayı ger-
çekleştiren ve ona mahal olan kişidir. 
Ama, hadiseden çıkartılan fıkhî sonucun' 
rivayet formunun kaili o değildir. Çoğu 

' durumda bujavinin yorumudur. 
.c. Rivayetlerin metinlerindeki farklüık-

1ar son derece açıktır. Bunun da izahı ravi-
lerin bilinçli veya bilinçsiz rivayetler üze-

• rindeki tasarrufu ile mümkündür. 
d. Bir kısım fıkhî endişelerin bazı ver-

siyonlara yansıdığı da bir gerçektir, za-
man ilerledikçe, ilk dönemlerde izah için 
veya açıklamak, için sarfedilen bazı tabir-
lerin geç dönem rivayetlerinde metnin 
ana unsuru olarak görülmesi idrac faali-
yetinin samlaridan çok daha ciddi boyut-
larda olduğu hakkında bir fikir verebilir. 

Yine bu rivayetlerin tetkiki bize, ha-
berlerin fıkhî endişelerle muhtemel bu-
luiımadıkları anlamlarda yorumlanmala-
rının da yaj^m olarak rastlamlan bir key-
fij^et olduğunu göstermiştir. Özellikle İĉ  
ma ve Kıyas'a mesned teşkil ettiği ileri sü-
rülen rivayetler üzerinde cereyan eden 
tartışmalar bunu açıkça ortaya koymakta-
dır. Hasılı bu kısımda ortaya çıkan sonucu 
şöylece özetleyebiliriz: 

"İsnad ile ilgih olarak, bu rivayetierin 
çoğunda karşı karşıya gelinen en önerhli 
keyfiyyet, mevkuf haberlerin merfû', mür- ' 
sel lerin muttasıl hale getirilmesidir. Bu-
nun yanında, hemen hiçbir isnad yoktur' 
ki ravilerinden tenkide maruz kalmayan 
bulunsun. Tabii ki bu durum, haberlerin 
sahih ve zayıflıkları koıjusunda farklı so-

6bu VusuFun 
sünnet ve hadis'i" 
ayrı olgular ola-
rak bir arada 
kullanması, di- -
ğer taraftan da 
müphem bir iFo- / 
de olarak, "öte-
den beri cari 
olan sünnet" ta-
birine'bu denli 
karşı çıkması, • 
sünnet'i bir tek 
materyale indir- , 

-geme çabalarına 
açık bir itiraz 
•olarak yorumla-
nabilir. . • , 



Böylece daha 
önceleri, ilk Fıkıh 

ekolleri nozonnda 
"Teori yo do pra-
tikte kaide olarak 
kabul edilen Fıkhi 
muhtevanın adı" 

olan sünnet "Sika 
ravilerin, muttasıl 
bir isnadla pey-
gamber'e nisbet 
ederek naklettik-
leri hadis"e indir-

genmiştir." 

. nuçlara sebep olmaktadır. 
Metni ile alakalı olarak ise problem 

çok daha girift ve fazladır. Hemen bütün 
• versiyonlardaki haber metinlerinin şu 

veya bu oranda birbirinden farkh olınası, 
takdim* tehir ve ziyade'lerin bulunması; 
bazılarında, Peygamber(s.a.)in sözü ola-
rak nakledilen ifadelerin, bazı kanallarda 
ravi'nin kendi sözü olarak gözükmesi; 
zaman içerisinde daha evvel açıklama ve 
yorum olarak dile getirilen hususların, 
bilahare metnin aslına dahil edilmesi; 
tabii mülahazalarla dile getirilen ifadele-
rin birer fıkhi ilke ve prensip şeklinde 
formüle edilmesi; bir hadisin birbirinden 
çok farklı kontekst ve konularda yorum-
lanması, gibi hususlardır." 

Araştırmanm. son bölümü bir evvelki 
bölümde ulaşılan bu sonuçlar ışığında, 

• fıkhî nitelikli hadislerin değerlendirilme-
si problemine hasredilmiştir. "Muhteva 
tahlili" olarak görülen bu problem, konu' 
hakkında çerçeveyi belirleyen temel bazı 

' kavram ve tarihi oluşumlar ışığında orta-
ya konulmaya çalışılmıştır. "Metin", "Di-
rayet ve Fılah" terimleri üzerinde duru-

Jarak, tarihi süreç.içerisinde bu meseleye 
' nasıl yaklaşıldığı ortaya konulmaya çalı-

şılmıştır. Böylelikle, muhteva tahlilinde, 
bir diğer ifade ile "Fıkhî Hadislerin De-
ğerlendirilmesindeki Esaslar"ın belirlen-

• meşine zemin hazırlanmıştır. Bu esaslar 
da detaya ait bir yığın maddeden çok 
"Kavramsal bir çerçeve" oluşturulması 
amaçlanmıştır. Özellikle değerlendirme^ 
ye asıl teşkil edecek olan "Sağlam Metin" 
olgusuna dikkat çekilmiştir. Bugüne ka-
dar hakim olan noktasal yaklaşım'ın 
inahzurlarını bertaraf edebilecek, parça-
nın bütün telakki edilmesi veyahut da 

• bütün yerine konulması yamlgısım izale 
edecek bir kavramsal tahlil esası belirlen-
meye çalışılmıştır. Bu da "Metin İnşası" 
olarak ifade edilmiştir. Buna" bağlı olarak; 
"Menşe", "İnşa Süreci" ve-"Metin", tabir-
leri bu esasın mütemmim unsurları ola-
rak yerini almıştır. 

Bu Çerçevede önemle üzerinde duru-
lan bir konu da, "Metin Înşası"nı zorunlu 
kılan faktörler olarak ele alınmıştır. En az 
rivayetlerin değerlendirilmesindeki bu 
birinci esas kadar önemli olan bü keyfiy-
yet, haddi zatında bu esasın gerekçesini 
teşkil etmektedir. "Tabiî ve Psikolojik Se-
bepler"de daha çok "Vehm" olgusuna 

dikkat çekilerek sahabe örneğinden hare-
ketle "Zabt" ameliyesinde ravilere arız 
olan bu olgunun önemi vurgulanmıştır. 

"Metodik Sebepler" ise üç başlık altm-
da incelenmiştir. Bunlar: "Mana Rivaye-
ti", "Ziyade ve idrac", "İhtisar ve Tak-
tî'"dir. Sonuçta rivayetlerde aslolanm 
yaygm olarak kabul edildiği üzere, lafzen 
rivayet değü, muhteva' olarak rivayet ka-
naati ağır basmıştır. Özellikle de ilk üç ne-
silde bunun böyle olduğu sonucuna vanl-
mıştır. 

Fıkhî Rivayetlerin değerlendirilmesin-
deki ikinci esas ise "Muhteva Tahlili" ta-
biriyle ifade edilmiştir. Burada konunun . 

, öncelikle bir dil problemi olduğu* üzerin-. 
' de durularak, tarihi süreç içerisinde bu 

meyandaki mesai ele ahnmıştır. Özellikle 
-'"İlk Üç Nesildeki Muhteva tahlili", "Şey- . 

banî ve Rivayetlerin Kategorik Tasnifi", 
"Şafiî, Fıkıh Usulü ve Nass teorisi" konu-
ları incelenerek bu meyanda bir emin or-
taya konulmş ve bazı tespitir yapılmıştır. 

Rivayetlerin muhtevasına dönük de-
ğerlendirmelerde "kategorik bir tasnifin 
bulunmadığı ilk üç nesil için şu tespitler 
yapılmıştır: • 

"a. Rivayetlere külli bir perspektile ba-
kılmaktadır.' -

' b. Muhtevaya dönük olarak, lafız ve 
' terkipler kategorik olarak smıflandırüma-
mış, kavramsal bir çerçeve belirlenmemiş- --
tir. -

,c. Muhteva kritiği genel ilkelere refe-
rans yapılmak suretiyle gerçekleştirilmek-
tedir. 

d. Üçüncü a nesilde, lafız-muhteva ile, 
fiziki ya da fiili dış gerçeklik ve muhteva-
mn imkaniyeti arasındaki irtibat aramr ol-
muştur. 

e. Muhteva tahlilinde istimal edilen 
çok genel bazı kavramlar küllânılmaya 
başlanılmış, ama henüz lafızların manaya 
delaletleri noktasından bir tasnif vücud 
bulmaıraştır." 

Ancak üçüncü nesilde bu yönde yavaş 
yavaş kıpırdanmalar olduğu ve bunun 

' Şeybanî marifetiyle bilahere ilk "Katego-
rik Tasnif" hahnde ortaya konulduğu be-

- lirlenmiştir. Rivayet metinlerinde geçen 
lafızların manaya delaletleri bakımından 
tasnifine de ilk defa Şeybâm'de rastla-
maktayız. Daha önceki kaynaklarda, me- -

-sela, Malik'in "Muvatta"mda böyle kate- • 
gorik ayırıma işaret eden tabirlere rastla-



ıruyomz. Halbuki, Şeybanî, lafızlann ma-
naya delaletlerinde açıkhk ve kapalılık ba-
kımından bir tasnife doğru adımlar at-
maktadır. Bunlann nispeten az ve sejn-ek 
oluşu, bu eğilimin kavramsal olarak daha 
yeni oluşmaya başladığı şeklinde yorum-
lanabilir. Kullanılan tabirlerde bu eğili^dn 
ilk (primitive) örnekleri olarak görülmeli- . 

• dir. Fakat, herşeye rağmen, lafızların kate-
gorize edilmesine doğru bir mantık, eği-
lim ve alt yapıyı hazırladığı dikkatlerden 
kaçmamalıdır. O, bir haberle ilgili olarak 
üç yönden terim ve tâbirler geliştirmiştir; 

a. Rivayetlerin harici vasfını (nicehği-
ni) ortaya koyan tabirler, 

b. lüvayetlerin yorumlanmasında kul-
" laıülan tabirler, 

c. Rivayet lafızlarının manaya delale-
ti (içeriği) bakımmdan kullanılan tabirler. 

Özellikle son ikisi rivayetlerin içerik 
bakımmdan değerlendirilmesinde son de-
rece öneırili bir forıksiyon icra etmiştir. Ve 
burada ortaya konan tabirler hala bu a'çı-

, dan bir yöntemin genel çerçevesini vere-
cek mahiyettedir. 

Bu arada onun kullandığı bir tabir var-
dır ki, bu bütün .İslam tarihi boyunca en. 
fazla kullanılan ve derin tesiri olan bir 
mefhumdur. Bu "Nass" tabiridir. Şeybânî 
"nass" terimim bu vesile ile kullanan ilk-
alimdir. Ondan önceki fıkıh otoriteleri bu • 

, terimi kullanmamışlardır. En azından, 
eserleri eliinizde bulunanlar için bunu ka-
tiyyetle söyleme imkanına sahibiz. Daha 
evvelkilerin kullandığına dair herhangi 
bir rivayete de biz henüz rastlamış deği-
liz. Şeybanî'de bu terimi, kendisinin-son 
eseri olan "es-Siyeru'l-Kebir"de kullan-
mıştır. Daha önceki fakihler, genellikle 
"nass" yerine "Kitap ve Sünnet" terimleri-
ni kullanırlardı. Şafiî, bu "nass" erimini 
almış ve "metn in delili" anlamında 
"re'y" in karşıtinl ifade eden bir hkıh pren-
sibi olarak benimsemiştir. Ve bilahere klâ-, 
sik fıkıh usulünde "nass"; "Yalnızca,,bir 
mana içeren metin"-olarak tanımlanmış-
tir. Halbuki, bu tanımıyla terim, son dere-
ce mahdud metne uygulanabilir. Farklı 
yorumların imkan dahilinde bulunmadığı 
metinler çok nadirdir.. 

Hatta bü prensip, daha sonra "Mev-
rid-i nass'da içtihada mesağ yoktur" for-
munda bir kaide ile de mutlaklaştırilmış-
tır. Halbuki, Şeybanî'nin bu terimi ilk kul-
landığı örnek çerçevesinde bakıldığı za-

man, onun tarafından "nass" tabirinin 
farklı "algılandığını görmek' mümkündür. 
O, "nas"ı üzerinde re'y yürütmenin müm-
kün olduğu bir delU, ama, metin delili ola-
rak algılamaktadır. Nitekim, iki kere 
"nass" tabirini kullamrken bu ikisinin ara-
sında, onun müradifi olarak "delil" keli-
mesini kullanmıştir. Ve de ister nass de-
sin, isterse metin, rivayet üzerinde akli 
muhakeme yürütmüş ve re'y kullanmış-
tır. 

i. 

Elbette, bü konunun tafsilatına dair 
' öneminin yamnda burada önem arzeden 
esas nokta, rivayetlerin muhteva bakımın-

. dan tahliline yönelik kategorik ayırımın 
yapılması ve bu çerçevede bir kavramın 
ortaya konulmuş olmasıdır. Bununla bir-
likte, Şeybanî'nin usul sisteminin rivayet-' 
lerin harfi veya lafzi yorumunu esas alan 
bir sistem olduğu söylenemez. Bunu ih-
mal etmemekle beraber, O'nun sistemi 
"soyut tutarlılık" veyahutta "iç hıtariılık" ' 
diyebileceğimiz bir mekanizmayı da riva-
yetlerin muhteva kritiğinde işletmiştir, 
buna, bir nevi "kıyas" demek de mümkün . 
olabiür. Özellikle rivayetierderi çıkartılan . 
hükümlerle ilgili olarak Medinelilerle gir- . 
diği polemiklerde, meseleleri veya haber-
leri "Esprisi aynı olanlar" -ki. O, bunlara 
"muctemi'" demektedir -üe,"Esprisi farklı 
olanlar"- bunlara da, "müteferrik" derler-
olmak üzere iki açıdan ele almaktadır. ; 

Şeybanî'den sonra sistemi geliştiren ve 
öna kendi mantaUtesine uygun bir giysi 
giydirerek sistematize eden Şafiî olmuş-^ 
tur. Şafiî kendi "hadis-sünnet" telakkisine 
paralel olarak bi^de fıkıh usulü geUştir-
miştir. O'nun "er-Risali" adlı eseri, bu 
usulün bir ifadesi olarak vücud bulmuş-
tur. Usulünün en genel anlamda kavram-
sal çerçevesini, daha önceki fakihler ve 

•fıkhi ekollerin de kullanmış oldukları;, • 
"Kitap, sünnet, icma', kıyas" vb. terimler 
oluşturmaktadır. İlk fıkıh literatüründe 
biz, fıkih teorisinin anahtar kavramlanmn 
(keyterms) kullanıldığını görüyorz. Yani; 
Kitap, sünnet, icma', kıyas, re'y, amel is-
tihsan, nesh, hadis, şaz vb. gibi... Bazı ila- . 
veler dışında Şafiî'nin kullandığı anahtaf 
kavramlar, kendisinden öncekilerin kul-
landıkları ile a3mıdır. AnCak, bu kavrim-
lann yorumlan ve tatbiki O'nun sistemin-
de değişik olmuştur. 

