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vitıvvztı ciatt...

G eçen  sa y ım ızd a , T ü rk iy e ’de, a r tık  k la s ik  
darbe dönem lerinin geride kaldığını ve ülke
nin 28 Şubat 1997’den bu yana sürekli darbe  
sürecine girdiğini söylem iştik. M a a lese f g e 
çen süredeki olaylar bu tesbiti doğrular m ahi
ye tte  gelişm iştir. 28  Ş u b a t’tan bu yana  her  
M G K  toplantısı hüküm etin , ö zellik le  büyük  
ortak RP  ve onun tem sil ettiği misyonun hesa
ba çekildiği, direktifler verildiği, hırpalandığı 
toplantılara dönüşm üştür. Ve yine her M G K  
toplantısı gücün kim de olduğunun sergilendi
ği bir arena haline getirilm iştir. Adeta siville
re ve özellikle RP gibi aileden sayılmayan si
villere, “oy” gücünün oldukça dar olan sın ır
ları hatırlatılmıştır.

K ısaca, çıkan haberlere göre, C um hurbaş
kanı nın tabiriyle, devlet, yani M G K , siyasi 
bir heyet olan hüküm ete her toplantıda, sıkı 
sıkı haddini bildirmiştir.

A y r ıc a ,  a s k e r le r  e tk in l ik le r in i  s a d e c e  
M G K ’da serg ilem em işle r , top lum un  bü tün  
alanlarında fiile n  etkin hale gelm eye başla 
mışlardır. M eclisin ve hükümetin dahli olm a
d an  M illi  A ske r i S tr a te jik  K o n sep t d e ğ iş 
tirilm iş ve eğer yazılanlar doğruysa, bu kon- 
septe göre dış tehlikenin  yerin i iç tehdit a l
mıştır. Ve bu iç tehditten kasıt da irticadır. Yi
ne bu istikamette irticanın yuvalandığı farze- 
dilen İslâm î özellikleri ile tanınan bazı okul
lar, bazı yurtlar ve K u r’an kursları askerler 
tarafından denetlenm eye başlanmış, bir kısmı 
kapatılm ış, bir kısmı da, kapatma sürecine so
kulmuştur. Yine bu tehdit değerlendirmesinin  
bir gereği olarak sarık, takke avına çıkılmış, 
irtica bahane ed ilerek Türkiye’nin en büyük  
partisi RP hakkında kapatma davası açılm ış
tır.

M il l î  ira d en in  te ce llig â h ı g ib i g ö rü n en  
M eclis, hemen tamam ıyla devre dışı kalmıştır. 
Form aliteler yürüm ektedir ancak, esasa taal
luk eden hiçbir konuda m eclis ve onun ortaya  
çıkardığı hüküm et ye tk ili değild ir. O kadar  
değildir ki, yazılan lar doğruysa, 8 y ıllık  ke
sintisiz eğitim  konusunda G enelkurm ay B a ş
kanı M eclis’in kararına uyabileceklerini söy
lem iş ve bu da bir sevinç yara tm ıştır. M ec
lis’in ve hükümetin etkisizliğini bundan daha  
acı ve açık biçimde ne ortaya koyabilir.

M anzara bundan ibaret değildir. A ncak bu 
kadarı bile, Türkiye’deki sistem de baştan iti
baren varolan a skerî vesayetin , bugünlerde  
çok âleni biçimde ortaya çıktığını ve etkisini 
ölçüsüz bir şekilde artırdığını gösterm ekted ir.

B ir  sayın yazarın tabiriyle “m ilitarizm , ne
rede ve ne zam an duracağı b ilin m eyen  bir 
tehdit mekanizm ası halinde, dem okrasiye at
fe tt iğ i  sözde zaa flardan , kend ine  m eşru iye t 
sağlamayı yeterli görüyor.”

Bütün bunlar doğrudan bir sistem  buhranı
na işaret etmektedir. Bu buhranın, bir takım, 
siyasetçi , bürokrat ve em ir ku lu  aydınların  
zannettiğ i veya zannetm ek  is ted iğ i g ib i, bu 
h ü kü m etin  y ık ılm a s ı ve R P ’n in  ik tid a rd a n  
u z a k la ş t ır ılm a s ıy la  o r ta d a n  k a lk a c a ğ ın a  
inanm ak en h a fif tabirle safdillik olur. Çünkü, 
buhran zannedild iğ inden  daha derindir. Ve 
çok yalın ifade edilecek olursa, devletin m ille
tine güvenmem esine dayanan geleneksel p o li
tikadan kaynaklanan bir buhrandır.

B u  o kadar b ö yled ir  ki, son  te sb it ed ilen  
M .A.S. K onsept’te m illetin bir kısm ı düşman  
sayılm ıştır. T arifs iz  b ir suçun , (!) irticanın  
suçluları halinde takdim  edilm iş bir kısım  in



sanlar devletin hedefi haline getirilm iştir. Bu  
durum, en h a fif tabiriyle derin bir yanılgı ol
manın ötesinde, devlet açısından da çok ciddi 
bir za a f taşımaktadır. B u  tespit edilen K on
sept’ le devlet, m illetin tüm üne a it olam adığı
nı, biiyiik b ir kısm ıyla bir savaşı, kavgası ol
duğunu tescil etmektedir. Bu, devlet kavram ı
nın içerd iğ i m antığa  ters b irşeydir. A yrıca , 
düşmanını içeriden seçm iş bir devletin, dışa
rıda saygın ve etkili bir güce sahip olduğunu  
da düşünm ek m üm kün değildir.

Burada şunu belirtm ekte yarar var. A sker
lerin stra te jik  konseptlerin i bu şekilde tespit 
etmesinde, N a to ’nun tehdit değerlendirm esin
de Islâm ’ı m erkeze koym asının da belirleyici 
rolü olmuştur. B izim  kanım ızca tehditin “Is 
lâm ” olarak belirlenmesi, diğer N ato ülkele
rinde herhangi bir sorun yaratm az. Çünkü bu 
onlar açısından bir dış meseledir. Ancak, N a 
to ’nun halkı m üslüm an  olan tek  üyesi olan  
Türkiye için durum tamamen değişik ve ters
tir. Çünkü Türkiye’de Islâm  bir dış unsur de
ğil, doğrudan doğruya halkın dinidir. E ğer bu 
tehdit değerlendirm esin i esas a lırsanız, N a 
to ’nun diğer üyeleri için dış tehdit olan Islâm , 
sizin için iç tehdit haline geliverir. H aberler  
doğruysa, T ü rk iye’de olan da budur. Ve bu 
aynı zam anda da bir sistem  buhranının, s is 
tem tıkanmasının önem li göstergelerinden b i
risidir. G örüldüğü kadarıyla önüm üzdeki za
manlarda bu tıkanmayı yoğun bir şekilde ya 
şayacağız.

Burada, tehdit algılam asına konu olan müs- 
lüm anlar açısından d ikka t ed ilm esi gereken  
bazı durum lara tem as etm ek yerinde olur. B i
rincisi, bu tehdit algılam asının -insanı tahrik 
edici iklim ine asla kapılmadan- geçici ve arı

zi olduğuna inanmak. B u  arızanın norm al ku
ral ve team üller içinde tabii seyrine dönece
ğ in i kabu l etm ek. K i, bunun başka  yo lu  da 
yo k  zaten. İkincisi, cum huriyetin  kuru luşun
dan bu yana, habire tekrarlanan, dinin devlet 
tarafından yeniden tanım lanm ası ve bu tan ı
m a göre inanan insanların  sın ıflandırılm ası 
tehlikesidir. B u  bağlam da kavram ların  ters
yüz edilm esi söz konusudur.

S a y ın  C u m h u r b a ş k a n ı’n ın  d il le n d ir d iğ i  
K u r’a n ’ın % 95’ının bu ülkede yaşand ığ ı ve 
geri kalan % 5’e taalluk eden 230 küsür ah
kâm  ayetinin ise uygulanam ayacağını, çünkü  
hayatın , d inam ik, d in in  ise s ta tik  o lduğunu  
vurgulayan konuşm aları bu kabildendir. B u  
sö y le m  sa d e c e  d e v le t  k a t ıy la  s ın ır l ı  k a l
m amaktadır. B ir kısım  m edyatik ulema(!) da 
aynı söylem i fa rk lı üslûblarla dile getirm ekte
dirler.

D evlet katında yapılan ayrım  ve nitelem e
d en  ç o k  d a h a  v a h im  o ld u ğ u n u  d ü ş ü n 
düğüm üz, dinin bazı ulem a(!) tarafından bu 
biçim de yorum lanışına, özellikle d ikka t çek
m ek istiyoruz. D inin  bu şekilde parçalanm ış  
bir biçim de yorum lanışını, herhangi b ir hiz
m eti yürütebilm ek için gerekli saymak, hiçbir 
şekilde doğru ve m eşru kabul edilemez. Yapıl
ması gereken şey, “K ita b ’ı dosdoğru okumak, 
dosdoğru anlamak, dosdoğru değerlendirm ek  
ve olana bitene bu doğru  K ita b ’ ın ö lçü leri 
açısından b a ka b ilm ek tir .” Ve yine K ita p ’ta 
belirtilen  “G evşem eyin , üzü lm eyin , m ahzun  
da olmayın, eğer gerçekten inanıyorsanız üs
tün gelecek  olan s îz le rs in iz” em ri İlâhisine  
uygun düşünmek, davranm ak ve yaşamaktır.