Şafiî'nin usulünde öne çıkan bazı te-
rimler özellikle dikkat çekmektedir. Bun-

Hikayetu'l-hal . 
olarak nakledi-
len rivayetlerin, 
peygamber 
(s.a.) in sözü . 
olarak nakledil-
diği durumlarda 
metnin FormuİQs-_̂  
yonu raviye ait 
olmaktadır. Ravi 
olaydan çıkarttı-
ğı sonucu, pey- -
gomber (s.Q.)in 
ağzından nakle-
debilmektedir. 
Halbuki, gerçek-'; 
te,' Hz.Peygom- • 
ber olayı ger- -
çekleştiren ye 
ona mahal olan 
kişidir. 
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" • ŞoRP 
ŞeybonPile'' 

birlikte belirgin 
hole gelmeye 
başlayan usul 

mantalitesini ge-
liştirmiş ve daha 

da sistematik 
hale getirmiştir. 

lar;'"beyân", "nass", "cümle", "âm" ve 
"haâs" terimleridir. Bu beş kavram, Şa-
fiî'nin rivayet tahlilindeki kavramsal 
çerçeveyi teşkU etmektedir. Burada, özel-
likle, lafızlarm manaya delaletleri bakı-
mmdan kategorik bir tasnife tabi tutul-
duklarının altı çizilmelidir. Zaten, Şeyba-
nî ile birlikte belirgin hale gelmeye başla-
yan usul mantalitesinin özünde de bu 
yatmaktadır. Şafiî bu mantalitep geliştir-
miş ve daha da sisteinatik hale getirmiş-
tir. Tasnifinde ikili bir yapı hakimdir. 
Özellikle Onun "Nass" teorisi muhteva 
tahliline dönük olarak daha sonra bütün 
İslam tarihi boyunca ortaya çıkacak olu-
şumları etkilemiş ve şekillendirmiştir. 

Şafiî'nin "nass" prensibini tatbik etti-
ği; yada açık talimatların bulunduğunu 
kabul ettiği konular, bu ister Kur'an'da 
isterse hadisde^olsun, muhakemeye (kı-
yas'a) açık değildir. O, muarızına ''nass" 
düşüncesini bizzat kendisi açıklar. Bu,. 
Şafiî'nin ilk ekolleri temsil eden muhalifi-
nin, şimdilerde yavaş yavaş gelişmekte 
olan "nass" mefhumunun farkında olma-
dığını gösterir. Şafiî, Kur'an'in yeni me-
seleleri (nâzile) ya "nass-explicitly" doğ-
rudan veya "cümleten-implicity" bir bü-
tün olarak aydınlattığını söyler. JHatta Ô  
"nass"m Allah'ın kelamı ile yasaklanan 
veya emredilen herşeyi ifade ettiğini be-. 
lirtir. Daha sonrâ da "nass" ve "cümle", 
kapsamına giren durumları aktarır... 
"nass"' kapsamında zikrettiği meseleler 
için Kur'an'm yeterli olduğunu, başka 
hiçbir delile ihtiyaç bulunmadığını işaret 
eder, Bu, Şafiî'nin, re'yin işlevini "cümle-
ten" kategorisindeki metinlerde onayla-
dığı şeklinde anlaşılabilir... Risale'deki 
muhteUf yerlerde O'nun "nass" ile kas-
tettiği şeyin, ister Kur'an ister sünnette 
olsun, "doğrudan metin delili '̂ anlamına 
geldiği anlaşılmaktadır. 

' Bu mütalaadan da anlaşılacağı üzere 
"nass" tabiri ile birlikte fıkıh düşüncesin-
de "metin delili" büyük bir ağırlık ka-
zanmış ve öne çıkmıştır. Daha evvel ilk 
üç nesilde rivayetlerin muhtevasına yö-
nelik tahlilin tabü karakteristiği olan: 

a. Rivayetlere külU bir perspektiften 
bakılması, 

b. Rivayet lafızlarının kategorik ola-
rak bir sınıflandırmaya tabi tutulmamış 
olması. 

c.' Rivayet metinlerinin yorumunda 
genel ilkelere referans yapılması gibi özel-
liklerin yerini; 

a. Metin merkezli bir perspektif, (buna' 
noktasal yaklaşım da diyebiliriz.) 

b. Rivayet metinlerinin manaya dela-
letleri bakımından kategorik tasnifi, 

• c. Rivayet metinlerinin yorumlanma-
sında, metinde gözükmeyen unsurların, 
yani, genel ilkelere referans yapılmasının 
dışlanması, gibi karakteristik bir yapı al-
mıştır. 

Metin olgusunun çok ağırlıklı olarak 
öne çıkmasıyla beraber Şafiî'nin özellikle, 
"istihsan" prensibine yüklenmesi bu süre-
ci daha da hızlandırmıştır. Bu çerçevede 
O'nun şu sözü meşhurdur: 

"...Peygamber'in dışında herkes, yal-
nızca istidlal (metinden hareket ederek) 
ile görüş beyan edebUir. İstihsan ile konu-
şamaz. Çünkü, istihsan ile konuşmak, ön-
ceden var olan bir örneğe (metne) dayan-
rhadan yeni bir şey icad etmek demek-
tir..." . " " . • 

Hatta O'nun: "İstihsanda bulunmak 
keyfiliktir" ve "İstihsan yapan kendini şâ-
rî' yerine koymuştur" demesi ve "İbtalül-
İstihsan" başlığı ile bu fıkhî prensibi red-
detmek için müstakU bir bölüm yazması 
da "metin dışı delillere" karşı şiddetli tav-
nnm keskin ifadeleridir. 

Bunun yamsıra, Şafiî'nin "Nass Teori-
si"ran mütemmim bir unsuru olarak, met-
nin yorumlanmasında, tam olmasa bile, 
çok istisnai durumlar dışında, ağırlıklı 

•'olarak harfi ve zahiri yorumu benimsemiş 
olması, kendisinden sonra İslam fıkhında, 
yeni bir dönemin kapısmı aralamıştır. Şa-
fiî sonrası dönem İslam fıkhmda ve riva-
yetlerin içeriğinin tahlilinde, O'nun geliş-
tirdiği bu "Nass-teorisi" egemen olmuş-
tur. Hatta öyle ki, Şafiî'nin istihsan karşıü 
geliştirdiği yorumlann kıyas'ı da reddetti-
ği sonucunu çıkartan Davud ez-Zahiri 
(ö.h.270)'nin ehnde yeni bir ekol ortaya 
çıkmıştır. Bu ekol, en iyi ifadesine Mu-
hammed b. Hazm (ö.h.456) ile kavuşmuş-
tur. İbn Hazm, "nass" dışındaki bütün de-
lilleri reddetmiş ve şöyle demiştir: 

"... Riâyet edümesi gereken şey, yal-
nızca nass'dır. Onun dışındaki hiçbirşey 
değildir... Kıyas, ta'lil, istislah, istihsan ve 
te'vil, bunlarm hepsi de batıldır. Ancak, 
bunlardan herhangi birini bir nass'ın icap 
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ettirmesi hali müstesna..." 
İbn Hazm> "nasV'm gerçek anlamımn 

' ise dilde mündemiç olduğunu düşünür. 
O'na göre dil de zaten, aynen tabiat ye in-
san gibi Allah tarafmdan var edilmiştir. 
Yani, tevkifi'dir. Bu sebeple şöyle der: 

• "... Şeriattaki hakikat ve hatanm ölçü-
sü, insanm fikrinde değildir. O, dildeki öl-
çü ile kaimdir. Hakikat, lafzm vaz' olun-
duğu manaya hamledilmesidir. Hata ise, 
onun vaz' olunduğu manadan başka,bir 
anlama^hamledümesidir. Çünkü lafızlar, 
yaratıcı tarafmdan manalarına vaz'olun-
muştur ki, gerektirdikleri ile dilde ifade 
edilsinler. Her bir lafız, mündemiç olduğu 
manada sarfedilsin diye. Kiıri ona tecavüz 
ederse, hakikati kökünden iptale yelten-
miş demektir..." Dihn ölçülerine boyun 
eğmenin ilahi kanunlara boyun eğmenin 
bir tezahiirü olduğunu düşünen İbn 
Hazm lafızların zahiri manalarım aşma-
mn şeriaf m hudutlarım çiğnemek anlamı 
taşıyacağını şöyle düe getirmiştir: ' 

"... Lafızların zahirine hürmet etmek 
,ye orada durmak, ilahi iradeye hürmet 
manası taşır. Onlann batımnı araştırmaya 

• ' koyulmak ise, şeriat'm hududunu çiğne-
mek demektir..."Mamafih fıkıh usulünde 
geliştirilen muhteva kritiğine yönelik bir 
takım pransipler bu mefhum "etrafında bi-
çimlenmiştir. Nass teorisi, bir anlamda 
yorum bilimi Veya modem zamanların ta-
biriyle hermeneutique bilimi de demek 

7 olan fıkıh usulünün merkezi kavramı ol-
ma özelliğini her zaman korumuş ve daha 
sonra bütün usul tetkiklerine hakim ol-
muştur. Öyleki, usul tamamen metinlerin 
harfi bünyelerine yönelik kriterler etraftn-
da şekillenmiştir. Bu çerçeve, üzerinde 
durduğumuz terim olan "nass", usulü fı-
kıh çalışmalarmda, lafizlanrı manaya de-
laletlerindeki açıklık ye kapalılık yönün-
den kategorik tasnifihin bir terimi olarak 
yerini almıştır. Bu bağlamda, bir metnin 
manaya delaleti açısından dört ayn dela-
let üzerinde durulmuştur; 

a. İbaretü'n-Nass 
b. İşaretü'n-^Nass , -
c. Delaletü'n-Nass 
d. İktizaü'n-Nass ' ̂  
Hatta, metin tahlilinde asla gözardı 

edilıriemesi gereken ve haddi zatında 
metnin gerçek anlamını, ya da başka bir 
deyimle, kendi gerçekliğine uygun olan 
anlamını tayinde son de"rece ehemmiyeti 

bulunan unsurlar da ele alınmış ve kav-
ramlaştırılmıştır. Bü bakımdan, Şalî'nin şu 
tabirleri dikkat çekicidir: 

a. Delalet-u mahalli'l-kelam 
b. Delalehı'1-örf 

, c. Delalet fi nefsi'l-kelam . 
d. Delalet-u siyaki'l-kelam 
Ancak bu son kaydettiğimiz delalet 

unsurlarının usulde ne kadar Jatbik edil-
diği incelenmeye muhtaçtır. Öyle 
görünüyor ki, bütün bunlara rağmen usul • 
sisteminde hakim olan mantalite, tahlile 
konu olan rivayet metin-nass'larınm bi-
zatihi harfi bünyelerinin kritiği ile iktifa 
etmek şeklinde tezahür etnüştir. O, laftz-
lan sarfedenlerden. Onların irade ve mak-
sadından, metnin suduruna sebep olan 
faktörlerden ve şartlardan adeta bağımsız 
olarak mütalaa edilmişlerdir. Gerçi, lafız-. 

• larm delaleti için'şu tespit kaydedilmiştir:' 
"Lafızların manaya delaletleri, kendi 

harfi bünyelerinden neşet etmiş değildir." 
Bilakis, konuşanın maksad ve iradesine 
tabidir." • • . 

Ne var ki bu altin ki)mıetindeki espri 
böyle formüle edilmesine rağmen bunun 
da, rivayetlerin tahlilinde ne kadar ve 
hangi oranda tatbik edildiği tetkike muh-
taçtır. Bu esprinin fiiliyatta silik kaldığı 

. anlaşılıyor. Ancak yeniden işlerlik kazan-
dırılmasına'mani olacak hiçbir şey de 
gözükmemektedir." Kanaatimizce 
buradaki kavram ve esaslar muhteva 
kritiğinde bir yöntemin inşasına yetecek 
mahiyettedir. 

• Bu bölümün son kısmında ise rivayet-
lerin değerlendirilmesindeki üçüncü'esas 
olan "Çevre-Bağlam-Arka Plan TahHh" 
konusuna geçmeden evvel, daha önce 
tarihi süreç içerisinde geliştirilen tahlil 
yöntemlerine dair malumat ile ortaya 
konulan "Metin Tahlili" konusunu 
tamamlamak ve de' bir sonraki konuya 
zemin teşkil etmek üzere "Dil" prob-
lemine temas edilmiş ve "Metnin görün-
meyen öğeleri" ele alınmıştır. Bir haber 
metninin zannedildiği gibi yalnızca lâfız-
lardan ibaret olmadığı, kendisini mey-
dana getiren çok daha farklı unsurların 
var olduğu gerçeğine işaret edilmiştir. 
Sonuç olarak da bir metni tahlil ederken 
dört aña unsuru ile ele almak zaruretinin . 

. bulunduğu vurgulanmıştır. Bunlar:, -
a. Metnin lafızları: Bu konudaki 

çözümlemelerde klasik fıkih usulünün 

ŞQRrnin"NQSs 
.Teorisi'nin mü-
temmim bir un-
suru olarak, met-
nin yorumlanma-
sında ağırlıklı 
olarak harfi ve 
zahiri yorumu 
benimsemiş ol-
ması, kendisin-
den sonra İslam 
fıkhında yeni bir 
dörienhin kapısını 
aralamıştır. İslam 
fıkhında ye "riva-~ 
yetlerin içeriğinin 
tahlilinde, O'nun 
geliştirdiği bu "" 
"Nass teorisi" 
egemen olmuş- • 
tur. • : 



Nasıl ki, bir 
kejime bir cüm-
lede; bir cümle, 
içinde yer aldığı 
paragrafta an-

lamlı olabilir 
ise, bir Pikir 

veya rivayet 
de üzerinde 

cereyan ettiği 
mekân, zuhuruna 

sebep teşkil 
eden sosyo-kül-

türel zemin ve 
tarihi bağlamın-

da tam olarak 
kendi gerçekliği 
ile anlaşılabilir. 

geliştirdiği metodoloji ve dilin kendi 
gramatik esasları temel alınmalıdır. 

b. Konuşan; Muhatap ve hazır 
bulunanlar: Burada konuşanın öncelikle 
"kastı" ve konuşmasındaki amacının ne 
olduğu tespite çalışılmalıdır. Konuşması 
esnasında sözünü anlamlı kılan yan 
öğelerin, işaret, jest, mimik, gülümseme, 
vurgu vb. lerinin imkan nisbetinde tes-
pitine çalışılmalıdır. 

Muhatabın konuşmayı ne kadar objek-
tif anlayabildiği, kültürel konumu ve hat-
ta gerek kültüründen gerekse tabiatı ve 
geçmişinderf kaynaklanan birtakım 
güdülerinin bilinmesi .önemli olabilmek-
tedir. Konuşmada hazır bulunanların 
konuyla ve muhaverede bulunanlar ile 
alakalan, yani üçüncü şahıslar varsa bun-

. ların tepkilerinin ne olduğuna bakıl-. 
-inalıdır. 

c. Konuşmanın normal dil olduğu, bu 
metinlere anlam verilirken, üst dil de 
dediğimiz, fıkh'm kayram ve terünlerinin 
sözü anlamlandırmadaki etkisi dikkate 
alınmalıdır. 

d. Sözün bağlamı: Bu konuşmanın 
meydana gelmesinde etken olan doğ-
rudan faktörlerle, konuşulan zamandaki 
fiziki, siyasi, sosyal ve kültürel muhitin 
bilinmesini ifade etmektedir. Buna "bağ-
lam" diyebileceğimiz gibi, "çevre" 

-veya"arka plan" da denilebilir. Dilciler 
bunu, "Siyak: Siyaku'l-hal ve Concept of 
stuation" olarak isimlendirmişlerdir. 

Bu teorik çerçeveden de anlaşılmıştır 
ki, metin tahlih mücerred .bir gramatik 
çözümleme ameliyesi değüdir. Bilakis bir 
mebü gerçek madana tahlil etmek o metni 
saran çevreyi analiz etmekle mümkündür. 
İşte bu gerçekten hareketle, değerlendir-
menin üçüncü esası olan "Çevre-Bağlam-
Arka Plan Tahlili" konusu ele alınmıştır. 
Bu esas ise şu gerekçe ile temellendiril-
miştir: 

"Arap dilinde "harf-i tarif" ya da 
"lam-ı tarif" denilen çeşitli anlamları ifade 
eder. Meçhul (nekre) bir kelimeyi 
malum(marife) durumuna getirdiği gibi, 
kullanıldığı yere göre, cins, istiğrak, 
hakikat "vb. anlamları da kelimeye kazan-
dırır. Harf-i tarifin bir anlamı da "ahd" 
için olmasıdır. Bu "harici" (metinde mez-
kur) olabUeceği gibi, "zihni" de olabUir. 

Ahd-i Zihnî'de ; işaret edilen şey hem 
konuşamn ve hem de muhatabın zihninde 
mevcuttur. İfade edilir edilmez, düşünce 
ona yönelir ve onu kavrar." Bu durumu 
meydana getiren şey konuşan ile 
muhatabın ortak bir anlam dünyasını 
paylaşıyor olmalarıdır. Nasıl ki, bireyler 
arasmda "ahd- zihnîler" olabiliyor ise, ay-
nı şekilde toplumlarm da "ahd-i zihnileri" 
vardır. Dolayısıyla, bir topluinda bir 
zaman ve mekanda vücud bulan ifadeler, 
o toplumun bireyleri tarafından büyük 
çapta, müştereken sahip oldukları "ahd-i 
zihniler" dolayısıyla doğru kavranılabilir 
ve anlaşılabilir. Ancak daha sonra gelen 
nesillerin bu avantajı azami nisbette kay-
bolacağından dolayı, o zamanda ve 
mekanda sudur eden ifadeleri gerçeğe en 
yakın biçimde anlayabilmek için bu 
"ahd"in yeniden tesisi icabeder. 

Toplumlarm kendilerine özgü "ahd-i 
zihnilerini" oluşturan üç temel faktörden 
söz edilebilir. Bunlar, sosyal bünyenin 

. temel dinamiklerinin üzerinde şekillen-
diği zemin de diyebileceğimiz üç çevredir: 

a. Tabiî-fizikîçevre 
b. Sosyo-kültürel ve iktisadi çevre 
c. Tarihi çevre ; 
Nasıl ki, bir kelime bir cümlede; bir 

, cümle, içinde yer aldığı paragrafta; parag-
raf ait olduğu bölümde; bölüm yer aldığı 
eserde ve eser yazılmasına sebep teşkil 
eden muhitte anlamlı olabilir ise, bir fikir 
veya rivayet de üzerinde cereyan ettiği, 
mekân, zuhuruna sebep teşkil eden sosyo-
kültürel zemin ve tarihi bağlamında tam 
olarak kendi gerçeküği ile anlaşılabUir. 

Burada, bu açılardan tetkike mahal 
olabilecek en basit anlamda bazı örnekler-
le yetinilmiştir. Ancak şurası bir gerçeİ< ki, 

• bu bakımlardan rivayetlerin tahÜli çok 
daha kompleks bir durumdur ve müstakil 
birer tetkik mevzuudur. Fakat, yine de 
verilen örnekler, bu kavramsal zeminde 
rivayeüerin analiz edilmesinin zaruretini 
ortaya koyacak mahiyette olmuştur. 

Özellikle rivayetlerin değerlendiril-, 
meşindeki esaslarla ilgili olarak ortaya 
konulanlar, herşeyden evvel bir "Kavram-
sal Çerçeve" belirlemeye inatuf bulun-
duğundan, derinlemesine uygulanması 
müstakil olarak ele alınacak bir tetkikle 
gerçekleştirUecektir. 
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Tasavvufun islam kültürüne 
olumsuz etkileri (II) 

Prof. Dr. İbrahim Sarmış 

c- Tasavvuf, Müslümanların 
Kur'an İnancını Bozmuştun 

Kitaplarının Rllah tarafından 
ve ilham edilerek ycızdırıldığını 
iddia ederek Kur'an'a bir nevi 

alternatif gibi sunmağa 
çalışmışlardır. • 

Peygamberlere Allah'tan va-
hiy geldiği gibi'kendilerine de me-
leğin ilham getirdiğini söyleyerek 
vahiy olgusunu sulandırdıktan gi-
bi, vahiy admı vermemekle bera-
ber kendUerine gelen bilgilerin vahiy gibi Allah'tan Ol-
duğu ve peygamberlere getiren meleğin bu bilgileri 
getirdiğini söyleyerek nübüvvet sistemine rakip bir . 
sistem ortaya koymuşlardır. Kitaplarının Allah tara-
fmdan ve ilham edilerek yazdırıldığmı iddia ederek 
Kur'an'a bir nevi alternatif gibi" sunmağa çalışmışlar-
dır. Kendilerine yöneltilecek eleştirilerin önüne geç-
mek için sözlerinin kendilerine ait olmaktan ziyade, 
gökten gelen ilham ve ğaybten verilen bilgiler olduğu-. 
nu Söyleyerek peşin olarak engellemeye çalışmışlar-
dır. Uydurdukları hadisler için de bunlarm doğrudan, 
peygamberden alındığım veya keşf yolu ile sabit ol-
duklarını söyleyerek esrarengiz bir nitelik vermişler-
dir. Bunlardan iki örnek vermek istiyoruz. 

Celaleddin Ruırii Mesnevi'sinde Kur'an için sayı-
lan nitelikleri vermekte ve gökten gelen ilhamla yazıl-
dığım ileri sürmektedir. Önce Kur'an-ı Kerim'in nite-
liklerini sayan şu ayetlere bakalım: , f 

"Şüphesiz Kur'an, Alemlerin Rabbmın indirmesi-
dir. Uyaranlardan olman için onu Cebrail apaçık Arap 
diliyle senin kalbine indirmiştir. "(57) • ^ 

"Oysa o, değerli bir kitaptır. Önünden ve ardından 
ona bahi gelmez (batıl şeyler ona hiçbir şekilde karış-
maz). Hakim ve Hamid olan Allah taraftndan indiril-
miştir." (58) • • -r 

"Şüphesiz bu yüce bir Kur'an'dır, korunmuş bir ki-
taptir, ona ancak arınmış olanlar dokunabilir. Alemle-
rin Rabbinden indirUmiştir."(59) 

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i bu 
niteliklerle nitelemektedir. Şimdi de 
Celaleddin Rumi'nin ve şarihlerinin, 
mesnevi kitabını nitelemelerine ba-
kalun: ' ̂  ' ' 

"Hüzünleri giderir, bir şifadır 
kalplere - Ledunni mana verir, mü- . 
teşabih ayetiere, 

Kur'an-ı Kerim gibi kimini hidayete, - kimini hak 
ettiği dalalete sevkeder. "(60). • , 

"Şerefli katiplerdir onun yazıcıları - temastan me-
nederler temiz olmayanları, . 

Kalbe mutluluk verir, huyları güzel eyler - o il-
hamla inmiştir Alemlerin Rabbinden, ~ - ' • 

Gelemez batil onun önünden ve ardından - koru-
yucu olan hak onu korur, gözetir, 
^ Ki o. merhametlilerin mefhametlisidir - Mesnevi ki-
tabının başka-adları da var, 
- Adlarını verense, Allah'ın kendisidir." (61) , 

Mesnevi şanhlerinden bir de Tahinı'l- Mevlevi'nin 
şu sözlerine bakalım: 

"Kur'an dolayısıyla insanlardan çoğunun dalalete . 
düşeceğini, çoğunun da hidayet bulacağını bildiriyor. 
Kur'an öyle olduğu gibi'Mesnevi de öyledir. Nitekim 
arif sahibi de "Kur'an gibi bizim Mesnevi de bazılarını 
hidayete, bazılarını da dalalete gönderir." diyor."(62) 

Tahiru'l-Mevlevi şöyle devam etmektedir: 
"Mesnevi, kerim ve salih olan katipler eliyle yazıl- -

mıştır. Temiz olanlardan başkasını mesneviye temas 
eylemekten menederler. Mesnevi, Rabbulaleminden 
ilham olunmuş bir kitaptir. Bu fıkralar ile Sure-i Abe-
se'deki "Kur'an vaaz ve nasihattir^ dileyen onunla 
öğüt ve-nasihat olmuş olur, o Kur'an tertemiz katiple-
rin eliyle yüksekte tutulan temiz sahifelerde yazıh-
dır."(63) "Sure-i Vakîâ'daki "Rasulü Ekreme nazü 
olan Kur'an'ı Kerim'dir., Kitabı meknun, yani levhi s 



İbn Rrabi vahy-i 
risalet, vahy-i ve-
layet olmak üzere 

vahyi ikiye oyır,-
mokto, risalet 

vahyinin son bul-
masına rağmen 

velâyet vahyinin 
devam ettiğini ve 
kendisine gelen-

lerin onlardan biri 
olduğunu söyle-

, mektedir. 

mahfuzda yazıhdır. Ona temiz olanlar-
dan başkası temas edemez. Kur'an Rab-
bulalemin tarafından inzal buyurulniuş-. 
tur." ayetlerine işaret edilmişdr."(64) 

"Mesnevi de ilham yolu ile canibi 
Haktan nazil olmuştur. Taharet ve salah 
erbabından maada (başka)smm ona te-
ması, yani mütalaasıyla dinlemesinden 
feyzi marifet alması kabil değildir... 
Hz.Mevlana bu fıkra ile diyor ki: Canibi 
Uahiden vahyi münzel olan Kur'an-ı Ke-
rim, nasıl avni samedanide ise, onun ev-
veUriden de sonundan da batıl zuhuruna 
imkan ve ihtimal yoksa, mesnevi de öy-
ledir. İlhamı Rabbani eseridir, kendisin-
den sapıklık zuhuruna imkan yoktur. 
Hatta iptali ve tahrifi de kabil değildir." 
(65) . . 
. Muhyiddin Arabi de gerek Fususü'l-

Hikem ve gerekse el-Futuhatu'l-Mekkiy-
ye kitaplarını.direkt Allah ve Rasulul-
lah^tan aldığı ilham ve emirle yazdığı, 
Allah ve peygamberle görüştüğünü söy-
leyerek sanki Kur'an'm tamamlanmadı-

- ' ğ ı ve Hz.Muhammed'le vahiy ve risale-
tin henüz son bulmadığım anlatmakta-
dır. Nitekim İbn Arabi vahyî risalet, vah-
yi velayet olmak üzere vahyi ikiye ayır-
makta, risalet vahyinin son bulmasına 
rağmen velayet vahyinin devam ettiğim 
ve kendisine gelenlerin onlardan biri ol-
duğunu söylemektedir. Fusus kitabı için 
şöyle demektedir: " 

"Rasulullah'ı rüyada gördüm. Bu ki-
tabı yazmamı .istedi. Ben de yazdım. Bu 

• • kitap, nefis arzularından münezzeh ve 
içine fesat karışmamış olan en kutsi ma-
kamdan indirilmiştir. Ben ancak bana il-
ham olunan şeyi yazdım."(66) 

"Size Söylediklerimiz ondan bizedir. 
Bizim size verdiklerimiz bizden size-
dir."(67) 

Bu şekilde tasavvufçular Kur'an'm 
vasıflarını kitaplarına vererek müslü-
manların Kur'an hakkındaki inançlarını 
bozmuş ve kitaplarını Kur'an gibi takdis 
etmeye çalışmışlardır. 

Hz.Peygamber'le görüştüğünü ve 
yazdığı Miftahu'l-Kulub kitabını onun 
emri üzerine yazdığını söyleyen el-hac 
Mehmed Nuri Şemseddin en-Nakşiben-
di'nin sözlerine kulak verelim: 

"Bu risalenin hazırlanması ve yazıl-
masının sebebi şudur: 1259 yılı Rebius-
sani ayında hücremizde müteveccih bu-

lunduğumuz sırada Sultanulenbiya, ser-
taculevliya velasfiye velatkiya aleyhi ve 
alihi efdalü't-tehaya efendimiz, hazretleri 
zuhur ederek, bu âciz kölelerini ihsan ve 
mürüvvetleri gereğince taltif Ue: 

-Evladım Nuri! Vâkitier bir acaip ol-
du, buyurdular. Aşık ve sadık ve didara 
tahp olan üinmetlerim, kolaylıkla yolları-
nı doğrultarak j ıza yoluna kemer bağla-
smlar ve vuslat sırrına nail olsunlar diyo-
rum... Onları helak olmak mertebesine 
getiren bu uçuruıhdan kurtarmak ve te-
cellüerî gereğince şeriat, tarikat, marifet, 

, hakikat ve vuslatın ne olduğunu anlat-
mak için bir risale hazırla! Bu risalenin 
adı Miftahu'l-Kulub: Sırrı Şemseddin ol-
sun. .^ık, sadık ve didara talip olan üm-
metlerim buna itibar edip amel etsinler 
ve ne yapmalari gerektiğini öğrenerek 
yollarım doğrultsunlar, diye emir bu)aır-
dular."(68) 

Tasavvufçuların Kur'an anlayışına 
verdikleri en büyük zararlardan biri de 
yaptıkları sapık İjatıni tevillerdir. Tasav-
vuf boyasıyla yazılmış tefsirlerde bu 

. özellik değişik oranlarda bulunmaktadır. 
. Mesela İbn Arabi'nin(69) tefsirinden ör-
nek verelim. 