Selamlar.
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Zihniyet Değişimi ve 
İmam-Hatip Liseleri

Mustafa Aydın*

İnsanların önemli bir çoğunluğu 
toplumlarda meydana gelen de
ğişimi “su aka aka yolunu bulur” 
m isali kendiliğinden meydana 
geldiğine, bazıları gayet açık di
ni inanışlara veya net ideolojik 
tavırlara göre olup bittiğine ve 
modern çağlarda bilime göre çö
zümlendiğine inanm aktadırlar. 
Halbuki bütün gelişm eler top
lumdaki ekonomik, dini, coğrafi, 
siyasal, geleneksel imkân ve bi
rikimlerin bileşkesinde ortaya çı
kan ve genel olarak sosyal bilim
lerde “zihniyet” adı verilen bir 
kültürel öğe tarafından şekillen
dirilmektedir. Söz konusu zihni
yet, bu haliyle de, bileşkesinde 
oluştuğu öğelerin hiçbiriyle öz
deş değildir. Meselâ dine dayan
mıştır ama bütünüyle dini değil, 
siyasal verilere dayanmıştır ama 
her haliyle siyasal değildir. Üste
lik geri dönüşlü olarak kendini 
dayandırdığı kültürel unsurları 
yorum lar ve yeniden kurmaya 
girişir.

Zihniyet çözümlemeleriyle ta
nınmış bilim adamımız Sabri Ül- 
gener’e göre zihniyet çoğu kere 
toplumsal imkânların sınırlandı
ğı, kendi içine katlanıp bu olum
suz şartları aşamadığı dönemler
de, içinde bulunduğu durumu ka
bullenecek, özümseyip meşrulaş
tıracak bir mekanizma olarak do
ğar. Bu mekanizma çoğunlukla o 
toplumun genelde ahlâk anlayışı
na (tabi bu arada dini eğilimleri
ne) dayanır. Yine Ülgener’in ver
diği örneğe göre İslâm’ın ilk yıl
larında toplum dinamizmle do
luydu, ancak zamanla kıtalararası 
ticaretin, sosyal güvenin geride 
kaldığı, fetihlerin bittiği, siyasal 
hayatın katı bir saltanata dönüş
tüğü 12. yüzyıla gelindiğinde 
toplumsal şartlara söz geçireme
yen, onları yeniden kurma gü
cünde olm ayan m üslüm an, bu 
şartlara uygun bir zihniyet geliş
tirir. Bu da “iki günlük dünyada 
hırslı olmanın anlamı yok, insa
na bir lokma bir hırka yeter..”

şeklinde özetlenebilecek, kendi
ni Islâm’a dayandıran ama onun 
asıl doğasıyla da bağdaşmayan 
bir anlayış oluşur. İşte zihniyet 
denen bu anlayış, kendini oluş
turan bütün şartları geri dönüşlü 
olarak yeniden yorumlar ve şe
killendirir...

Ülgener’in söz konusu ettiği, 
tarih boyunca yaşanagelen zihni
yet oluşum larının en önemlisi 
biraz daha farklı biçimiyle mo
dern çağlarda yaşanm aktadır. 
Genel bir kanaata göre son bir 
kaç yüzyıldır dünya toplumları 
iki genel zihniyete sahip bulun
maktadırlar: Geleneksel ve mo
dern zihniyet. Yine bu anlayışa 
(ve meselâ Peter Berger’ye) gö
re modern (ki bazıları buna çağ
daş diyor) zihniyet ve Batı ve 
Batı’nın etkisindeki tüm toplum
larda üstten, entellektüel düzey
de bir zihniyet (ki literatürde bu
na bilinç de denmektedir) halk 
katlarına doğru inm ekte; m o
dernliğin karşıtı olarak gösteri-

* Yard. Doç. Dr., Selçuk Unv. Sosyoloji bl. öğretim üyesi.

4 ümran



zihniyet değişimi

Fomıoso Xaqvin Marin. Hürriyel Karikatür Yarışması

len modern dışı toplumlarda ya 
da modernleşen toplumların alt 
katlarında yaşayan geleneksel 
zihniyeti toplumun ve hayatın 
dışına sürüp çıkarmakta, yerini 
de gönlünce işgal etmektedir.

Bu gelinen noktada belirtme
liyiz ki zihniyetin asıl sorunla
rından birisi şüphesiz değişim ve 
dönüşüm sorunudur. Unutulma
malıdır ki, zihniyet oluşumları 
kolay değişivermezler ve üstelik 
içinden çıktıkları toplumların iç 
dinamiğini yansıttıkları oranda 
bir sorun da oluşturmazlar. Yani 
olumlu ya da olumsuz bir anlayış 
biçimini ifade etmeleri bir geri
lim doğurmaz. Belki bir başka 
toplum/kültür ile karşılaşılmadı- 
ğı sürece işin farkına bile varıl
maz.

Tahmin edilebileceği gibi mo
dern dönemlerde zihniyetin olu
şum ve dönüşümünün sorun ol
duğu yer, Batı ile ilişkide olan ve 
modernleşmeyi bir profil olarak 
benimseyen üçüncü dünya ülke
leridir. Bu ülkelerin hemen ta
mamında modernleşme devlet 
eliyle, üstten, bir seçkinler zorla

masıyla gerçekleşmiştir. Uygula
mak için çabaladıkları kültürel 
projenin toplumsal bir temeli bu
lunmadığı için de icraat, toplum
la çelişki üzerine kurulmuştur. 
Zorlamalı ve hatta yer yer (W. 
Moore’un deyimiyle) onur kırıcı 
da olsa bu halklar, modernleşme 
noktasında olumlu olumsuz bir 
değişim yaşam ışlar, başlangıç 
noktalarından farklı bir konuma 
gelmişlerdir. Meselâ gelenekleri
ni artık küçümseyebilmekte, din
lerini akılcı bir şekilde yorumla
yıp liberal verilere uyarlayabil- 
m ekte, dem okrasi ile özdeş- 
leştirebilmekte vb. Yani sonuç 
olarak halk katları önceki zihni
yetini aşarak, modern değerler
le şöyle ya da böyle uzlaşmaya 
çalışmaktadır.

Bu gelinen noktada halkın ne 
dereceye kadar modern bir zihni
yete ulaşabildiğini tartışmak ve 
meselâ demokrasiden veya insan 
haklarından ne anladığını sorgu
lamak anlamsızdır. Çünkü dün
yanın hiçbir yerinde halk katları 
entellektüel düzeyde bir zihniyet 
değişim iyle sorgulanam azlar.

Modernleşme sürecinde, seçkin
lerin halktan bekledikleri, eski 
zihniyetlerini mümkün olduğun
ca devreden çıkarmalarıydı: Ge
leneklerini sorgulama, dinlerini 
güncelleştirme vb. gibi. Halk ise 
genelde istenen bu noktaya gel
miş oluyordu. Sözün kısası mo
dernleşme açısından halkın bir 
zihniyet değişimi sorunu yoktu.

Üçüncü dünya ülkelerindeki 
zihniyet sorunu genelde o ülke
lerin aydınlarıyla ilgilidir. Çünkü 
bu ülkelerin seçkinleri, modern
leşme adına bir dönemde sağla
dıkları toplum sal yapılanm ayı 
mutlak bir değişmez veri olarak 
almakta, toplumun bunu ortadan 
kaldıracağı vehmi içerisinde söz 
konusu duruma süreklilik kazan
dırmanın yollarını aramaktadır
lar.

Abdullah Laroui’ye göre böy- 
lece bir gelenek oluşmakta, para
doksal olarak çağdaşlık adına bir 
gelenek savunulmaktadır. Bura
da (bizim kullanımımızla) tam 
anlamıyla bir zihniyet oluşumu 
vardır: Bu yapı bir dönem şartla
rının içselleştirilmesini vermek
te, ne varki bir dönüşüme sahip 
bulunm am aktadır. Dolayısiyle 
de dünya konjonktürel yapısıyla 
ve özellikle toplumsal iç dina
miklerle bir bağlantı kurmakta 
zorlanmaktadır. Üstelik, halkın, 
kendisiyle çeliştiği düşüncesi, 
içine katlanmayı pekiştirmekte, 
durumu üstten ve daha nesnel 
görebilme şartlarından da mah
rum kalmaktadır. Böylece yuka
rıdan halk katlarına yönelen eği
lim de modern ülkelerde olduğu 
gibi modern bilincin kendisi de
ğil, hep bir salt siyasal tavır, yer 
yer dayatma olup çıkmaktadır.

Yukarıda anlatılanların tipik

m ayıs-haziran 1997  5
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örnek lerinden  b iris i şüphesiz 
Türkiye’dir. Bilindiği gibi toplu- 
mumuz, ikıyüz yıla yakın bir za
mandır, üstteki seçkinlerin eliyle 
modernleşmeye zorlanmış, Cum
huriyet döneminde bu süreç so
mut bir noktaya ulaşmıştır. İşin 
gerçeği bu süreçte halk-aydın 
ilişkisinin düzeyi, modernleşme-

dolaşıp geldiği yer de burasıdır. 
Uzunca bir zamandır seçkinci- 
ler,ülkenin asıl sıkıntısının çağ
daşlık karşıtı “irtica” olduğunu 
ileri sürmekte, son zamanlarda 
bir kesim bunun altını özel ola
rak çizmektedir. Biz burada içe
riği belli olmayan ama modernli
ği açıklamada kullanılan irtica’yı

cı, toplumsal içkin, rasyonal ve
rimden yana bir tavırdır. Öylesi
ne verim den yanadır ki dünya 
üretim sürecine göre kurulmuş, 
insanın özgürlüğü ve işgücünün 
önemi bile bu sürece göre .önem 
kazanmış, dolayısiyle de salt si- 
yasallığın (hele askeri katılımın) 
yeri mümkün olduğunca azaltıl-

nin hedefi, toplumsal değerlerle 
ilişkisi, olumluluk değeri vb. ne 
olursa olsun halk önceki 
konumdan bir hayli uzak
laşm ış, “m odern-siyasal 
tavır”ın söylemindeki bek
lentilere cevap verecek şe
kilde bir zihniyet değişimi 
geçirmiştir: Meselâ Cum
huriyetin başlangıçlarında 
(Ü lg e n e r’in dey im iy le )
“azla yetinen  bir ahlâk  
anlayışı” ile bir yere varıl
maz d en iy o rk en  şim di, 
“Anadolu kaplanları” diye 
de bilinen dev girişimciler 
türem iş; k ız  çocuk ların ı 
okula gönderm iyor d iye 
azarlanan kesimin çocukla
rının çoğu okullu olup çık
mış; dini eğitimde kendine 
verilen (tabir caizse) küçük 
bir taviz karşılığı okullar yaptır
mış, yurtlar açmış ve bunların 
önemli bir kısmının mülkiyetini 
de devlete devretmiştir. Ne var 
ki seçkincinin “çağdaş” olarak 
n iteled iğ i o gelenekselleşm iş 
m antığı değ işim e uğram adığı 
için hep sorun olmuş, halkın ve
rimi hep bir salt siyasallığın bas
kısı ve sorgusu altında kalmıştır.

Bir kere daha altını çizm ek 
yerinde olacaktır ki, bu ülkenin 
asıl sıkıntısı (halkın değil) seç
kinlerin içinde bulunduğu zihni
yet sorunudur. Son günlerdeki 
gerilim ve tartışm aların dönüp

hukukçuların tanımlamasına (ki 
genelde rejim karşıtı bir suç de-

Seçkinci aydında üzerinde dur
duğumuz zihniyetin ana rengi si- 
yasallıktır. Bu siyasallık hemen 
her alanda çağdaş mantığın ge
reği olan tüm uzmanlıkları yok 
sayacak bir tavra sahiptir. He
men her şey merkezce belirlenip 
tanımlanır, Uzman ile siyasal oto
rite aynı şeylerdir. Meselâ din si
yasetçe tanımlanır. Bu çerçeve
de o, vicdani bir kanaattir. Tanrı 
ile kul arası bir trans sistemidir.

niyor) bırakarak çağdaşlığı kısa
ca açmak istiyoruz.

Üçüncü dünya ülkelerinin si
yasal elitlerinin, kendilerince en 
önemli özellikleri çağdaş (bizim 
kullanımımızla modern) olmala
rıdır. Modern kültürün de şüphe
siz kendine has bazı özellikleri, 
temel paradigmaları vardır. Şüp
hesiz biz bunların bir kısmına 
katılmayabiliriz ama modernliği 
ilke edinmiş bir zihniyetin onun
la ne dereceye kadar uyuştuğunu 
test etme hakkımız vardır.

Bu çerçevede modernliğin en 
temel sayıltıları değişmeci, akıl-

m ıştır. (Dikkat edilirse burada 
eksen, insan ve doğası değildir, 

gönlün de bir yeri yoktur, 
ama kendi içinde tutarlı 
b ir kültürdür). Bu bağ 
lamda sistemin ana direk
leri olan demokrasi, hu
kuk ilkesi, lâiklik vb. bu 
tem el sayıltıların üstüne 
o tu rtu lm uşlard ır. Buna 
karşılık bizim gibi ülke
lerde bu kavramlar, daha 
başka anlam larda, özel
likle sırf siyasal amaçlarla 
kullanılmaktadırlar. M e
selâ bir taraftan demokra
si savunulur gözükürken 
ik tid a rd a  ro l alm ış b ir 
partiye kuşkuyla b ak ıl
makta daha da kötüsü söz 
konusu kuşku onunla sı
nırlı kalmamakta, kendi

sine oy veren seçmen kitlesi, bu 
kitle içinde görülen (açık bir si
yasal tavrı olsun olmasın) kişi, 
grup ve örgütler suçlu ilan edile
bilmektedir. Seçmen kitlesinin 
suçlu ilan edildiği bir anlayış 
hiçbir demokratik ülkede görül
mez. Falan partinin dayanağı sa
yılan halk katları ve kuruluşlar 
değil, o lsa olsa o parti, varsa 
olum suz icraatlarından dolayı 
mahkum edilir. Yasal bir süreç 
içinde icraat için dışardan zor
lanmadığı gibi, hükümetten dü
şürülmesinin yolları da bellidir.

Lâiklik de (ki geçenki sayıda
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zihniyet değişimi

Aslında İmam-Hatip Liseleri tarihsel gelişimi içinde 
mesleki bir okul olmaktan çıkıp dini eğitimi de bir
likte veren klasik liselere dönüşmüştür. Ne var ki 
seçkinci zihniyet, —modern dönemlerde lise 
seviyesinde bir uzmanlık ne denli yeterli bir uz
manlıksa— onu hep bir meslek eğitimi, dindarlığı 
bir meslek gibi algıladığı için de bu dini eğitimin 
üzerine herhangi bir branşta meslek sahibi ol
masını aklına sığdırmamıştır.

üzerinde durmuştuk) Batıdaki gi
bi dinin üretim sürecine müdaha
lesini önleyen bir ilke değil, di
nin siyasal alanında ötesinde 
sosyal hayattan bile uzak tutul
masını ve bunun için de tüm ör
gütler, eğitim kurumlan ve diğer 
kendini ifade yollarını tehdit ve 
töhmet altında tutmayı sağlayan 
bir araç olarak algılanmaktadır.

Hukuk ilkesinin geçerli oldu
ğu kabul edilen bu ülkede halk, 
bir yüzyıla yakındır “potansiyel 
tehlike” (ki irticai içermiş olu
yordu) olarak görülüyordu. Son 
zam anlarda basında yer alan 
açıklamalar doğru ise ve bu bin
lerinin dikkatsizce kullandığı bir 
beyan değilse bu ülkenin bir halk 
kesimi sadece bir irtica suçlusu 
değil, gerektiğinde silah kullanı
lacak bir iç düşman olarak gö
rülmektedir. Halbuki hukuk dü
zeninde tanımlanmış bir suç var
dır ve meselâ şalvar giymek, sa
kal koymak, teşbih çekmek, suç 
olarak tanımlandığı sürece huku
kidir, içeriği tartışılsa da. Dün
den bugüne komünizmle, siyasal 
kürtçülükle mücadeleyi kütlesel 
olarak ele alan (bir suçlu değil, 
düşman konumuyla ele alan) bu- 
anlayış, bu ülkeye pek çok güç, 
zaman, mali ve beşeri kaynak 
kaybettirdi. İrtica stratejisi ile 
buna bir yenisini ekleme eğili
mindedir.

Seçkinci aydında üzerinde 
durduğumuz zihniyetin ana rengi 
siyasallıktır. Bu siyasallık hemen 
her alanda çağdaş mantığın gere
ği olan tüm uzmanlıkları yok sa
yacak bir tavra sahiptir. Hemen 
her şey merkezce belirlenip ta
nımlanır, uzman ile siyasal otori
te aynı şeylerdir. Meselâ din si
yasetçe tanımlanır. Bu çerçevede

o, vicdani bir kanaattir. Tanrı ile 
kul arası bir trans sistemidir. Bu 
dinin, mümin olmak için koydu
ğu “kalp ile tasdik” kadar “dil ile 
ikrar” ilkesinin, yani bir eylem 
ve dışa vurumun önemi yoktur. 
Öyle denmişse öyle olmalıdır. 
Zaten tavır da öyledir: buna göre 
meselâ namaz emri önemlidir, 
zararsızdır ama, başörtüsü emri 
önemli değildir vb. Yine dindar
lığın ılımlısı iyidir, ama (ölçek 
ne ise) aşırısından kaçınılmalı
dır. Aynı mantığa göre dini bilgi 
bazen genetik, bazen kültürel 
yollarla elde edilebilm ektedir. 
Çünkü hepim iz müslüman bir 
anne-babadan doğduk, veya çev
remizde, yakınlarımızda yeterin
ce dini hassasiyete sahip insan 
var,en azından büyük babamız 
hacı, büyük annemizin başı örtü
lüdür vb.