"Allah çocuk edindi, dedUer. Halbuki 
göklerde ve yerde olanların tümü onun-
dur..." (70) ayetini açıklarken şöyle de-
mektedir: 

"Allah çocuk edindi, dediler. Yani 
kendisi dışında özel ve zatı ile müstakil 
bir varlık var etti, dediler, Haşa! Ona ben-
zer başka bir şeyin var olması bir yana, 
ondan başka bir varhğm bulunmasından 
onu tenzih ederiz. Aksine göklerde ve 

^ yerde ne varsa onundur. Yani ruhlar ve 
•cesetler alemi onundur. Zaten bunlar 
onun zahir ve batınıdır.."(71) 

"İbrahim babasına ve milletine; Bu ta-
pınıp durduğunuz heykeller nedir? de-
mişti. Babalarımızı onlara tapar bulduk, 

• demişlerdir.." (72) , • 
"Boasına demişti. Yani külli nefs.' 

Kavmine de Semavi ve diğer konuşan ne-
fisler. Bu heykeller nedir? Yani âkülarm 
hakikatlerinden, eşyadan ve mevcudatın 
mahiyetlerinden akledilen ve onlarda 
nakşedilen bü suretler. Siz onlara tapmıp 
•durdunuz. Yani onları tasavvur ve temes-
sül etmeye devam ediyorsunuz. Bu da 
mukaddes ruhun makamındaki nurani 
perdelerden sıyrılıp zati tevhid fezasına 



. yükselmesidir... babalarımız! Cebberut 
ehlinden bütün nefislerden önce bulunan 
alemlerden illetlerimiz! Onlara tapar bul-
duk. Zatlarında onları bulundururlar ve 

• bir an Onlardan ayrılmazlar. Apaçık bir 
, sapıklık. Yani hakkı perdeleyen nurdan 

bir perde içinde. Zatın kendisine ulaşma-
dan sıfatların berzahında duruyoruz.. 
Ehadiyet hakikatine ve hüviyet denizine 
batmaya yol buramıyoruz.."(73) 

İbn Arabi'nin tefsirinden rasgele aldı-
ğıfmz bu örnekleri çoğaltmak mümkün-
dür. Zaten baştan sona kadar bu felsefe . 
ile yazılmışhr . Kur'an ayetlerini bu şekil-

- de tahrif ederek gerçek anlamlarını inkar 
etmektedir. 

''Aşkın Allah inancından yüz çeviren 
.îbn Arabi'nin vahiy, din, ahiret, cennet ve 
cehennem konularında da Kur'an-ı Kerim'e 
tamamen ters düşen görüşler ileri sürmesi 
şaşiftıcı olmasa gerekir. Nitekim onun, İs-
mail kelimesindeki âli hikmetten" söz eder- < 
ken vahyi inkar ettiğini görüyoruz. "Sana 
gelen vahiy başkasmdan gelmez, sen de 

' bunu başkasına vermezsin."(74) 
• İbn Arabi'nin öğretisinde varlık bir ol-

duğuna, dolayısıyla insan ile Allah ara-
sında bir fark bulunmadığına ^öre vahiy 
konusunda' Allah ile insan arasmda bir 
ikihk koymanın bir anlamı yoktur. Bu 
yüzden peygamber de olsa, hiç kimse dı-

• şandan vahiy ya da başka bir bilgi elde 
edemediği gibi bu bilgiyi başkasma dâ 
aktaramaz. İnsan her. türlü bilgiyi bizzat 
kendinden elde eder. Ona dışarıdan hiç-

- . bir şey gelmez. . -. -
-- İbn Arabi, Şit kelimesindeki nefsin 

hikmetinden söz ederken bu konuyu şöy-
le açıkhğa kavuşturur: Suretleri ne kadar" 
farklı olursa olsun, hiç kimsede Allah'tan 
birşey yoktur ve hiç kimsede kendinde" 
olandan başka birşey yoktur. Bu hakikâti, 
bu işin böyle olduğunu Allah ehlinden 
çok az kimse bilir. Bunu anlayan kimseyi 
görürsen, ona güven, çünkü o yüce Al-
lah'ın seçkin kullârından tertemiz biridir! 
Herhangi bir keşif sahibi önceden bilme-
diği yeni bilgilerin kendisine ulaştıran bir ' 
suret müşahede ederse (iyi bilsin ki) bu 
suret onun aym olup asla başkasının de-
ğildir. Demek ki o, ilminin mejrvesini biz-
zat kendi nefsinden topİamaktadır.(75) 

. Açıkça görülmektedir ki,- İbn Arabi 
vahiy de dahü olmak üzere, dışarıdan ge-

len her türlü bilgiyi imkansız görmekte-
dir. Bu yüzden onun, Cibril aleyhissela-
mm Hz.Peygambere gelişini inkar etmesi-
ne şaşmamak lazımdır. Ona göre Cibril, 
Hz.Peygamber'in hayal gücünün bir 
mahsülü olarak ortaya koyduğu bir var-" 

. İlktir... İstediği kadar Cibril ile konuştu-
ğunu zannetsin, asimda o kendi kendine 
konuşmaktan ve kendi kendini dinlemek-
ten başka hiçbirşey yapmamaktadır.(76) 

İbn Arabi, istediği kadar nebi ve rasul 
arasındaki farklardan sözetsin, Fususu'l-
Hikem'inde her peygambere müstakil bir 
bölüm ayırsın, vahiy müessesesini inkar "et-
tikten sonra bunun ne anlamı olabilir?" (77) 

Tasavvufi diğer tefsirlerde de değişik 
oranlarda bu nevi tevil ve tahrifler'bulun-
maktadır. Mesela Ebu Abdurrahman'es-
Sulemi'nin tefsirinden de bazı örnekler 
verelim: 

"Biz Beyti(Kabe'yi) sevap kazanma ve 
güvenUk yeri yaptık" (78) ayetinin tefsi-' 
rinde rivayetleri geçerek söylediklerini , 
belirtmek istiyoruz. ~ -

"Burada beyt, Muhammed aleyhisse-
lam'dır. Ona inanan, onun risaletini tas- • 
dik eden güvenliğe kavuşmuş'olur." (79) ' 

, "Muhakkak Safa ile Merve" Allah'ın 
nişaneleriridendir."(80) Safa, muhalefet-
lerden arman ruhtur.. Merve, efendisine 
hizmette mürüvvet kullanan nefistir. Şöy-
le de denmiştir: Safa, marifet sahasıdır. 
Meıye arifin mürüvvetidir..." (81) -. ,. 

" "Sonra insanlann indiği yerden siz de 
inin ve Allah'tarı mağfiret dileyin''. (82) 

. İbn Ata'ya göre; Beni anihakla içinizi ta-
mir edip ondaki kirleri boşalttığinız za-
man artık herkesin yaphğı kulluk adetle^ 
rine dönün. Allah'tan başkasıyla iştigal-

. den Allah'a istiğfar edin..." 83) 
"Sizden kimi dünya ister" (84) Sehl'e • 

göre dünya nefsindir. Onu yok edersen' 
dünyan kalmaz." (85) 

"Allah'a kulluk edin ve hiçbir şeyi 
ona ortak koşmayın. Ana babaya, yakıh-

^ lara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşu- -
ya, uzak komşuya, yakınmızdaki arkada-
şa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kim-
selere iyilik edin." (86) Sehl'e göre, yakın 
komşu kalbtir. Uzak komşu nefistir. Yakı-
nmızdaki arkadaş, sünnet ve arkadaşa 

• uyularak yapılan fiildir. Yolcu, Allahu 
Teâlâ'ya ibadet eden uzuvlardır." (87) 

"Dağları donuk görürsün, halbuki bu-

Ibn Rrabfnin, 
Cibril ûleyhisse-

' lamın Hz.Pey-
gambere gelişini 
inkar etmesine 
şaşmamak la-
zımdır. Ona göre 
Cibril, Hz.Pey- ~ 
gamber'in hayal 
gücünün bir 

, mahsülü olarak 
ortaya koyduğu 
bir varlıktır... 



TosQwufçulor 
Kur'an'm belirle-
mediği ve Rosu-
lullah'm göster-

mediği ibadet şe--
• killeri uydurmuş 
ve uygulamışlar-
dır. Sanu gelme-

-yen vird ve naRle-
_̂ ler, raks ederek 

ve yüksek sesler-
le yapılan zikirler, 

yapılan ayinler, 
. İslâm akaidiyle 

bağdaşmayan, 
rabıta, istiğase ve 

tevessülle yapı-
lan dualar, ricalul-

\ ğayb, ğavsı 
azam, evliya, ya-

tır ve Ölülerden 
medet istemeler 

gibi. 

lutlar gibi yürümektedir."(88) Cafer'e 
göre, ruh çıktığı zaman nefisleri donuk _ 
sanırsın. Ruh arşın altındaki yerine sı-
ğınmak için Kudüs^te yürür. Yine Cafere 
, müminin kalbinin nuru, aşıkların ahu 
enini, hakkı müşahade edip huzura ka-
vuşuncaya kadar bülutlar gibi yürür'. 
Burada haki. müşahede edinceye kadar 
nefisten çıkan ahu fiğan, bulutlar gibi 
yürüyen dağlara misal verilmiştir." (89) 

"Mürhinlerden iki topluluk vuruşur-
sa, aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine 
saldırırsa, saldıranla savaşın ki Allah'ın 
emrine dönsün." (90) 

^ "Sehl'e göre, bu iki topluluk ruh, akıl 
ve kalb ile tab, heva ve şehvettir. Eğer 
tab', heva ve şehvet, akıl, ruh ve kalbe 
saldırırsa kul onu murakabe kılıçlarıyla, 
mütalaa oklarıyla ve muvafakat nurla-
nyla öldürsün ki ruh ve akıl galip gelip 

• heva ve şehvet mağlup olalar."(91) 
Bu örnekleri daha da çoğaltmak 

mümkündür. Merak edenler ilgili kitap-
lara bakabilirler. Tasavvufi tefsirlerde 
genel özelik budur. Kur'an ayetlerini 
tahrif ederek manalarını sulandırmak, 
gerçeklerini inkar etmek, müminlerin 
ona karşı inanç ve teslimiyetlerini boz-
mak için ne gerekiyorsa yapmaktadırlar. 
Görüldüğü gibi Kur'an ayetlerinin ger-
çek anlamları inkar edilmekte, tahrif ve 
tebdil edilmektedir. Yaptıkları bu tevil 

. ve tahriflere de ilham, dinin özü, süsü ve 
gerçeği adını vermektedirler. 

Tasavvufçuların belki de en alimi sa-
yılan Gazali'nin müridleri mücahede-
ninbaşlangıcmda Kur'an okuma ve ha-
dis yazmaktan nasıl Uzak tutmaya çalış-, 
tığına bakınız. 

"Mürid kur'an okuyarak, tefsir müta-
laa ederek, hadis ve başka şey yazarak 
düşüncesini dağıtmamalıdıf, demişler-
dir."" (92) Gazali gibi bir kişi böyle derse, 
başkaları neler demez. 

d- Tasavvuf müslümanların ibadet 
şeklini bozmuştun 

İslam'da ibadetin şekli Kur'an ve 
sünnetle belirlenmiştir. Teorik olarak 
Kur'an-ı Kerimin belirlediği ibadetleri 
Hz.Peygamber canlı bir örnek olarak 
göstermiş ve uygulamıştır. Ashabı da 
ondan almış ve yolunu izlemişlerdir. 

Ümmet de onların yolundan gitmiştir. 
İslam'm inanç esaslarında yapılacak 

herhangi bir değişiklik bidat olduğu gibi, 
ibadetlerinde de arttırma veya eksiltme 
şeklinde yapılacak herhangi bir değişiklik 
bidat sayılmış ve bidat sahibinin cehen-
nemlik olduğu belirtilmiştir. Bu bakım-
dan Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ve Rasu-
lüllah'm yaptağı ibadet şeklinde değişiklik 
yapmak, İslam'ın cehennemlikle tehdit et-
tiği ve yasakladığı bir davranıştir. 

Ama tasavvufçular belirlenen bu çer-
çeveyi değişik şekillerde bozmuşlardır. 
Kur'an'm belirlemediği ve Rasulullah'ın 
göstermediği ibadet şekilleri uydurmuş 
ve uygulamışlardır. Bunlardan sonu gel-
meyen vird ve'nafileler, raks ederek ve 
yüksek seslerle yapılan zikirler, yapılan 
ayinler, İslam akaidiyle bağdaşmayan, ra-
bıta , istiğase ve tevessülle yapılan du-
alar, ricaluIğayb, ğavsı azam, evliya, yatır 
ve ölülerden medet istemeler gibi. 

Yüce Allah "Rabbini, içinden, yalva-
rarak ve ondan korkarak, yüksek olma-
yan bir sesle sabah ve akşam an, gafiller-
den olma." (93) buyurduğu ve Rasulul-
lah'ın bağırıp çağırarak, sesi yükselterek 
Allah'ı ananlari uyarmasına rağmen (94), 
tasavvufçular koro halinde yüksek sesler-
le zikir yapmakta, bunun için ayin ve me-
rasimler düzenlemektedir. Kişinin Al-
lah'a bağlılığı ve teslimiyetinin artmasf 
için yapılan zikir, tasavvufçularda İslami 
kavramların tahrifi ve bid'atlarm uydu-
rulması için araç olarak kullanılmıştır. 
Ayette bunun huşu ve tevazu içinde 
yapılması emredilirken, tasavvufçular co-
şup kendilerinden geçmek için araç ola-
ralc kullanmışlardır. 

Zikir çeşitlerini çoğaltmak ve hrkalara 
bölünmek için. "Lailahe illallah" şahadet 
kelimesinin başına getirmediklerini bı-
rakmamışlardır. Kimisi Allah, kimisi la-
ilahe, kimisi illallah,.kimisi hu, kimisi illa 
hu, la mevcude illa hu, gibi parçalara ayı-
rarak her fırka zevkine göre bir parça ala-
rak zikirde kullanmıştir. 