Bu genel m antık  (d in le  de 
bağlantılı olarak) kendini her ku
rumlaşmada göstermektedir. Bu
nun tipik örneği son günlerin  
güncel konusu olan İmam-Ha- 
tip Liseleridir. Konu bir eğitim 
sorunu omasına rağmen hemen 
pek çok alanda olduğu gibi bir 
siyasal eksende tartışılmakta, pe
şinen dini söylemi ön plana çıka

ran bir partiye yakınlık duyduğu 
ileri sürülerek siyasal bir kütle 
gözüyle bakılm aktadır. M GK’ 
da start alan ve zorunlu eğitimi 
sekiz yıla çıkarmayı amaçlayan 
bir girişimin içinde her türlü si
yasallık var ama “çağdaşlık”ın 
gereği olan uzmanlık ortalarda 
hiç gözükmüyor. Yaklaşık yirmi 
yıldır tartışlan sekiz yıllık mec
buri eğitim  sorunu, M G K ’nın 
tavsiyesini direktif olarak alan 
siyasilerim izin  elinde bir kaç 
hafta içinde sonuca ulaşıvermek- 
tedir. Amaç, öncelikli olarak beş 
yıllık bir öğretimden sonra dağı
lıp giden ortalama üç milyon ço
cuğa üç yıl daha nasıl bir eğitim 
verilebileceği değil, 300 bin ço
cuğun dini okullardan nasıl uzak 
tutulabileceğidir.

Başlangıçtan beri açmaya ça
lıştığımız zihniyetin bir nesnel 
verim sorunu yok, siyasal kaygı
ları var. Eğer sorun sırf eğitim 
sorunu o lsaydı çözüm zor o l
mazdı. İm am -H atip Liselerine 
bu çocuklar sekiz yıllık bir eğiti
min sonunda da gider, veliler ço
cukları için arzu ettikleri dini 
eğitimi böyle de karşılarlardı. 
Ama dayatm acı siyasal tavır 
onu salt bir eğitim sorunu olarak
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değerlendirmiyor, bir bilim man
tığının gerektirdiği biçimde bu 
kuramların tarihi oluşumu, yeri
ne getirdiği işlev, bizzat içinde 
bulunan insanların beklentileri 
ve tarihsel gelişimi göz önünde 
bulundurulm uyor. P o tansiyel 
suçlu gözüyle bakılırken fiili du
rumla da irtibatlandırılmıyor.

Bilindiği gibi bu okullar" 1949 
yılında bizzat devlet eliyle açıl
mış, o günün şartlarında kısa 
yoldan din görevlisi yetiştirmeyi 
amaçlam ıştı. Ç eyrek yüzyıllık 
bir din eğitimi yasağı böylesi bir 
boşluğu doğurmuş bulunduğun
dan kurum memnuniyetle karşı
lanmıştı. Vatandaş devletin ken
disine uzattığı bu ojsullara sahip 
çıkmış, devletin daha önceki tu
tumuna bakarak bu okullardan 
kuşku duymamıştır. Halk her ha
lükârda bir zihniyet değişimine 
açık olduğunu göstermiş, günü
müze k ad a r fiilen  k a tk ıla rd a  
bulunm uştur. Ö ncelikli olarak 
kırsal kesimin çocukları okuma 
imkânı bulurken devlet de halkın 
katılımını görmüş, sözün kısası 
bu okullar eğitim  sorunlarının 
halk tabanlı çözümünün güzel 
bir örneğini vermiştir.

Ama değişim sıkıntısı çeken 
siyasa l z ih n iy e t, g e tiri ve 
götürülerinin tam bir hesabını 
yapmaksızın hep kaygı duymuş, 
Varlığından rahatsız olmuştur. 
Ülke eğitimine katkısını düşün
meyen bu tavır onun sayılarının 
artm asından, sosyal hayattaki 
yaşantılarının olumsuzluk duru
muna bakmaksızın değişik alan

larda görev almasından her fırsat
ta tedirginliğini dile getirmiştir.

Aslında İmam-Hatip Liseleri 
tarihsel gelişimi içinde mesleki 
b ir  o k u l olm aktan çıkıp d in i 
eğitimi de birlikte veren klasik 
liselere dönüşmüştür. Ne var ki 
seçk in c i z ih n iy e t, — m odern 
dönemlerde lise seviyesinde bir 
uzmanlık ne denli yeterli bir uz- 
manlıksa—  onu hep bir meslek 
eğitim i, dindarlığı bir meslek  
gibi algıladığı için de bu dini 
eğitim in üzerine herhangi bir 
branşta meslek sahibi olmasını 
aklına sığdırm am ıştır. E lli yıl 
önce y e te r li say ılan  lise  
seviyesinde bir uzm anlık b il
gisinin yarım yüzyıl sonra hala 
aynı noktada görülm esi olaya 
bakışın sağlık derecesini göster
m ek ted ir. D iğer o k u lla rdan  
mezun olmuş tüm vatandaşlarını 
is tihdam  ed eb iliy o rm u ş da 
b u radan  b ir is tihdam  sorunu 
çıkacakmış gibi, bu okul mezun
larıyla din görevliliği ihtiyacı 
arasında aklınca rasyonal hesap
lar yapm aya ve b ir is tihdam  
sorunu ortaya koym aya ça lış
maktadır.

İşin gerçeği bu okullar, sadece 
lise seviyesinde ortalama/genel 
dini bilgiler de veren liselerdir. 
A rtık  bu çağda h içb ir m ezun 
(özel bir çabası olmadan ve bu 
arada D iyanet İş le ri B aşkan
lığ ın ın  atama öncesi yetiştirme 
kurslarından geçmeksizin) din 
görevlisi olacak durumda değil
dir. Zaten veliler de konuyu böy
le algılamakta, çocuklarına din

eğitim i veren okullar gözüyle 
bakmaktadırlar. Yoksa binlerce 
k ız  ö ğ ren c in in  ve v e lis in in  
İm am -H atip Lisesi ile bağlan
tısını açıklayamazsınız. Bunlar 
herhalde imam veya hatip olsun 
diye gitm iş veya gönderilm iş 
olamazlar.

Tartışılmakta olan sekiz y ıllık 
zorunlu eğitim , ülkenin çözül
m esi gerek li ve artık  savsak
lanam az bir eğitim  sorunudur. 
Ancak “kesintisizlik” eğitimsel 
değil, başından beri işlem eye 
çalıştığımı^ bir siyasal zihniyet 
sorunudur ve esasen sırf İmam- 
Hatip Liseleri ile de sınırlı değil
dir. Ü lke insan ın ın  yarışarak  
eğitime bir seviye kazandırdığı 
Anadolu Liseleri deneyimini de 
görmezlikten gelmektedir. Aslın
da yapılacak akıllıca iş, sekiz yıl 
ve daha fa z la  eğitim  veren 
kuramlarla oynamak değil, yasal 
düzenlemelerle bir biçimde or
talama üç milyon ülke çocuğuna 
bir üç yıl daha eğitim verebil
m ek tir. T o p lu m sal şa rtla rın  
gereklerini göz önünde bulun
durarak varılacak bu üç y ıllık  
eğitim , m eslek liselerinin orta 
k ısım ların ın  yanında, kurslar, 
ç ırak  oku lları vb. gibi eğitim  
kuramlarıyla sağlanabilir.

Tüm bunlar olabilir ve halk da 
her şeye uyum sağlayabilir. Ama 
ülkenin sorunu galiba seçkinci 
zihniyetin kendisinin değişime 
açık olmaması, sahiplendiği çağ
daşlığa rağmen toplumsal taban
lı, rasyonel ölçekli çözümlere 
yönelememesidir. ■
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Müminleri Bekleyen Tehlikeler:

Kavramların Yozlaştırılması

Burhaneddin Can*

"Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz 
de o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık, üzerlerine gökten iğrenç bir 
azap indirdik." (2 Bakara 59)

Giriş

Son 200 yıllık  tarihim iz, top
lumsal acıların, ümitsizliklerin, 
hayal kırıklıklarının, arayışların 
ta rih i o lm u ştu r. O sm a n lı’da 
başlayan Batılılaşm a hareketle
ri, C um huriyet’in kuruluşu ile 
b irlik te zirveye ulaşm ış, top 
lum şok duygularının anaforu
na sokulmuştur. Toplumsal bi
linç, toplumsal hafıza, şiddetin 
temsil ettiği bir kayıt silme ma- 
kinası — “D evrim  Yasaları”—  
ile tamamen silinerek yepyeni 
bir toplum, yepyeni bir m illet 
meydana getirilmek istenmiştir. 
Bu amaçla da “ 10 yılda 15 mil
yon genç yarattık  her yaştan” 
ibaresi, iftihar edilerek söylen
m iş tir . O s m a n lı ’d an  h a tta  
Türkleıin müslüman oluşundan 
bu yana o lu şan  tüm  birik im , 
korkunç bir karalam a kampan
yasına tabi tutulmuş ve redde
dilmiştir. Tarihi olmayan, m a
zisi olm ayan, ataların ın  hain, 
geri zekalı, aptal, deli olduğuna

in a n d ır ı la n  yen i b ir  to p lu m  
oluşturma teşebüsüdür bu.