Kimisi zikrini sessiz yapmayı tercih 
• ederken, kimileri de sesli ve bir koro şefi 
eşliğinde, ilahiler ve aletlerle çalınan mu-
sikiler eşliğinde yapmıştır. Kimisi ayakta 
dans ederek, şişler batırarak, göbeği yırtı-
lacak kadar feryat edip kendinden geçe-
rek, ya ğavs, ya şeyh Abdulkadir naraları 



atarak, destur ve medet deyip Allah'tan 
başka varlıklardan yardım' isteyerek yap-
mıştı. Kimileri zaviye ve hücrelerinde sa- • 
atlerce sürecek zikir ve teşbihi yapmak 
için metrelerce uzunlukta ve estetik rüte-
liklerde iri tanelerden oluşan teşbihler çek-
mekte, müzik aletleri çalmaktadır. . 

Bütün bunlann Allah'ın gösterdiği ve 
Rasulullah'ın yaptığı zikir olduğunu her 
halde akh başmda olan ve bidatlardan sa-
kınan hiçbir müslüman söyleyemez. 

Yüce Allah "Şüphesiz mescitler Al-
lah'mdır. O halde Allah ile birlikte kimse-
ye dua etmeyin" (95) buyurduğu halde, 

. tasavvufçular dualannda Allah'tan başka 
varlıklan da ortak etmiş ve onlan aracılar 
yapmışlardır. Kimileri de dua esnasında 
şeyhinin silüetini gözünün önüne getire-

. rek dua etmiş, kimileri, resmini yanmda 
taşımış, kimileri şu veya bu kişiyi aracı 
yapmıştır. Yatırlardan ve üstünlüklerine 
inandıkları ğavs yahut kutup dedikleri 
kişilerden yardım istemişlerdir. Rabıta ve , 
tevessüle dört elle sarılmışlardır. 
^ Duaları da Kur'an'm öğrettiği ve Ra-' 
sulullah'm gösterdiği dualardan çok, tıl-
sımlı ve esrarengizliklerle dolu muamma--
lardan oluşmuştur. Bununla ilgili bazı ör-
nekler verelim. Şeyhi ekber ve hatemu-
levliya" dedikleri İbn Arabi'nin dua ve sa-

. lavatından bir ömek verelim. Şöyle diyor: 
"Allah'ım, bütünümü kendi bütünlüğün-
de yok et. Evyeliyetimi evveliyetinle des-

, tekle ki evveliyetini evyeliyetiıhde, so-
nufıculuğunu sonunculuğuında, zahirli-
ğini zahirliğimde, batinlığım batınhğım-' 
dâ, hüviyetini hüviyetimde, inniyetini in-
niliğimde ve kabiliyetini kabiliyetimde • 
müşahade edeyim. Zahir vücudun vücu-
dumda, hüviyetin hüviyetimde ve bera-
berhğin beraberliğimde, olsun ki o sırrın 
tüm ünvam olayım, belki şekli ve sureti 

. olayım." (96) 
İbn Arabi'nin Hz.Peygambere getirdi-

ği salâvata bakalım: "Allah'ım, zatın tıl-
sımlı görünümü, derya yağmuru, cemâli-
nin lahutu ve visalinin nasutu, hakkın yü-
zü, ezel insanm hüviyeti, süregelen mah-
lukatın kaynağı, fark naşutlarını hak yo- • 
luna ilettiği kişiye salat ve selam olsun. 
Allah'ım, onunla, ondan ve onun içinde 
ona salat kü." (97) 

Bir de Ticani tarikatının şeyhinin'şu 
sözlerine bakalım: "Hz.Peygambere sala-

tu'l Fâtih'i sordum. Salatu'l-Fatihi bir de-
fa okumanın altı defa Kur'an okumaya 
denk olduğunu söyledi. Sonra, her defası-
nın kainatta meydana gelen bütün teşbih-
lere, bütün zikirlere, büyük küçük bütün 
dualara denk olduğunu söyledi."98 

Salatu'-Fatih dedikleri duanın sözleri 
şunladır: "Allahumme salli ala seyyidine 
muhammedin el fatih lima uğlika velha-
tim lime sebeka, nasırulhakkı bilhakki, el-
hadi ila sıratıkel müstakim ve ala* alihi 
hakka kadrihi ve mikdarihil azim" 99 

Ölülerden yardım isteme ve onların 
hayatta tasarruf ettiklerini anlama nokta- . 
sında da bir örnek vermek istiyoruz. Gü-
nümüzün popüler ve modem düşüncele-
re sahip olduğunu söyleyen Yaşar Nuri 
Öztürk şöyle demektedir: "Her an Allah'ı 
karşısında görüyormuşsun gibi yaşamak 
hemen hemen imkansızdır. Çünkü Allah 

.müşahhas bir varlık değildir. Mekândan 
münezzehtir. O halde onun yerini alacak 
ve konsantrasyonumuzu muhafazada bi-
ze rehberlik edecek müşahhas bir obje la-
zımdır. Tasavvufta bu obje şeyhin, yani 
Allah'ın en mükemmel tecellisi olan insa-
nı kamilin suretidir. Allah'ın en mükem-
mel tecellisi ve onun tasarruflarına iştirak 
halinde olan insanı kamilin yüzünü gözö-
nünde tutmak, kainatın ruhu ile temas 
halinde olmak manası taşır ki, işte bu zik-
ri daim dediğimiz sürekli birliğin en ileri 
mertebesidir. Zira mürşid bir. silsile ile" 
Peygamberimize o da Allah'a bağlı ol-
duklarından, şey hin suretine sığınmak, 
yani kendini onda kaybetmek, "Allah'a 
bağlanmaktır." T()0 ^ • ^ 

e- Tasavvuf Müslümanların Ahlakı-
nı Bozmuştur: 

Yüce Allah, Hz.Peygamberin büyük • 
bir ahlak sahibi olduğunu belirterek şöyle 
buyurmaktadır: "Şüphesiz sen büyük bir 
ahlaka sahipsin." (101) ~ . " . 

Hz.Peygamber de şöyle buyurmakta- . 
dır: "Her dinin ahlakı vardır, İslam'ın ah-
lakı da hayadır." (102) "Güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim." (103) 

En iyi müslümanın, ahlakı en güzel 
olan olduğunu anlatan çok sayıda hadis 
olduğu gibi, İslamfın Öğütlediği güzelah-
laka teşvik eden sayısız hadisler mevcut-

- tur. İslam'ın bütün emir ve yasaklarının 

Himileri de duö 
esnasında şey-
hinin silüetini 
gözünün önüne 
getirerek dua et-
miş, kimileri res-
mini yanında ta-
şımış, kimijeri şu 
veya bu kişiyi 
aracı yapmıştır. 
Vatırlardan ve 
üstünlüklerine 
inandıkları ğavs 
yahut kutup de-
dikleri kişilerden 
yardım istemiş- • 
lerdir. 



Tasavvuf, mensup-
larınalslâm'ın gü-
zel ahlâkından ör-
niskler sunduğu gi-

bi,-islâm'ın kesin-
likle tasvip etme-

diği manastır ahlâ-
kı, Hint yogilerinin, 
hıristiyan rahipleri-. 

nin ve hayattan 
. nefreE ederek ten-
halarda ve zaviye-
lerde uzlet hayatı 
yaşayan insonla-

. rın ahlâkını da aşı-
lamıştır. 

amacı da öngörülen ahlaka sahip fazUet-
li insanlardan meydana gelecek toplumu 
yetiştimıektir. • 

Tasavvuf da ahlaki bir davet veya 
hareket olduğunu söylemektedir. İs-
lam'dan birçok unsurlar ve öğretiler 
içermesine rağmen, tasavvufün mensup-
larına aşıladığı ahlak ne yazık ki birçok 
yönden İslam'ın öngördüğü ahlaktan 
uzaktır. Başlangıçta zühd ve ahlak ola-
rak ortaya çıktığı söylenen tasavvufun 
kitapları ahlak ilkeleri ve nasihat örnek-
leriyle doludur. Tasavvufta yenileştirme 
çabaları gösteren meşhur sufilerin kitap-
ları bü alanda geniş açıklamalarla dolup 
taşmaktadır. Ancak bunun yanında feİ-
sefi ve ameh tasavvufta çok kötü örnek-
ler de sergilenmiştir.. 

-Tasavvuf ^mensuplarına İslam'ın gü-
zel ahlakından örnekler sunduğu gibi, 
islam'm kesinlikle tasvip etmediği ma-
nastır ahlakı, Hint yogilerinin, hıristiyan 
rahiplerinin ve hayattan nefret ederek 
tenhalarda ve zaviyelerde uzlet hayatı 
yaşayan insanların ahlakını da aşılamış-
tır. Dünya hayatını kötülemesi, malı ve 
zenginliği yermesi, uzlet ve halvet halin-
de yıllarca çile doldurmayı öğütlemesi, 
aile hayatından ve çoluk çocuk sahibi ol-

- maktan nefret etmesi gibi şeyler, İslam'm 
tasvip etmediği bir, ahlaktır. • 

Nazari olarak herşeyden önce tasav-
vuf mensuplarımn Allah'a ve peygambe-
re karşı tutum ve anlayışları İslam'ın ah-
lakı ile bağdaşmamaktadır. 

- • Allah'ın her varlık ve her varlığın' Al-
lah olduğunu söyleyen. Peygamberi İs-
lam'ın belirlediği konumun ve anlayışın 
dışında gösteren, Kur'an ayetlerini heva 
ve heveslerine uyduran bir tasavvufun 
ahlaki olduğu her halde söylenemez.. Di-
ğer taraftan İslam'ın bütün ahlak ve fazi-
letine rağmen, müstehçenliği ve hayasız-
lığı huy edinen birtakım tasavvuf çevre-
lerinin ahlaklı olduğunu söylemek de 
zordur. Haya İslam'ın ahlakı olduğu 
halde, kimi tasavvufçular ahlakçılık adı 
altında müstehçenliği huy edinmiştir. 
Bunu gösteren bazı örnekler verelim. 

îbn Farıd şöyle demektedir: "Oğul 
hükmünden önce ilk yaratılışta Adem'e 
Havva süretinde göründü. Aşıklara ise, 
her türlü elbise içinde olağanüstü güzel-
liklerde görünür. Bir defasında Lubna, 

birinde Buseyna, bazan da -Yüce olsuh-
Azze diye amlu-."(104) 

İbn Farıd'm cariyelerle şarkı söyleyip 
dans ettiğini mensuplarından biri şöyle 
anlatmaktadır: "Bana birkaç dirhem ver-
di ve yemek için birşeyler al, dedi. Aldım. 
Sahile yürüdiik, bir sandala bindik ve 
Behnesa'ya vardık. Şeyh kapıyı çaldı. Bir 
adam çıktı, bismillah,, dedi. Şeyh çıktı, 
ben de beraber çıktım. Bir de ne göreyim, 
bir sürü kadm, tef ve kavallar çalıyor, şar-
kı söylüyorlar. Konser bitene kadar şeyh 
dans etti; Sonra çıkıp ayrıldık. Mısır'a 
geldik. Bu durum tuhafıma gitti. O sırada . 
şeyh efendiye kapıyı açan adam geldi ve 
kendisine şöyle dedi: Efendim, falan ka-
dm öldü .ve o kadınlardan birinin adını 
söyledi; "Tellal çağırın ve yerine şarkı, 
söyleyecek bir kadın satın alın" dedi. 
Sonra kulağıma yaklaşıp şöyle dedi:"Fa-
kirlere (sofulara) bunu yadırgama." (105) 

İbn Arabi de Allah'ın en güzel görü-
nümünün kadm olduğunu belirterek şöy-
le demektedir: -
- "Erkek kadını sevdiği zaman onunla 

yatmak istemiştir. Yani sevginin sonunda 
meydana gelen şey. Nikah (kadm erkek 
münasebetinden daha büyük bir kavuş-
ma yoktur. Onun için şehvet kişinin bü-
tün vücudunu kaplar. Bu sebepten"~kişi-
nin yıkanması emredilmiştir.. Şüphesiz 
Allah, kulunun kendisinden başka bir 
şeyle lezzet bulduğuna' inanmasını çok 
kıskanır. Onun için kendisinde fena bul-
duğu kadın suretine girerek tekrar kendi-
sine dönmesi için yıkanma (gusül) ile onu 
temizlemiştir. Çünkü başka şekilde ol-
maz. Erkek, Allah'ı kadında müşahede 
ederse, buna münfailde müşahede de-. 
nir... Allah'ı kadında müşahede etmesi 
tam ve en mükemmel müşahededir. Çün-
kü Allah'ı faü-ve münfaü olarak, özellikle , 
kendisi de münfail olarak müşahede et- . 
mektedir. Onun için Rasulullah kadınları 
sevmiştir. Çiinkü Allah onlarda çok mü-
kemmel müşahede edilmektedir. Zira Al-
lah maddelerden soyut olarak hiçbir za-
man müşahade edilmez. Allah'ın kadın- ' 
larda müşahade edilmesi en büyük ve en 
mükemmeldir. Kavuşmanın en büyüğü 
de nikah (münasebet)dir."(106) 

İbn Arabi'nin Tercümanü'l-Eşvak ki-
tabındaki şiirleri hocasının kızına yazdığı 
aşk şiirleri olduğunu tercüme eden kişi 



şöyle belirtmektedir: • 
"Bu önsözden anlaşıldığma göre, bu 

şiirler, îbn Arabi'nin dostu, aym zamanda 
hocası durumunda olan Mekinuddin... el-
Isbahani'nin sevimli ve güzel kızı Aynuş-
şems Ve'l-Baha için söylenmişür..."(107) . 

îbn Arabi'nin kendisi de hocasının kı-
zına karşı aşkını şöyle ifade etmektedir: 

"Allah kendisinden razı olsun, bu şey-
hin bekar bir kızı vardı. Boylu poslu genç 
ve güzel bir kızdı." Onu görenler hemen 
ona tutulurdu. Bulunduğu ortamı bir çi-
çek gibi süslerdi. Çevresinde bulunanlan 
sevindirirdi. Kendisini seyredenleri hay-
ran bırakırdı. Bu kızın âdı Nizam, lakabı 
ise, Aynuşşems ve'l-Baha idi... 

Eğer nefisleri çabucak ve kolayca kö-
tülüğe kayan ve zayıf, hasta ruhlu, bo-
zuk, kötü düşünceli, namus duygusu kö-
relmiş insanlar mevcut olmasaydı, Al-
lah'ın yaratılış sırasında ona bağışladığı 
fiziki ve ruhi güzellikleri, ahlak ve huy 
güzelliklerini birbir açıklardım. O, gökte-
ki bembeyaz yağmur bulutu gibi güzeldi. 