Atılan tüm değerlerin yerine 
yeni değerler bulunmalı ve ko
nulmalıydı. Toplum birşeylere 
inandırılm ak, bağlatılm alıydı. 
Bu arayış adı açıkça konm a
mış, Vahye dayalı olmayan ye
ni bir dinin ortaya çıkmasma 
neden olmuştur: “6 Ok Felse
fesi” .

6 Ok, İs lâm ’daki im anın  6 
şartının yerine ikame edilm işe 
benziyor. Bu, yeni dinin yeni 
bir ilaha, yeni bir ezana, yeni 
bir kabeye, yeni bir mevlide ih
tiyacı vardı. Bunların hepsi za
m an içinde yazıldı, icra edil- 
d i.(l)

Yeni dinin müntesipleri jan
darma zoruyla yeni dini en ücra 
k ö şe le re  k ad a r y e rle ş tirm e k  
için eskiye tam bir savaş açtı
lar. Ancak zaman içinde yeni 
dinin takipçileri arasında ihtilaf 
çıkınca; yeni oluşum, hem  yerii 
dine, hem de tarihe ortak sahip 
çıkarak yeni bir kavgayı başlat

tı. Bu DP hareketiydi ve “Milli 
Ş e f ’e karşı halktan tam bir des
tek buldu.

1946’da başlayan  çatışm a, 
toplumun değişik katmanlarını 
iç in e  ç e k e re k  b ü y ü m ü ştü r. 
Hem halkta hem yönetici kad
rolarda, hem de okur-yazar, dü
şünür kesimlerinde yeni arayış
lar başlamıştır.

B atı’nın, A B D ’nin m üdaha
leleri ile kanlı çatışm alara ve 
ihtilallere muhatap olan bu ül
kede halk, pekçok evladını bu 
kavga anaforunda kaybederken 
bile; sabır ve gözyaşı ile kurtu
luş reçetelerim aramaya devam 
etmiştir. Aradıkça İslâm ’a ısın
mış, öğrendikçe İslâm ’a sarıl
mıştır. İşte bu, geçen sayıda sö
zünü ettiğ im iz toplum un ruhi 
katm anlarında m eydana gelen 
büyük değişim olayıdır. (2)

B öylesi bir değişim arzusu
nun toplumun, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasi farklılıkları 
olan hemen hemen her kesimde 
ilgi görmesi; Yeni Dünya Dü

b Prof. Dr. Marmara Ünv. Teknik Eğitim Fak. Öğr. Üyesi
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zeni ve onların yerli işbirlikçi
leri tarafından çok iyi algılan
mış ve değerlendirilm iştir. Ve 
bu da Psikolojik Savaş’ı başlat
m a la rın d an  a n la ş ılm ak tad ır . 
Bol rahmet yağmurları ile gür
le şe n , h e r g e ç tiğ i  y e r i  b e s 
leyerek, beslenen, gürül gürül 
akan b ir n eh rin , önüne baraj 
k u r u 1 a ra k  d u r d u r u İm  as in in  
m üm kün o lm adığ ı görü lm üş
tür. Denize, okyanuslara büyük 
bir v u sla t a rzu su y la  akan bu 
nehrin durdurulmasının tek yo
lu; vadisinden çıkarılarak, 
m ecrasından  sap tırıla rak  
hem kendisini hem  de çev
resin i tah rip  ed e rek  yok 
olmasıdn.

İşte  bugün  v ad is in d en  
çıkarılıp, m ecrasından sap- 
tm lm ak istenen, bu büyük 
değişim olayıdır. Önceden 
toptan red d ettik le ri dine, 
şimdi yeni bir anlam vere
rek sahip çıkm aya başladı
lar. İ s lâ m ’ın  tem el k a v 
ramlarının içini, 6 Ok Fel- 
se fesi’n in  rev ize  edilm iş 
d eğ e rle ri ile  d o ld u ra rak  
adı İslâm, ama kendisi İs
lâm olm ayan yeni bir din 
an lay ışı o rtaya koym aya 
çalışıyorlar. Bugün yaşanm a
ya başlayan temel sorun, işte 
bu kavram kargaşaşı olm ak
tadır.

Bu yazım ızda bu kargaşayı 
ele alıp inceleyeceğiz.

Kelimelerin Anlam  
Alanları, Anahtar Kelime, 

Odak Kelime

İnsanoğlu yaşam  boyunca, ha

berleşm enin, iletişim in, karşı
lık lı an laşm anın  aracı o larak  
değişik kelim eleri türetmiş ve 
kullanmıştır. Kelimeler, yalnız
ca bir konuşma aracı değil; ay
nı zam anda, toplum un içinde 
bulunduğu durumu, dünya gö
rüşünü, sistemi algılayıp değer
lendirebilm e aracıdır da. Top
lum un ilişk ileri, davranışları, 
anlayışları, kültür ve yaşantısı 
hakkında bilgi verirler.

Bazı kelim eler tek anlam lı, 
bazıları ise birden fazla anlam-

benzer. Bir m ıknatıs gibi keli
m en in  çe v re s in d e  b ir an lam  
a lan ı m e y d a n a  g e lir . B aşk a  
kavram larla  özel bir ilişki ağı 
kurarak, genel düşünce ve kül
tü re l y a p ı  s is te m in in  iç in d e  
özel b ir  konum  alır. Ö yleyse  
ıstılahi m ana, kelimenin için
de b u lu n d u ğu  sistem den ve 
bu s is te m ü e k n iîğ e r  kelim e
lerle kurduğu ilişkiden doğan 
özel b ir anlam dır. Genel ola
rak b ir sistem  içinde yer alan 
bu tür kelim elere “anahtar ke

lim e ” adı verilm ektedir.

Önceden toptan reddettikleri 
dine, şimdi yeni bir anlam ve
rerek sahip çıkmaya başladı
lar. İslâm’ın temel kavramları
nın içini, 6 Ok Felsefesi’nin re
vize edilmiş değerleri ile dol
durarak adı İslâm, ama ken
disi İslâm olmayan yeni bir din 
anlayışı ortaya koymaya çalı
şıyorlar. Bugün yaşanmaya 
başlayan temel sorun, işte bu 
kavram kargaşaşı olmaktadır.

(3)

lıdır. A yrıca bazı kelim elerin  
yalnızca sözlük anlamları(esas 
anlam ) vardır. B azılarının ise 
sözlük an lam ların ın  yanısıra, 
sözlük anlamlarından daha ön
c e lik li  o la rak  k u llan ıla n  b ir 
başka anlamları daha da vardır. 
B u n la ra  ıs tıla h i anlam  d en 
mektedir.

Kelimelerin ıstılahi anlamla
rı, bir mıknatısın çekim alanına

B ir düşünce sistem in
de, bir bilim dalında ken
dine özgü pekçok anahtar 
kelim e mevcuttur. Bu ke
lim eler; bu alanla ilg ile
nen  şahıslarda, kelimenin 
kuşattığı alanın, ilişki ağı
n ın  toptan bir bütün ola
ra k  can lanm asına neden 
o lu r. B ir b ilg isayar m ü
h e n d is in in ,  B ilg isa y a r  
d en d iğ in d e  donanım dan 
yazılım a kadar bir çok alt 
anlam  alanlarını içeren te
rim ler, konular hafızasın
da canlanır. Klavye, m o
nitör, güç kaynağı, mikro- 

işlemci, bellek elemanları, hard 
disk, RA M , ROM, değişik giriş 
çıkış birim leri, işletim sistemi, 
değişik yazılım lar gibi bir çok 
kavram  gözünün önünden gelir 
geçer. O y sa  b u n la rın  herb iri 
başlı başına ağırlığı olan konu
la rd ır . K o n u m u z it ib a r iy le  
bunlara alt anahtar kelimeler 
diyebiliriz. Öyleyse bilgisayar 
kelim esinin oluşturduğu sistem 
bir çok  anahtar sözcüğü içer
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mekte, onlarla karışık bir ilişki 
ağı kurm aktad ır. Bu nedenle 
bir anahtar sözcük olan bilgisa
yar kendi özel alanı içerisinde 
odak anahtar kelime veya kı
saca odak kelime olarak nite
lendirilm ekted ir. Fakat aynı 
bilgisayar terimi, internet içe
risinde odak kelime olma özel
liğini kaybeder, bir anahtar ke
lime olma özelliği kazanır. De
m ek ki bir anahtar veya odak 
kelime sistem içerisinde kazan
dığı ıstılahi m anası son derece 
önemlidir. O alanla ilgilenen  
bireyler tarafından aynı şe
kilde algılanmalıdır. Kafalar
da aynı çağrışım  olmalı, gö- 
zönünde aynı şey canlanmalı- 
dır. Aksi taktirde o özel alan
la ilgilenenlerin  anlaşm aları 
mümkün değildir.

Ancak, aynı kelim e, alanın 
dışındaki insanlarda farklı çağ
rışımlara neden olur.

Bilgisayar kasasının içindeki 
anakartı çıkartsanız, sistem gö
rünüş olarak bilgisayar olması
na karşılık bilgisayar fonksiyo
nunu görm esi m üm kün değil
dir. O şekli ile onu bilgisayar 
diye n itelendirm ek bilgisayar 
kavram ını çarpıtm ak, bozmak 
demektir.

G ünüm üzdeki kavram  k ar
gaşasının biraz daha anlaşıla
bilmesi için Televizyon kavra
m ını, gözönüne alalım . T ele
vizyon haberleşm e sisteminde 
ses ve görüntüyü insanlara ak
taran teknik bir cihazdır. Tele
vizyonda ses ve görüntü aktarı
m ı, b ir lik te  o lan  ik i önem li 
fonksiyondur. Sade bir insan 
için Televizyonun belli görün-

K otrha Lubom ir, H ürriye t K arikatür Yarışması

tüsü ve kullanım  şekli vardır. 
Ayar düğm eleri, güç kablosu, 
ekranı, hoparlörü gibi belli ko
n u la r kavram  o larak  b ilin ir . 
Nasıl çalıştığından ziyade nasıl 
k u llan ılacağ ı onun için  daha 
önem lidir. Bir elektronik m ü
hendisine Televizyon kavramı; 
anten, yüksek frekans katı, ses 
frekans katı, görüntü katı, güç 
kaynağı, tüp vs. gibi kavramla
rı hatırlatır. Kendi alanı ile ilgi
li m eslekdaşları ile anlaşabil
m esi için bütün bu kavram la
rın, kafasmda aynı şekilde can
lanması gerekir.

Televizyonda görüntü yok, 
ses varsa, şekil olarak Televiz
yon olmasına karşılık; kötü bir 
radyo  o larak  fo n k siy o n  ic ra  
ediyor demektir. O teknik ciha
za Televizyon demiş olmanız, 
onun Televizyonun fonksiyo
nunu icra ettiği anlam ına gel
mez.

İşte  son aylarda yaşanan

psikolojik  savaş ortam ında, 
İslâm î ne kadar tem el kav
ram varsa, Televizyon örne
ğinde olduğu gibi içi boşaltı
larak radyo olarak a lg ılan 
maları istenmektedir.

Psikolojik Savaşta Kavram  
Yozlaştırılması

Psikolojik savaş zihinler üzeri
ne yoğunlaşmış, insan iradesini 
çözmeye, suçlu olduğuna inan
d ırılm aya ve teslim  alınm aya 
dönük bir savaştır. Muhatabın 
teslim alınıp eğitilmesi ve eski 
sistem e kazandırılm ası gayesi 
esastır. O açıdan bir ideoloji 
veya bir sisteme karşı müca
dele veren insanların, uğrun
da m ücadele verdik leri dü 
şünce ve fikirlerin gözden dü
şürülmesi gerekir. Fikri tem
sil eden şahısların yıpratılma- 
sı gerek ir . Bu am açla, d iğer 
psikolojik savaş faaliyetlerinin
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yam sıra, o inanç veya düşünce 
sistem indeki tem el kavram ların 
anlamları çarpıtılmaya başlanır;

“Psikolojik savaş, fikir ve eylem 
p lan ındak i faa liye tle riy le  ilgili 
olarak kullandığı kelime ve de
yimleri, mahalli ve milli dilde
ki anlam larını değiştirerek  
kullanmaktadır. Böylece, keli
melerin ve deyimlerin anlam
larını değiştirmek suretiyle ki
şiyi ve kitleyi yanıltabilmeye 
çalışmaktadır.” (4)

K a v ra m la rın  y ıp ra t ı lm a s ı ,  
gözden düşürülmesi, çarpıtılma
sı değişik şekillerde yapılabilir. 
Birincisi; kavramlar, özel sıfat
larla nitelendirilerek korkutucu, 
ürkütücü bir görüntüye sokulur. 
İs lâ m ’a “ O rtaçağ  d ü şü n ces i” , 
“Çöl k anunu” , “ G erici düşün
ce”, “Çağdışı düşünce” , “İrtica” 
; m üslüm anlara, “geric i” , “yo
baz” , “çağd ışı” , “bedevi” den
mesini hep bu bağlam da değer
lendirmek gerekir.

1980’li y ılla ra  kadar 50-60 
y ıllık bir dönemde İslâm ’a “Çöl 
kanunu” , Hz. Peygam bere “Çöl 
bedevisi” diyerek, İslâmiyet ge
niş h a lk  k itle le rin in  ö ze llik le  
okuyan nesillerin gözünden dü
şürm eye çalışılm ıştır. Aydın(!) 
den ilen  k esim in  öncü lüğünde 
medya aracılığıyla yürütülen bu 
gen iş k am p an y a  ile  A llah  ve 
D in kavram ları önem siz hatta  
anlam sız kavram lar haline dö
nüştürülm ek istenm iştir. Bu ta
rihsel bir olgudur:

"(.Şuayb) Dedi ki: "Ey kavmim, 
sizce benim yakın çevrem, A l
lah’tan daha mı üstündür ki,

O’nu arkanızda unutuluvermiş 
önemsiz birşey edindiniz. Şüp
hesiz benim Rabbim yapmakta 
olduklarınızı sarıp kuşatandır." 
(11 Hud 92)

"Onlar, Allah’ın kadrini hakkıy
la takdir edemediler.” (39 Zü- 
mer 67, 6 Enam 91)

Ancak m evcut sistemin kir
lenm esi, toplum un m addi, ve 
özellikle m anevi ihtiyaçlarına 
cevap verem em esi; halkın İs
lâm ’a daha istekli, daha şuurlu 
bir şekilde yönelmesine neden 
olmuştur. İşte bu dönemde ön
ceden toptan reddedip, karala
dıkları kavram lara, başka an
lam lar vererek sahip çıkm aya 
başlam ışlardır. Bu da kavram 
ları yozlaştırmanın ikinci şekli
dir:

"Onlar, kelimeleri konuldukları 
yerlerinden saptırırlar. Sık sık 
kendilerine hatırlatılan şeyden 
pay almayı unuttular, içlerinden 
birazı dışında , onlardan sürekli 
ihanet görür durursun."
(5 Maide 13)

İşte psikolojik savaş uzman
ları bu dönemde yeni bir silah 
icat ettiler ve müminlere karşı 
kullanm aya başladılar: “Biz de 
m üslüm anız”(!) “Herkes 
müslüman”(!).

K eşk e  K u r ’a n ’ın ve Sün- 
net’in tanımladığı birer müslü- 
man olsaydılar. Hiç kimse şüp
he etm esin ki buna gerçekten 
en  çok  sev in en le r m üm in ler 
olurdu. Hz. Öm er’in, Halid bin 
V elid’in, Amr ibn’ul A s’ın ve 
benzerlerinin müslüman oluşla
rındaki sevinç gibi bir sevinç

ve b ir coşku  olurdu bugünün 
müminlerinde.

O ysa bunlar, kendi düşünce 
ve d eğ er sistem ini koruyarak 
üzerine  yeni bir elb ise g iydi
rm ek istiyorlar. A llah ’ın helal 
dediğini haram, haram dediğini 
h e la l y ap a rak  “Yeni Müslü- 
manlığı”(!) inşa ediyorlar:

"Onlar, Allah’ı bırakıp da bil
ginlerini ve rahiplerini rablar 
(ilahlar) edindiler...Oysa onlar, 
tek olan bir İlah’a ibadet etmek
ten başkasıyla emrolunmadı- 
lar.” (9 Tevbe 31)

Hz. Peygam ber,

“ O nların  rah ipleri ve b ilginleri, 
helali haram , haramı da helal kı
lıyor, h a lk  da onlara uyuyordu. 
İşte halkın din adamlarına ve 
bilginlerine ibadeti budur.” (5)

diyerek yapılan sapm a hareke
tinin büyüklüğünü ortaya koyu
yordu.

O n u n  iç in  A llah  K u ı’an-ı 
K erim ’de,

“Hakkı batılın yerine geçirme
yin ve sizce de bilinirken hakkı 
gizlemeyin." (2 Bakara 42)

diyerek müm inleri, bu tehlike
ye karşı uyarıyordu.

Ş im d i b iz im  a d ın a  “Y eni 
M üslüm anlık”(!) dediğimiz bir 
m askey i yüzlerine  geçirerek , 
K ur’an  ve Sünnet’e bağlı müs
lümanlara, gerçek müslümanla
ra, sa ld ırıya  geçiyorlar ve d i
yorlar ki siz “Din istismarcısı- 
sınız.”(!)Yeni bir silah buldu
lar ve saldırıyorlar, “DİN İS
TİSMARCILARI”.
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İfade edilen 6435 ayetin, 230 ayetin uygulana
bilmesi için gerekli insan unsuru ve gerekli top
lumsal yapıyı hazırlama amaçlı olduğu gözardı 
edilmemelidir. Bu, Allah’ın insanı nasıl bir eği
timden geçirip, örnek insan, mümin haline ge
tirdiğinin de ayrıca önemini belirtir. O insan un
surunu yetiştiremediği için mevcut sistemler, in
sanın cehennemi haline dönüşmüştür.