• Bir çiçek gibiydi, alimlerin güneşiydi, 
gözbebeğiydi, edebiyatçıların çiçek tar-
hıydı, gülbahçesiydi. Ağzı-açılmamış mü-
hürlü bir hokkaydı. İnci gerdanlığın bir 
parçasıydı. Zamanın eşsiz örneğiydi. Ça-
ğmm en değerii kızıydı... 

Ona layık ifadelerle gazeller yazdık. 
Fakat gene de onun sevgisinin büyüklü-
ğüyle, söylediği o kadim sözlerle, iç dün-
yasının zenginliğiyle, iffetinin temizliğiy-

. le ügiU olarak gönlümden geçenlerin ve 
ona duyduğum sevgi, ilgi ve duyguların 
hepsini anlatamadım. Çünkü o benim tek 
dileğim ve biricikjizlemimdi. O tertemiz, 
o el değmemiş güzel kız.!..."(108) 

Şemsi Tebrizi de Kimya Hatun'u Allah 
• olarak gördüğünü şöyle anlatmaktadır: 

"Mevlana Şemsi Tebrizi'nin Kimya 
adında bir kansı vardı. Birgün Şems haz-
retlerine kızıp Meram bağları tarafma git-
ti. Mevlana liazretleri medresenin kadın-

. larma işaretle "Haydi gidin. Kimya Ha-
tun'u buraya getirin, Mevlana Şemsed-
din'in gönlü ona çok bağlıdır" buyurdu. 
Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu 
aramaya hazırlandıkları sırada .'Mevlana, 
Şems'in yanma girdi. Şems şahane bir ça-
dırda oturmuş. Kimya Hatun'la konuşup 

. oynaşıyor ve Kimya Hatun da giydiği el-
biselerle orada oturuyordu. Mevlana bu-
nu görünce hayrette kaldı. Onu aramaya 

hazırlanan dostların karılan da henüz git-, 
memişlerdi. MeVlana dışarı çıktı. Bü kârı 
kocanın oynaşmalarına mani olmamak 
için medresede aşağı yukarı dolaştı. Son-
ra Şems "İçeri gel" diye bağırdı. Mevlana 
içeri girdiği vakit Şems'den başkasını 
görmedi. Bunun sırrını sordu ye Kimya 
.nereye gitti?" dedi. Mevlana Şems "Yüce 
tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekü-
de yanıma gelir. Şu anda da Kimya şek-
linde geldi" buyurdu." (109) 

Eş-Şarani'nin evliya arasmda andığı 
ve dua ettiği velüerinden de bir örnek ve-
relim. Tabakatu'l-Kubra kitabında şöyle 
demektedir: 

"Şeyh Ali Vahiş, Mahalle'de (Kahi-
re'nin bir semti) Benatı Hata (randevu ka-
dmlan) hanında kalıyordu. Biz de orada 
idik. Oradan kim çıkıp gitmek isterse, 
şöyle derdi: Dur, çıkmadan önce T^llah 
katında senin için şefaatta bulunayım ye 
şefaatim kabul ettirirdi. Bunun için ora-
dan çıkıp gidecek bazı kimseleri bir gün, 
iki gün bekletirdi. Şefaatma tam cevap 
alıncaya kadar o kimseleri bırakmazdı. 
Bir gün Benatı Hata hanı için şöyle dedi: 
Buradan çıkın, han sallanıyor, üzerinize 
çökecek. -

Bir kız (randevu kızı) hariç, öbürleri 
duymadılar. Belki de duydular, aldır-
madılar. O bir tanesi de çıkınca, han diğer-' 
lerinin üzerine yıkıldı, çöktü. Öldüler. Hiç 
kurtulan olmadı.'Hepsi öldü." (111)' 

Bir de Abdulaziz ed-Debbağ'dan ör-
nekler verelim: "Bir gece iki 6şim aynı 
odada bulunuyordu. 'Bu bir mazeretten 
dolayı olmuştu. Onlardan her biri ayrı bir 
•yatağa uzanıp yattı: Ben de başka bir-
yatağa uzandım. Odamızda bir dördüncü 
yatak bulunuyordu. O boş kaldı. Sonra 
hanımlardan biri ile yatmak istedim. 
Diğerinin uyuduğunu zannediyordum. 
Bir müddet sonra diğer hanımımla yat-' 
mayi uygun buldum ve yanmda yattığım 
diğer eşimin artık uyuduğunu sanıyor-
dum. Geceyi böyle geçirdikten sonra şey-
himin ziyaretine gittim. Aramızdaki 
mesafe uzak da olsa sık sık bu ziyaret-
lerimi yerine geüriyordum. Beni görünce, 
hafif tebessüm ederek şöyle buyurdu: -
İki karıyı bir odada bir araya getirip 
ikisiyle cinsi yakınlıkta bulunan kimse 
hakkında ne dersin? Beni kastettiğini an-
ladım ve cevap verdim. 

-Efendim, bunu nasıl bildiniz? Ya dör-

Mevlona Şems 
"Vüc0 tanrı beni 
o kadar sever ki 
istediğim şekil-
de yanıma ge-
lir. Şu anda da 
Kimya (karısı) 
şeklinde geldi" 
buyurdu." 



Bu kötü ahlak 
örnekleri genelin 

yonında az ol-
makla beraber. 
tasavvuf kitop-
lonno girmiş ve 
' tasavvuf çev-

releri bu kitapları 
okumakta, 

sahiplerini takdis 
etmekte ve in-

sanlara tavsiye 
etmektedirler. 

düncü yatakta kim yatıyordu? diye sor-
du. Bunun üzerine dedim ki; Efendim, 
onların uyuduğunu sanarak öyle yaptım. 
Hayır, hiçbiri uyumadı. Böyle yapman 
doğru değildir... dedi."l 13 

"Şeyhimi ziyarete gittiğimde,, evinin 
odalarından birinde beni yanına alıp 
oturduk. Sohbetimiz hayli devam etti ve 
uyku vakti gelmiş oldu. Bana, uyu dedi 
ve kendisi ayrılıp başka odaya gitti. Ben 
de elbisemi çıkardım ve sırt üstü uzan-
dım. Yatağımda bir elin beni gıdık-
ladığını hissettim.Güldüm. O da güldü. 
Fakat odamda hiç kimse yoktu. Şeyhimin 
odası alt katta bulunuyordu. Gülme 
sesinden o elin ona ait olduğunu ân-
ladim."114 

Bu kötü ahlak örneklerini daha da 
çoğaltmak mümkündür. Ancak bunlar 
genelin yanında az olmakla beraber 
tasavvuf kitaplarına girmiş ve tasavvuf 
çevreleri bu kitapları okumakta, sahip-
lerini takdis etmekte ve insanlara tavsiye 
etmektedirler. 

(Sayın Sarmış'm verdiği bazı örnekleri 
yayın ahlakımız gereği çıkarmak zorunda 
kaldık.) 
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Alıntı ve değiniler^. 

Macera dolu Aöıerika! 

' Oh, Memo...! . -
- Burası Teksas Amerika... /Ma-

cerayı seven bir kıta... 
Ajanlar, darbeler, kışkırtma-

lar.../ Üsler, füzeler ve ambargo-
lar... ; . -

Sen Amerika'yı iyi tanırsın 
Memo...! . . 

Önce dedelerin Kore'de bak-
mışlardı o maceranın tadına... Na-
to'ya gireceğiz diye binlerce Me-

• mo'yu vapurlara doldurup hiç 
görmedikleri,'haritada yerini bile 
gösteremedikleri bir diyarda sa-
vaşa sürmüştü Amerika... 

Kan akıtarak girdik biz Na-
to'ya Memo... ve sonra hiç çıkma-
dı hayatımızdan senin "Macera 
dolu Amerika..." 

Ateşlediğimiz'tüfekte, yediği-
miz konservede, giydiğimiz patis-
kadaydı bir dönem... Sonra kola 
olup,, hamburger olup, rock'n roll 
olup çıktı karşımıza... Askerde ha-
la Marshall'ın çatal bıçağıyla yiyo-, 
ruz taymİârı... ve (ne mutlu)Baş--
kan'ın karısıyla aynı gazetede ya-
zıyoruz yazıları... , . • 

"Küçük Amerike" olmaktı bi-, 
zim derdimiz Memo... Ne giyseler 
giydik, ne verseler yedik, ne dese-
ler dinledik. . . 

İngilizce önce "Si-Ay-Ey" der 
meyi öğrendik. • ' . • ' 

Afyon'da ektiğin tohumdaydı 
O... Babalarının taşladığı Tus-
log'daydı... Partilerimizin başın- -
da, örgütümüzün içinde, 12 
Marf ta, 12 Eylül'de işbaşmdayoi. 

Liderler yetiştirdi bize... Gün , 
oldu beğenmedi, liderler devirdi... 

Bir mektupla savaşlarımızı 
durdurup, bir telefonla savaşlara 
soktu. . • 

Nice kanlı provokasyonlara, 
nice darbelere imza etti. 

Biz macerayı severdik Memo... v 
ve Amerika macera doluydu... 

Truman'm macera sevgisiyle 
Kore'de kan aktı Memo... 

Kennedy Küba'da dayılandı-
.ğında bizim yüreğimiz ağzımıza 
geldi. Çünkü pazarhk yaptığı fü-

• zeler bizim topraklardaydı. 
Johnson maceracılığıyla Viet-

nam'da kan döktü. 
Carter'm,macera hevesi Tah-

ran'da, Reagan'ınki Nikaragua'da '. 
çöktü. Sen Amerika'yı Küba'ya, 
Panama'yı, Nikaragua'ya sor Me-
rrio...! Kore'ye Vietnam'a, Şili'ye... 
kızılderilere, Harlem'in zencileri-

, ne sor... ' • , ' 
Dünyamn en büyük demokra-

sisinin, hasıl başkalarına demok-
rasiyi çok gördüğünü sor onlara... 

Seçim kazanmak için, savaş 
. kazanma koşulunu; mevzi kay-
betmemek için diktatörlerle flört 
etme oyununu sor. Amerika'da 
yine seçim yakın. Ve Çlintöfı'm 
bu seçimi alması şart... 

Şimdi yine bir macera hevesi 
dolduruyor Pentagon'un yelken-' 

'leriniMemo...!-
' Bağdaf ta siviller diken üstün- . 

de. Uçaklar yine senin "üs"sün-
de... 

... Ve yine sen en ön saftasın... . 
Konu komşunla kavgalısın. Irak, 
İran, Suriye arasında ip cambâzı-
sm... 

Kürtler, Türkmenler ve ajan-
lar.../Beklenip çalmayan telefon-
lar...' , • . 

Burası "Küçük Amerika..." 
/Macera dolu Amerika... 

İşte Teksas'm yeni macerası^ 
Memo! \ 

Hayatımıza malolan filmlerin 

kötü yönetmem. Kuzey Irak'ta if-
İas başrağmı çekiyor. Ajanlar pa-
nik halinde kaçıyor. Kızılderililer 
kaleyi ele geçiriyor. Ve iş, )ane sa-
na düşüyor. 

Görevin Tehlike Memo...! Ma-
yınlı araziyi geçip, bataklıkta sa-
vaşacaksın.' Dost Kürtler'i "düş-
man Kürtler"den ayıracaksm. Ül-
kenin yaralarına "tampon" basa-
caksın. Ortaya canını koyacak, 
ama görevi verenleri .hiç tanıma-
yacaksın. • 

Uzaklardan basılan tetiklerin 
ateşlediği kurşunsun sen Memo... 
Genişleyen sınırlarımızın bekçisi,' 
bölgedeki çıkarlarımızın temsilci-
sisin. 

Ortadoğu'da variller alev, 
alev...Ve bu, tarihi bir görev... 

İncirlik, Çekiç Güç, F-16'lar 
/patriot, petrodolar ve casuslar... 
Bir zamanlar oralar bizimdi Me-
mo... Kimbilir...,b^elki yine bizim 
okbilir. 

Sen "vizyön".u olmayanlara 
kanma...! Senden çok şey bekli-
yor... macera dolu Amerika...! 

Can Dündar, 14 eylül 1996, Yeni 
Yüzyıl. . ' 

Müslüman gurur 

Bu iş bir yerde bitecekse bura-
da bitmiştir. 

Sizin idealleriniz adma, büyük 
yürüyüşünüz namına size önder-
lik edenler, sizi siz yapan değerle-
ri "küçük ayrıntılar" haline geüri-
yorlar. 

Adalet ve özgürlük görmez-
den geliniyor, bağımsızlık ve siya-
sal onur erteleniyor. Kavga ve id-
dia sürekli üretilen gerekçelerle 



"Milli Ortodoks Kilisesi"nin mah-
zenlerine gömülüyor. 

Konvansiyonal silahlarla yıkı-
lamayacak direnişinizi beş yıldızlı 
otellerle eritiyorlar. 

Siyaset, değerlerinizin kabri 
oluyor. 

Hikmet-i Hükümet sayesinde 
evrensel, kadim ve kutlu bir yürü-
yüş "u dönüşü" dışında yol bil-
mez hale geliyor. Müslüman öfke 
ehlileş(tiril)iyor. 

Müslüman eylem, "makamla-
rın" bekleme odalarına hapsedili-
yor. Bu ülkenin onurlu hayat ira-
desi, bağımsız eylem yeteneği ve 
özgürlük kavgası köhnemiş ikna 
yöntemleriyle tarihin çöp teneke-
sine gönderilmeye çahşılıyor. 

Bin yıllık kadim miras kongre 
oyunlarında kayboluyor. 

Çocuklarınız "sizden sandığı-
nız" özel okulların kucağında yö-

• nünü şaşırıyor. 
Sevgilisinin balkonunun altın-

da gitarla şarkılar söyleyen ama 
yan evdeki yangını görmeyen ve 
çocukların çığlıklarını duymayan 
gitaristin haline benziyor dış poh-
tikanız. ^ 

Çocuklarının ne öğrendiğin-
den çok "Özel okulda" okuyup 
okumadığıyla ilgilenen anne-ba-
baların şaşkınlığına benzeyen dış 
gezilerle avunurken, faili meçhul 
cinayetlerin teslim aldığı bir ülke-
nin önemli insanlarımn kaç tanesi-
nin sizden olduğuyla ilgileniyor 
gibisiniz. 

Siz hakkı "çoğaltmakla" uğra-
şırken, düşmanlarınız hakkı "za-
yıflatmayı" çoktan başarmış olu-
yorlar. 

Size Önderlik edenler, sizi siz -
yapan 'değerleri "küçük ayrıntı-
lar" gibi gördükçe sizler kendi ço-
cuklarınızın geleceğini ayrıntısı 
bile olmayan bir hiçliğe teslim et-
11.'ş olacaksınız. 

Eğer bu iş bir yerde bitecekse 
burada bitmiştir. 

Böyle değilse, aksi doğruysa, 
müslüman gurur sesini yükselt-
melidir. Onur için asabiyet, öz-

gürlük için iddia, bağımsızlık için 
fanatiklik ve adalet için inat. 

Ve herşeyden önce urvetu'l-
vuskaa olan önyargı ve hablu'l-
metin'e bağlanmış taarruz. 

Müslüman gumr... 
Ömer Çelik, 18.90.1996 , Yeni 

Şafak. 

Kemalistler, laiklik, demok-
rasi 

Bu "önce laiklik" sözü Türki-
ye'nin bütün geleceğini etkileyen 
hayasızca bir talebi içerdiği için 
mutlaka tartışılması gereken bir 
söz. 

Herşeyden evvel şu soruyu 
sormalıyız: Niye "önce demokrasi 
ve laiklik" değü de "önce laiklik"? 

Niye demokrasi ve laiklik bir-
birinden kopartılıyor? Çünkü, ön-
ce laiklik dediğiniz zaman, laiklik 
için demokrasiden vazgeçilebilir 
diyorsunuz. 

Bu ne demek? Bu, şeriat geti-
receğinden korktuğunuz Bir parti 
güçlenmeye başlarsa ordu darbe 
yaparak laikliği kurtarabilir de-
mek. 

Ve bu anlayış, üçüncü bir yol 
olduğunu gözlerden saklayarak, 
sizi şeriatla askeri darbe arasmda 
birini seçmeye zorlar ve askeri 
darbeden yana olmanın "ilerici-
lik" olduğunu söyler. 

Kendi halkında korkan bir sa-
ray elitinin cumhuriyet görüntü-
süyle kendi iktidarını sürdürebil-
mesini bu anlayış destekler. Bu , 
anlayış askeri darbelere karşı çık-
maz ve darbe yandaşlığını bir "la-
iklik" sevdasıyla kamufle eder. 

Hatta bazen fazlaca coşarak 
bu. kamuflajı bile unutabilir. Ge-

• çenlerde bir Kemalist profesör ay-
nen şöyle yazıyordu: "Türk ordu-
su, Atatürk'e ve yapıtına saygılı 
olduğu için, her darbeden sonra 
mutlaka kışlasına dönmek zorun-
dadır. Dikkat edin, bu satırları 
yzan bir profesör ve 'Türk ordu-

su, Atatürk'e ve yapıtlarına saygı-
lı oludğu için darbe yapmaz" de-
miyor, "Atatürk'e ve yapıtlarına" 
saygılı olduğu için her darbeden 
sonra mutlaka kışlasına döner" 
diyor. 

O zaman sormak lazım. 
Türk ordusu "neye" saygılı 

oludğu için darbe yapar? Her dar-
beden sonra "Atatürk'e ve yapıt-
larına" saygılı olduğu için kışlası-
na dönen ordunun" yaptığı dar-
beleri ve astığı insanları, hangi 
saygıya borçluyuz? 

Ahnıet Altan, 13 eylül 1996, Ye-
ni Yüzyıl. 

Basın Rezaleti 

Sabah, ve onu müteakiben 
Cumhuriyet gazetesinin yanlışına 
gelince; ancak bunu deve benzet-
mesiyle izah edebiliriz. Malum, 
deveye "Boynun niye eğri? diye 
sormuşlar, deve de "Nerem doğ-
ru ki?" diye karşılık vermiş. Sa-
bah gazetesinin manşetinde işaret 
edilen fotoğraf bir defa Gannu-
şi'ye ait değil. Resim altında ilginç 
kıyafetli biri olarak takdim edilen 
şahıs Sudanlı Fethi Halil. Asıl il-
ginçlik örneği, Sudanhiar'm kıya-
fetini ilginç bulmaktır. Cumhuri-
yet gazetesinin de tekrarladığı 
ikinci en önemli yanlış Raşid Gan-
nuşi'nin devrik başbakan olarak 
tanıtılmasıdır. Gannuşi hiçbir za-
man başbakan olmamıştır. Her-
halde halen Fransa'da sürgünde 
yaşayan devrik başbakanlardan 
Muhammed Mzali ile karıştırılmış 
olsa gerektir. Bu yanlışlar başka 
bir yanlışı tedai ettirdi. Nilüfer 
Narh âdında bir bayan akademis-
yen ve araştırmacımız var. Zaman 

"zaman İslami konularda görüş 
serdetmesi için panellere've tv ka-
nallarına çağrılıyor. Pendik Beler 
diyesi tarafmdan birlikte İslami 
Hareket paneline çağrılmıştık. Bu-
rada Gannuşi'nin Fransa'da mül-
teci olarak yaşadığını söylemişti. 



Orada kitle karşısında rencide 
edebilirim kaygısıyla yanlışını dü-
zeltmek için teşebbüste bulunma-
dım. Ama bizde maalesef akade-
misyenlerin durumu da budur. 
Hâlbuki doğru onlara bir telefon 
kadar yakın. Sabah'm manşetinin 
sahibi Fatih Çekirge açar telefonu 

.ve dostu Fehmi Koru'ya "Kimdir 
bu Raşid Gannuşi?" diye sorabi-
lirdi. Sormak herhalde ayıp olma-
sa gerek. Gannuşi için Nadvva ha-
reketinin lideri şeklinde ikinci bir 
yanlış tanımlamada bulunulmuş. 
Bildiğim kadarıyla Nedve hare-
keti diye bir hareket yok. Sâdece 
Hindistan'da Nedvetül Ulema di-
ye bir okul ve camia var, bu okula 
ve ekole mensup olanlara Nedvi 
deniliyor. Gannuşi 'nin hareketi-
nin doğru karşılığı ise Hahda har-
keti olup ondan önceki ismi İslami 
"Yöneliş'tir. Gannuşi aynı zaman-
da Londra'da kaçak değil iltica 
hakkım kazanmış Siyasi bir muha-
Hf olarak yaşamaktadır. Aslında 
bunları Şahin Alpay da bilirdi, 
keşke ondan sorsalardı • 

Mustafa Özcan, 16.8.1996, Yeni 
Şafak. 

Şeriat isteyen seçmen arttı 

Türkiye'deki seçmenler arasın-. 
7 - da şeriat isteyenlerin Önceki yılla-

• ra oranla artış gösterdiği ortaya çı-
karken, enflasyonun terörden da-
ha çok konuşulduğu belirlendi. 

TÜSES Vakfı'nın Veri Araştır-^ 
ma şirketinin ortak çalışmasının 

• ürünü olan "Türkiye'de siyasi 
parti seçmenlerinin nitelikleri, 
kimlikleri ve eğilimleri" başlıklı 
araştırma, 15 Mart-7 Nisan" 1996 
tarihleri arasmda ülke genelinde 
2400 denekle yapılan alan çalış-
masının sonuçlarıyla genel seçim 
ve il genel meclisi sonuçlarına da-' 
yanıyor. 

Araştırmada, şeriat istemeyen-
lerin toplumun üst katmanlarını 
oluşturduğu, alt tabakaya doğru 

ise şeriat isteyenlerin sayısının art-
tığı, şeriat isteyenlerin çoğunu es-
naf-zenaatkar ve küçük çiftçiler 
arasmda, istemeyenler arasında ise 
serbest meslek sahiplerinin fazla 
olduğu ortaya çıktı. Alevilerin 
yüzde 86'sı, Kürtlerin yüzde 48'i 
şeriata karşı. 

Şeriat isteyenlerin yüzde 50'ye 
yakını, "Niçin şeriat" sorusuna, 
"müslümanhğm gereği" .yanıtını 

. verirken, 3mzde 40 ise "sosyo eko-
nomik ve 'dürüst lük" nedeniyle 
tercih etmiş. 

UEyÜil 1996, Y.Yüzyıl. 

İkinci Soluk 

Bugün ülkemizin içinde bulun-. 
duğu durumu izleyen her akhba-
şmdaki insan Türkiye Curnhuriye-
ti'nin soluğunun kesildiğini görü-
yor. 

Yarışın ortalarmdayız ama gü-
cümüz bitti. Kurduğumuz currihu-
riyet bütün müesseseleriyle çöktü. 
Yalnızca devletin içindeki mafya 
çetelerine, adliyenin haline bak-

/ mak bile soluğun kesildiğini gör-
meye yetiyor. 

Savaşta, niye ateş etmediğini 
soran komutanına topçu subayı-
nın, ''bunun birçok nedini var, bi-
rincisi barut bitti," dediğinde, ko-' 
mutanın "öbürlerini saymana ge-
rek yok" dediği gibi, üniformalı çe-
telerle adaletin hahni gördükten 
sonra artık bir de eğitimin, sağlı-

. ğın. Savunmanın, siyasetin halini 
saymaya gerek kalmıyor. 

Ahmet Altan, 18.9.1996, Y.Yüz-
yi- • -

New York Times: Türkiye 
kaybedildi 

New York Times Gâzetesi'nde 
dün yayınlanan bir yorumda "Tür-
kiye'yi "Çantada keklik gören 
ABD Yönetimi ile bir türlü birleşe-

meyen açgözlü, menfaatperest ve 
miyop yüzde 79'u oluşturan laik 
Türk politikacılar kaybetti" görü-
şüne yer verdi. • 

Thomas L. Friedman imzalı 
yorumda, Erbakan'm izlemekte 
oludğu pohtikayı sürdürmesi ha-
linde Türkiye'nin tam olarak bağ-
lı olduğu uluslararası ekonomi ya 
da Türk Ordusu tarafmdan ikti-
dardan indirileceği de belirtildik-
ten sonra "Ordu ıriüdahale eder-
se ya da lira bunalıma' girerse iş-
ler çok karışacak" deniyor. 

Thomas Friedman, yorumun-
da bunlar gerçekleştiği takdirde 
kabahatli kim olursa olsun 
ABD'nin suçlanacağından herke-
sin emin olmasını belirtiyor ve 
yazısını şöyle noktalıyor: "Kol-
tuklarınıza oturun ve tarafınızı 
seçin, Türkiye'yi kim kaybetti? 
tartışması başlamak üzere. 

^ABD basınında yayınlanan 
belki de son ayların en gerçekçi 
Türkiye değerlendirmesinde sahr 
başlarıyla şu görüşlere de yer ve-
riliyor: • 

Bu seçim yılının en büyük dış 
politika tartışması, "Rusya'yı kim 
kaybetti'i, "Bosna'yı kim kaybet-
ti?", "Çin'i kim kaybetti?, "Suudi 
Arabistan'ı kim' kaybetti? değil," 
Türkiye'yi kim kaybetti?" olacak. 

. - Erbakan'm ABD'nin gözühe 
sokarcasma yaptığı İran ziyareti 
ve Gaz Anlaşması Clinton Yöne-
timinin Türkiye'ye karşı yaptığı 
hatalar ve Kongre'nin yardımcı 
olmayan tutumunun sonucudur. 

23.8.1996, Hürriyet 

- Kapris'ten Çeçenistan görü-
nüyor mu? 

- Acaba Kapris Otel'den Çeçe-
nistan görünüyor mu? . 

Bu soru, gelip gelip bilgisaya-
rın ekrarına yerleşiyor. "Yaz be-
ni" diyor. Uğradığımız her yerde 
Didim ve Kapris muhabbeti... 

- Acaba gerçekten mahremi-



yete riayet ediliyor mu? Haşemalar 
uygun mu? Yok canım, bir de kan-
şık yer yarmış. İyi oldu canım,' 
böyle bir yer gerekiyordu, Müslü-
man aileler tatilsizlikten bunalmış-
tı. Üç' yılın rezervasyonu dolmuş, • 
iyi mi? Herkes ordaymış. en çok 
duyulan söz, "aaa, sen de mi?" şaş-
kınlıkları oluyormuş. Herşey iyi 
de, açık büfe uygulaması perişan. • 

Kapris'e varınca penceresinden 
Çeçenistan görünür diye gitmiyo-
rum. Kimbilir belki de Keşmir gö-
rünür. Ya Filistin görünürse... Dü-
şün ki, tam havuza girmek için ha-
şemaları giydin, o anda, pencere-
den bir Çeçen mücahidin kurşun 
isteyen sesini işittin. Havuzun key-
fi mi kalır? -

- Peki Kapris anlamsız mı? -
Hayır çok anlamı var Kapris'in... 
İçinde bulunduğumuz küşatmayı 
içimize sindirmemize yarıyor Kap-
ris. İslamsızlığı bir biçimde "tole-
re" diyorlar şimdi ona, tolere etme-
mize... Yani hoşgörü ile karşılama-
mıza, olağan bulmamıza, tabii gör-
memize... Kapris'te batmıyor bize 
yerli ve uluslararası sistemin hiçbir 
kuşatması... Rahatsızlık du)mıüyo-
ruz. Bu sistem içinde konforlü sığı-
naklar üretip, orada mutlu olmayı 
deniyoruz. Kimi zaman bir secca-
delik kurtanimış alan yetiyor, kimi 
zaman Kapris'in serin suları... 
Ama işte bir gün Çeçenler çığlık 
basıyor, bir gün Boşnaklar, bir gün 
Azeriler, bir gün KeşmirlUer, bir-
gün ülkemizin açları ve biz derin' 
rehavetimizden uyanıyoruz. İşte 
beni tedirgin eden bu: Ya Kapris'in 
penceresinden de bu çığlıklar du-
yulursa... 

Ahmet Taşgetirer^,A6.8,196, Yeni 
Şafak • 

'Nurculuk Millileşiyor' 

Fethullah Hoca yükselen milli-

yetçilik damarına da bastığı için 
daha da güçleniyor ve devletin 
meşruiyet krizinin farkında olan 
kimi yetkihlerce belli ölçüde des-
tekleniyor. 

Orada ilk kez 'Türkiye Müslü-
manlığı" terimi gündeme getirildi. 
Bunu sevinçle karşılarken, bazı 
endişelerim var. Bu "tur" yeni bir 

' ulema tipinin oluşması açısından 
çok ciddi bazı ipuçları veriyor. Re-
feransları tamamen Batılı. Toplu-
mun arzularına tercüman olurken 
yeni bir sentez üretmekte. Fakat 
bu sentez sanki tüketilmesi için 
üretilmiş izlenimi veriyor. "Ufuk 

• Turu"nu dahâ önceki "Küçük 
Dünyam" ile birlikte okuyunca 
Fethullah Hoca'nm millileştirme 
projesi içinde olduğu izlenimini 
ediniyorum. 