N am az  k ılm a y an , K u r’an 
okumayan ve inanmayan, oruç 
tutmayan, A llah 'ın ilah ve rab- 
lığını kabul etmeyen, zekat ver
m ey en , a h ire te  in an m ay a n , 
Peygam bere inanmayan, hacca 
gitmeyen ve fakat hacca gitme
ye k a rş ı  ç ık a n , d in in  ve 
K ur’a n ’ m  öğrenilm esini iste
meyen “hakiki müslüman”(!); 
n am az  k ı la n , o ruç  tu tan , 
K u r’an okuyan, hacca giden, 
A llah’a onun tanım ladığı gibi 
iman eden, K itab’a ve Peygam- 
ber’e im an eden, zekat veren, 
ise “din istismarcıları”(!). Bu 
kadar tezatlı bir mantığı an
cak psikolojik savaşın mantı
ğı ile açıklamak mümkün
dür:

“P sik o lo jik  savaş ideolojileri, 
önceden tayin edilen bir çözüm 
şeklinin doğruluğunu, lüzum u
nu ve tek çözüm şekli olduğunu 
kişiye ve kitleye kabul ettire
bilmek için, geçmiş, halihazır 
ve gelecekle ilgili bulguları 
veya uydurulan bulguları, 
kendi mantığının destekleyici 
unsurları olarak kullanır. Psi
k o lo jik  savaş id e o lo jile r i bu 
m a n tığ ı kullanırken, kendi 
ideolojileri ve çözüm şekilleri

ile bağdaşmayan unsurları 
hesaba katmazlar, böylece de 
mantığın aslî kurallarını hiçe 
sayarlar.” (6)

Bunun için Allah müminleri, 
bu in san lara  karşı şu şekilde 
uyarmaktadır:

"Ey iman edenler, kendinizden 
olmayanı sırdaş edinmeyin. On
lar size kötülük ve zarar ver
mekte kusur etmezler, size zorlu 
bir sıkıntı verecek şeyden hoşla
nırlar. Buğz ve düşmanlıkları 
ağızlarından dışa vurmuştur, si
nelerinin gizli tuttukları ise da
ha büyüktür. Size ayetlerimizi 
açıkladık; belki akıl erdirirsi
niz.. Sizler işte böyle siniz; onla
rı seversiniz, oysa onlar sizi 
sevmezler. Siz Kitab’ın tümüne 
inanırsınız, onlar, SİZİNLE  
K A R Ş I L A Ş T I K L A R I N D A  
“İNANDIK” DERLER, KENDİ 
BAŞLARINA KALDIKLARINDA 
İSE , SİZE KARŞI OLAN KİN 
VE ÖFKELERİNDEN DOLAYI 
parmak uçlarım ısırırlar. De ki: 
“Kin ve ö fken izle geberin."  
Şüphesiz Allah, sinelerin özünde 
saklı duranı bilendir.
Size bir iyilik dokununca onları 
tasalandırır, size bir kötülük 
isabet edince ise onunla sevinir

ler. Eğer siz sabreder ve sakı
nırsanız, onların “Hileli düzen
leri” size hiçbirşeyle zarar vere
mez. Şüphesiz Allah, yapmakta . 
olduklarını kuşatandır." (3 Ali 
İmran 118-120)

Süleyman Demirel’den 
Fethullah Gülen’e Kavram  

Kargaşası

Bu yeni kavramlar, olaym kar
maşıklığım  çözmeye yeterli de
ğildir. Y ıllardır “irtica” dedik
leri İslam ’ı, şimdi benimsemiş 
gözükm eleri, yıllardır aşağıla
yıp kötüledikleri m üslümanla- 
rın, “m üslüm an” sıfatma sahip 
çıkm aları kim seyi fazla tatmin 
e tm em iş tir . 28 Ş ubat ö rtü lü  
darbesiy le  başlayan  sindirm e 
operasyonunda alman kararlara 
ve yapılacak yeni saldırılara bir 
k ılıf gerekliydi. Dergah, Sin
can, M GK kararlarıyla m edya
nın başlattığı saldırının dozajı 
m üslüm an halk ı geriyor, ruhi 
derinliklerinde uyuyan kim liği
ni d ışa  v u rm ay a  başlıy o rd u . 
“Balans ayarı” yapan, başbaka
na “pezevenk” diyen paşalara 
karşı bir öfke bulutu kabarıyor
du. Bu öfkenin yatıştmlması ve 
yeni sa ld ırıla rın  da m eşru ve 
m ak u l k a rş ıla n a b ilm e s i iç in  
tam bu anda iki şahsiyet devre
ye giriyordu; Süleyman Demi- 
rel, Fethullah Gülen.

Süleyman Demirel ve 
Kavram saptırma

Süleym an Demirel, otuz yıllık 
siyasi hayatında, K ur’an kurs
ları ve imam hatipleri açan, ce
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maatlarla m illetvekili düzeyin
de ilişki geliştiren bir siyasi li
derdir. Özellikle 12 Eylül son
rasında İslam i kavram ları yo 
ğun b ir şek ilde  k u llan m ıştır. 
1964-1980 arası dönemde “irti
ca” itham larına yoğun bir şe
kilde muhatap olmuştur(7,8).

Bütün bunları yaşam ış olan 
bir insanın, 28 Şubat M GK ka
rarlarını im zalam ış olm ası an
lamlı ve düşündürücüdür. On- 
sek iz  m a d d en in  b irç o ğ u n d a  
tehlike olarak ifade edilen ko
nular, onun zamanmdan intikal 
etmiştir. O zaman tehlike ola
rak  k ab u l e tm e d iğ in i, ş im d i 
tehlike olarak kabul ediyordu. 
Bunun bir izah tarzı olmalıydı 
ve bu izah da, gerek A T V ’nin 
S iya se t M e y d a n ı 'n d a k i cu m 
h u rb a şk a n ı ile  y a p ıla n  ö ze l 
p ro g ra m d a , g e re k se  K a n a l 
D ’dek i D u ru m  p ro g ram ın d a  
yapılmıştır:

Süleyman Demirel, özet ola
rak şunları söylüyordu:

“Bugün T ürk iye’nin % 99’u 
müslümandır. Müslümanlığın 
gereklerini rahatlıkla yerine ge
tirmektedir. Bundan daha faz
lasını, Şeriat’ı isteyen vatanda
şıma sorarım: ‘Sen daha ne isti
yorsun?’ Onun istediği şudur: 
Kur’an-ı Kerim’de 6665 ayet 
vardır. Bunların 230 ayeti, ah
kama ilişkindir; hayatın tanzi
mine ilişkindir. Geri kalan 
6435 ayet ise imana, ahlaka, 
ibadete'ilişkindir. 6435 ayeti 
benim vatandaşım rahatlıkla 
uygulamaktadır. Buna kimse 
mani olmamaktadır. 230 ayete 
gelince, çağdaş hukukta bunla
rın da karşılıkları vardır; fakat 
farklıdır. İşte Şeriat isteyen, bu

230 ayetin de uygulanmasını 
istemektedir. Bu 230 ayeti de 
uygulayamayız. Çünkü Atatürk 

■ bizden çağdaş medeniyet sevi
yesine çıkmamızı istemiştir. 
Çağdaş medeniyet seviyesine 
bunları uygulayarak çıkamayız. 
Çünkü dinin özünde dura
ğanlık var dır .Değişen dünya
da durağan kurallarla geliş
meyi, yapamazsınız. Yüz yıl 
önceki hukuk, şeriat hukukuy
du; buna tekrar geri dönüş ola
maz. İşte irtica, yüz yıl öncenin 
hukukuna, Şeriat hukukuna 
dönmedir. İrtica, dinin istisma
rıdır. Şeriat hukuku, Kur’an-ı 
Kerim’deki günlük hayatı, dün
yayı düzenleyen hükümlerin 
uygulamasıdır. İrtica ise, çağ
daş hukuku reddedip Şeriat 
hukukunu geri getirmektir. 
Osmanlı İmparatorluğu, Şeriat 
hukukunu uyguluyordu. - 
Akif’ten bir şiir okuyarak- Batı 
karşısında geri kalmıştı. Bu
nun için cumhuriyet, din-devlet 
ayırımı olan laikliği getirmiştir. 
İrtica, cumhuriyet kurulduğun
dan beri bir tehdittir. Mevcut 
cumhuriyet kanunları bunu en
gelleyecek boyuttadır. 28 Şubat 
MGK’da hükümete söylenen, 
bu kanunları öncelikle uygula- 
yındır. Bu hükümet bu ka
nunları uygulamazsa başkası 
gelip uygular. Hükümet de
ğişmezse ve kanunlar uygu
lanmazsa her taraftan ses çı
kar.”