. Hakan Yavuz, 18.9.1996, Milli-
yet — 

İslam, RP ve Türkiye... 

RP kamu sahasının tanzimi 
açısından "radikal" ve "iddialı'' 
bir söyleme sahip olmasına rağ- ^ 
men ilkesiz, modelsiz, siyasetsiz 
bir pragmatizm uyguluyor. 
, RP'nin ölümcül durağanlığı, 
diğer taraflardaki_^durağanhğı da 
azdırmaktadır. Bu gün, RP'nin 
karşısında farkh bir model yoktur, 
siyasi parti yoktur, yeni politika-
lar üretme arayışı yoktur. RP'nin 
karşısına çıkan ve çıkarılan tek al-. 
ternatif ya da rakip, gerek İslamcı-
lar, gerek laik kesimler açısından 
sadece yerleşik devlet anlayışı,, ya-
pısı ve politikalarıdır. Kısacası, 
modelden yoksun bir İslam ve 
onun ürünü olan RP hem kendisi-
ni hem diğer siyasi partileri oyun-
dan düşürinenin rampası halini 
almıştır. 

Ali Bayramoğlu, 12.9.1996, Yeni 
Yüzyıl. 

Refah'ın yüzüstü kapaklan-
ması yakın -

'. Bir yandan tüm dünyadaki 
müslümanlan biraraya getirmek-
ten söz ediyoruz, öte yandan biz 
kendi aramızda bile biraraya ge-
lemiyoruz. Bizi düzen laikleştir-
medi ama, iktidara yakm bir çiz-
giye geldikçe, paramız arttıkça 
bu eğilimimiz de artıyor. Galiba 
bizi yine demokrasi paklayacak. 
RP'li politikacılarımız artık adil 
düzen ve milli görüşten hiç sözet-
miyorlar". Bu gidiş gidiş değü. 
Aklımızı başımıza almayacak 
olursak çok kısa zamanda" yüzüs; 
tü kapaklanabiliriz. 

Abdurrahman Dilipak, 20. 9. 
1996, Akit 

ABD ne dediyse yaptık 

DYP Genel Başkanı ve Dışiş-
leri Bakanı Tansu Çiller, önceki 
gün The New York Times ve 
Wall Street Journal gazeteleri ile 
CNN ve PBS televizyonlarım zi-
yaret etti, burada mülakatlar ver-
d̂i. V 

Çiller, Wall Street Journal Gâ-
zetesi'nde ABD'den talepleri ile 
ilgili bir soru üzerine, Türki-
ye'nin ekonomik sıkıntılarından 
bahsetti ve "Bölgede birşeyler ol-
du. Herkes payına düşeni aldı. 
Bir tek biz alamadık. Herkes gitti 
biz kaldık, savaşın tüm faturası 
bize çıkti" diye yakındı. 

"ABD'nin her istediğini yap-
tık" da diyen Çiller, "Bugüne ka-
dar bizden istendiyse hemen ye-
rine getirdik. Zaten talep edilme-
yen şeyleri de yapmamız müm-
kün değil" diye konuştu. 

Hürriyet 26.91996 



Kitap dünyası... 
Kıır'an Mesajı 

Ça l ı şmas ın ın ö n s ö z ü n d e 
Muhammed Esed şöyle diyor: . 

"Okuyucuya takdim ettiğim 
bu çalışma, ömür boyu süren in-
celemelerin ve Arabistan'da har-

' canan yılların bir mahsulüdür. 
Bu çalışma, Kur'an mesajmm bir 
Avrupa dihne tam deyimsel ve 
açıklamah olarak çevrilmesi yö-
nünde atdmış bir adım; belki de 
ilk adımdır. 

Yine de Kur'an'ı, mesela Pla-
ton veya Shakespeare tercüme-
lerinde ulaşılan sıhhat derece-
sinde "tercüme" ettiğimi iddia 
ediyor değiüm. 
. Te rcümede ben imsed iğ im 

üslûbu belirlerken çağdaş dku-
, yuGunun zihniıü Ku^an'a kapa-
tan güncelliğini yitirmiş eski ifa-
de tarzını (archaism) gereksiz 
yere kullanmaktan kaçınmaya 
çalıştım." Diğer taraftan, Kur'an 
kavramlarım özellikle "modem" 
deyimlere çevirmekte bir zaru-
ret görmedim. Bu modern de-
yimlerin asd Arapça'nm ruhu ile • 
çatışacağını ve vahiy kavramm-
da mevcut bulunan ağırbaşhhğa 
alışkm bir kulağı tırmalayacağı-

' ^ i düşiindüm. Bununla birlikte 
yine de, Kur'an'm tavsifLçok zor 
.olan ahenk ve belagatını yeni-
den canlandırdığımı iddia ede-
cek değihm. K ^ a n ' m büyüleyi-
ci güzelhğini samimi^olarak his-
seden hiçbir kimsenin böyle bir 
iddiada bulunacak ve hatta böy-
le bir teşebbüse kalkışacak ka-
dar haddini aşacağmı da düşü-
nemiyorum. ' 

Ve ben yaptığım tercümeyle 
Kur'an'm hakkmı tam olarak ve-
remediğimin ve onun bütün an-
lam katmanlarına yeterince nü-
fuz edemediğimin farkmdayım.. 
Çünkü, • 

De ki: Rabbimin ' söz le r in i 
yazmak için denizler mürekkep 
olsa, yine de Rabbimin sözleri 
bi tmeden-denizler ' tükenird i . 
(Kur'an'l8:109) 

Muhammed Esed, İşaret Yay. 3 
cilt 

P o s t m o d e r n i z m ve İ s l am 
Küreselleşme ve Oryantalizm 

Hiçbirinin halen net bir tam-
mı yapılamamış olan postmo-
dernizm, küreselleşme ve or-
yantalizm gibi kavramların İs-
lam'la ilğileriıün; veya İslam'm 
tüm bu kavramlarla ifade edi-
len sosyal olgular bağlamındaki 
münasebetinin anlaşüması; her 
üç kavramın görece bir netliğe 
kavuşması açısından bir hayli 
önemlidir. 

Postmoderniznün ne olduğu 
sorusuna en yaygm açıklamalar 
yaşadığımız siyasal ve kiiltürel 
dünyanın küreselleşmiş boyutu-
na gönderme yapılarak açıklan-
maktadır. Yaşadığımız dünya-

• nm küreselleşmesi ise, yerel kül-
türe l o luşumlara ilişkin özel 
kavramsalhştırmalâr olmal^ızm 
açıklanamaz. Dolayısıyla küre-
selleşme ile yerelleşme ve yerli-
leşme birbirine bağlı bir düşün-
ce .tarzma ait kavramlardır." Her 
biri diğerini vâretmek üzere yo-
la koyulur. Hiç biri salt kendisi 
için çalışmaz. 

Kürese l leşmiş bir d ü n y a 
tOplmunda gündelik yaşam ar- -
tık siyasal liderler, enteUektüel-

- 1er veya dini liderlerden kolayca 
etkilenmemektedir; zira günde-
lik yaşam artık metaların küre-
sel mübadele sistemirîin parçası 
hal ine gelmştir. Bu da dinsel 
inançları veya dinsel mensubi-
yetleri postmodern bir toplum-
da iyice probleıhatik bir hale ge-. 

tirmektedir. Çünkü dinsel inan-
ca asıl tehdit .bilişsel bir alanda 
ortaya çıkmamakta; bizzat bu, 
gündeUk hayatın metalaşmasm-
dan kaynaklanmaktadır. İnsan-' 
lar yalnızca rasyonel bir takım 
m u h a s e b e l e r s o n u c u d inse l 
mensubiyetlerini terkediyor de-

• ğiller; aksine bu. meta dolaşımı-
nın dinsel inanç ve, prat ikleri 
alakasız kılacak kadar, gündelik 
hayatı doldurması; hatta dinsel 
inanç ve pratikleri bile kedisine 
eklemlemesiyle birlikte küresel-
leşmenin doğrudan sonucu se-

• küleşleşme olmaktadır. Postmo-
dern izmin en önemi vasf ın ın 
meta-anlat ı lar ın çöküşü veya 
geçersiz kıhnması olduğu gözö-
n ü n d e b u l u n d u r u l d u ğ u n d a , 
kendisi de bir anlatı hatta koca-
man bir anlatı olarak görülebi-
len js lam'm bir çok ideahnin de 
bu çöküşten nasibini alması bu 
yolla olabilir. Bu bağlamda Ma-
donna ve Coca.cola kesinlikle 
çok güçlü bir ateist felsefe dal-
gasından daha. etkili olmaktadır 
dinin zayıf lamasında. Dolayı-
sıyla, dinler için şimdi en önem-
li-sorun, bu tüketim kültürüne 
karşı nasıl direnecekleri; kendi . 
anlatılarının Madonna 'nm çlğ-



hklar ınm hizasında yükselip 
kaybolmasını nasıl önleyebile-
cekleridir. 

Bu arada Batıyla olan özgül 
ilişkisi hiçbir şekilde gözardı 
edilemeyecek olan modernliğin 
bir aşılması olarak düşünüldü-
ğünde, postmodernizmin, mo-
derhizmin batı dışındaki kültür-
lerin 'lpteki"liğini gerektiren 
tüm söylemsel kurgusunu alaşa-
ğı olması gayet normaldir. So-
run bu yıkılışm bir negatif üre-

' t ip üretmediğinde; dolayısıyla 
koca bir eleştiri birikiminin bir 
söylemsel özgürlük yaratıp ya-
ratmadığında aranacaktır. 

Eser, bir yandan bu kavram-
ların elverişli tanımlarına ulaş-
mayı, diğer yandan da İslam'm 
postmodern olduğu söylenen 
bir çağın tüm özelliklerine ver-
diği ^e verebileceği muhtemel 
karşılıkların _analizini deneyen 
yetkin sosyologların makalele-
rinden derlenmiştir. 

Abdullah Topçııoğlu - Yasin 
Aktay,Vadi,346s. 

Türkiye'de Yanlış Din An-
layışı, 

Türkiye'de, saltanat dönemi-
nin bitmesinden sonra Din daha 
bir kıskaca alındı; bir çok ahka-
mı budandı ve Devlet Bakanlığı-
na bağh Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı vasıtasıyla resmen Devletin 
emrine verildi. Diyanet İşleri 
Başkanmm çıkıp, dinin emri ol-
sa dahi. Devlet ideolojisine, reji-
mine ters düşecek bir açıklama-
da bulunması mümkün mü? El-

Jbette değil! Çünkü artık din. 
Devlet için vardır! Ve bundan 
daha vahimi, eskiden plduğu gi-
bi sivil din alimlerinin, -sadece 
doğruları söyleme açısından-
Din'den yana değil, Din'i birile-
rinin emrine verenlerden yana 
tavır koymalarıdır! 

Bu kitapta, Din'in tarihçesini. 

'.••î: r " T-
i Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 

Türkiye'de -
Yanlış 
^Din 

Anlayışı 

BStAB 

sultanlar elindeki serüvenini ve 
nihayet Cumhuriyet döneminde 
uğradığı meş 'um decapitati-
on'un hikayesini bulmayacaksi-
nız.Burada yapılan, günümüzde 
dinin çarpık pratiklerinden za-
man zaman yapılan tespitleri di-
le getirmekdir. 

İhsan Süreyya Sırma, Beyan, 
128 s. 

Kesin İnançlılar. 

Bu kitapta, işter dini hareket-
ler olsun, ister sosyal devrimler, 
veya milliyetçi hareketler olsun, ' 
bütün kitle hareketlerinde ortak 
olan bazı özellikler incelenmiş-
tir. Yazar, bütün kitle hareketle-
rinin birbirinin aynı olduğunu 
iddia etmemektedir, fakat bazı 
temel karakteristikler kitle hare-
ketlerinde öylesine ortaktır ki, 
bu onların aynı familya içinde 
görünmesine imkan vermekte-
dir. 

Kitap temel olarak, kitle ha-
reketlerinin aktif cilan dönemiy-
le ilgilenmektedir. Bu dönem, 
kesin inanç adamının (diğer bir 
deyimle, hayatını kutsal saydığı 
bir amaç için feda etmeye hazır 
olan kişinin) yürüttüğü dönem-

dir; ve bu kişinin nasü doğduğu 
ve karakterinin ne olduğunun 
incelenmesine çalışılmıştır. 

Kitle hareketleririin birçok 
ortak özellikleri olduğu varsayı-
mı, bütün kitle hareketlerinin 
aynı eşitlikte yararlı veya yıkıcı 
olduğu anlamına gelmez. Bu ki-
tap ne bir yargıya varmakta, ne 

"de bir tercih yapmaktadır, sade-
ce açıklamaya çahşmâkta ve her 
biri bir kuram olan açıklamalar 
kesin bir tonda yazılmış izleni-
mini verseler dahi, birer tarif ve 
tartışma konuları niteliği taşı-
maktadırlar. 

EricHojfer, İm yay. 223 s., 

Kafkas Halklarının Özgür-
lük Savaşı 

Kitap, Rus saldınlarınan en 
şiddetli bir hal aldığı sırada Çer-
keslerin hayatta kalmak için ver-
dikleri mücadeleden bir kesit 
sunmaktadır. Böylece ilk defa o 
savaşları ve cereyan ettiği or-
tamları gerçek yönleri ile 
müşahade etmek şansına 
sahibiz. Yazarın sadece günlük 
olarak gördüklerini yazmış ol- • 
ması bile, bizi o savaş ortamının ^ 
için eçekmek için yeterh Olmak-
tadır . Çünkü o insanlar için 
savaşlar ve günlük gazavat artık 
olağan bir hal almış bulunmak-
tadır. Bu özellikleri ile ve olay-
ların bizzat canlı bir şahidi 
tarafından yazılmış olmasıyla 
kitap; Kafkas-Rus savaşlarının 
gerçek çehresinin görülmesi 
açısından çok büyük bir değer 
i fade e tmektedir . Bu kitapta . 

' Çerkeslerin yüzyüze kaldıkları 
haksızlıkların, zulmün ve içine 
düş tükler i umutsuz luk la r ı 
görecek; bütün bunlara rağmen 
cesaretlerini kaybetmeden gös-
terdikler i kahramanl ık dolu 
mücadeleye hayran olacaksınız. 

John Longvjorth, Rey Yayım-
cılık, 360 s. 