Süleyman Demirel için talih
sizlik olmuştur bu konuşmalar. 
Süleym an D em irel bu konuş
m ası ile, konum uzu ilg ilendi
ren kısmı ile, dini parçalamış, 
K ur’an’ı parçalamış, Allah’a 
bilgisizlik izafe etmiş ve irtica 
k a v ra m ın a  yen i bir an lam

kazandırm ıştır.
S ü le y m a n  D e m ire l’in 

K u r’an-ı K erim  ayetlerini tas
nifi, b ir tesbit olarak değerlen
dirilebilir. Ancak 230 ayeti ni
cel o larak  küçüm seyip n ite
liksel boyutunu gözardı etme
si ile kitabı parçalamıştır.

“Parça ayırıcılarına indirdiği
miz gibi, ki onlar Kur’an’ı par
ça parça kıldılar. Rabbiııe an- 
dolsun, onların tümüne bunu so
racağız.” (15 Hicr 90-93)

“Yoksa siz  ̂kitabın bir bölümü
ne inanıp da bir bölümünü in
kar mı ediyorsunuz? İçinizden 
bunu yapanların cezası, dünya 
hayatında rezil-riisvay olmak
tan başka birşey değildir. Kıya
met gününde ise azabın en şid
detlisi vardır." (2 Bakara 85)

İfa d e  ed ilen  6435 ayetin , 
230 ayetin  tıygu lanab ilm esi 
için  gerekli insan unsuru ve 
gerekli toplum sal yapıyı ha
zırlam a amaçlı olduğu gözar- 
d ı e d ilm e m e lid ir .  B u , A l
lah ’ın insanı nasıl bir eğitim
den geçirip, örnek insan, mü
min haline getirdiğinin de ay
rıca önem ini belirtir. O insan 
unsurunu yetiştiremediği için 
m evcut sistem ler, insanın ce
hennem i haline dönüşmüştür.

Süleym an Demirel, bu ayet
lerin uygulanm am asının nede
nini, A tatürk’ün gösterdiği çağ
daş m edeniyet seviyesine ulaş
m ada bir engel olarak görmek
tedir. D in hüküm lerinin dura
ğanlığı gelişm eye engeldir de
m e k te d ir .  S ü le y m a n  D em i- 
re l’in, Selçuklu ve Osm anlı’yı 
çağının en üstün toplumu hali
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Din’i %95’lik ayetler grubuna dayandırınca, Kitap 
parçalanınca, mevcut sistemin ilkelerine uyma
yan ayetlerin devre dışı bırakılmasına fetva veri
lince (%95’lik grup içinde pek çok ayet bu kap
samdadır ve sistem açısından kullanılamazdır.); 
ortaya Kur’an’ın ve Sünnet’in tanımladığının dışın
da “Yeni Bir İslâm” çıkar. Herhalde bu çok önce
leri Fethullah Gülen tarafından ortaya atılan 
“TÜRK MÜSLÜMANLIĞI” dır.

ne getiren  nedenlerle, y ık ılış 
nedenlerini birlikte tahlil etme
miş olm ası müm kün değildir-. 
Yükseliş dönemlerini, gelişme 
dönemlerini dine bağlamazken, 
yıkılış çöküş dönemlerini niçin 
dine bağlamıştır doğrusu anla
şılamamaktadır. Onun için Z i
ya Paşa,

İslam  im iş devlete pâ
bendi terakki, 

Evvel yoğ idi işbu rivayet
yeni çıktı

demektedir.
A cab a  Z e y tin b u rn u  s ila h  

fa b r ik a la r ın ın  k a p a n m a s ın ı 
müslümanlar mı istemiştir? Kı
rıkkale silah fabrikasının büyü
mesini müslümanlar mı engel
lemiştir? Nuri Demirağ’ın uçak 
fabrikasının kapanmasına müs
lüm anlar mı sebep olm uştur? 
Boğaz Köprüsü’nün yapılması
n a  k a rş ı ç ık an la r k im le rd ir?  
A ta tü rk  B a ra jı’n a , K e b a n ’a 
karşı çıkanlar kimlerdir? N ük
leer tek n o lo jin in  g e lm esin e , 
h arp  san ay in in  k u ru lm as ın a  
kim ler karşı çıkmıştır? Ağır sa
nayi, elektronik sanayi, yüksek 
teknolojinin kurulm asını iste
yenler hep müslümanlar olmuş
tur. Müslümanlar iyinin, güze
lin , büyüm enin , g e lişm en in , 
özgürlüğün bağım sızlığın hep 
se v d a lıs ı o lm u şla rd ır. O nun 
için Necip Fazıl,

“Din adına yol kesen dünkü
yobazın oğlu 

Gene sen kesiyorsun ilim
adına yolu”

diyerek müslümanların yobaz
lığın gerçek düşmanı oldukları

nı ifade etmiştir.
Süleym an D em irel; müslü- 

manlara, K ur’an-ı Kerim ayet
lerini uygulayıp uygulam am a 
konusunda A tatürk’ü referans 
alma mecburiyetini getirmekte
dir. Atatürk’ün sözleri ile uyuş
m ayan aye tle r uygulanam az, 
A tatürk’ün sözlerini destekle
yen aye tle r u y gu lanab ilir o l
m aktadır. Y aratan  Allah ile  
yaratılanı karşı karşıya geti
rip yaratılmışa üstünlük tanı
mak hangi dinî sistemde var
dır?

"De ki: "Siz Allah’a dininizi mi 
öğreteceksiniz?" [49 Hucurat 
16)

İşte geçmişte 6 Ok felsefesi 
ile reddedilen tüm dini kavram
ların içi K ur’anî özünden çıka
rılarak 6 Ok felsefesinin sulan
dırılm ış şekliyle doldurulm ak 
is te n m e k te d ir  b u g ü n . D aha  
açıkçası 6 Ok felsefesine dinî 
yeni b ir k im lik , “Yeni D in ” 
aranıyor. Onun için son günler
de “Siyasal İslâm” kavramının 
sık sık gündeme getirilmesi bo
şuna değildir. Siyasal İslâm di

ye nitelendirdikleri K u r’an ve 
Sünnet’e dayalı İslâm ’m karşı
sına; yen i b ir sentez yaparak  
K em alizm ’i, Yeni İslâm olarak 
takdim etmektedirler. Oysa Al
lah,

"Kim Islâm’ dan başka bir din 
benimserse asla ondan kabul 
edilmez. O ahir ette de kayba uğ
rayanlardandır." (3 Ali Imran 
85)

buyurmaktadır.
Dini hükümleri durağanlıkla 

n ite lend iren , değ işen  şartlara 
uyam ay acağ ın ı söy leyen  S ü
leyman Demirel, A llah’ı eksik
likle, bilgisizlikle, adaletsizlik
le, dolaylı olarak, nitelendirmiş 
olmuyor mu? Yerlerle göklerin 
id a re s in i  a y ırm ıy o r  m u? 
K u r’an -ı K e r im ’de A lla h ’ın 
kendisini tanımladığının dışın
da A llah’ı tanıtmıyor mu? A l
lah hidayet versin:

"Ki (bunlar) A llah’ın ahdini, 
onu kesin olarak onayladıktan 
sonra bozarlar, Allah’ın kendisi 
ile birleştirilmesini emrettiği şe
yi keserler ve yeryüzünde boz
gunculuk çıkarırlar. Kayba uğ-
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Sm ım our Igor, H ü rriy e t K arika tü r Yarışm ası

rayanhtr işte bunlardır."
(2 Bakara 27)

İslâm ’daki temel anahtar ke
limelerin özü çıkarrlarak, onla
ra, yen i K u r’an dışı anlam lar 
yüklenerek yapılan sentezleme 
ile; Osm anlı dönem i ile Cum 
huriyet dönemini uzlaştırmanın 
olabilirliği araştırılıyor. Böyle 
bir çalışma, cum huriyetin baş
langıcından bu yana İslâm ’a ir
tica nitelem esi ile yapılan sal
dırıların engeli ile karşılaşıyor. 
Öyle ise irtica kavramma günü
müz koşullarında yeni bir an
lam veya yeni bir çerçeve ka- 
zandırümalıdır. Bu yeni tanım
lam a Süleym an Dem irel ta ra 
fından söz konusu konuşm alar
da yapılmıştır.

D e m ire l’e g ö re “ i r t i c a ” , 
“çağdaş hukuku reddedip Şeri
at hukukunun geri getirilm ek 
istenm esi o layıdır.” Şeriat hu
kuku ise, K ur’an-ı K erim ’deki 
dünyayı düzenleyen hükümler
dir, “230 ayet”.

Bu tanım lam a ile, Cumhuri
yet başlangıcından bu yana ya

pılan  sald ırıları yum uşatıyor, 
mevcut sistem ve mevcut siste
min felsefi temelini oluşturan 6 
Ok ile İslâm ’ı barıştırmaya ça
lışıyor. B öylelik le televizyon 
örneğinde ortaya konulan, gö
rüntüsü olmayan, kötü bir rad
yo gibi çalışan cihaz, yeni İs
lâm, modern bir televizyon ola
rak kitlelere takdim  ediliyor. 
Bu yeni takdim şekliyle sistem
den kopan kitleler, yeniden sis
teme kazandırılacak ve “Yeni 
Dünya Düzeni“ rahata erecek
tir. Türk ve İslâm coğrafyasını 
ayağa kaldıran İslâm, yeni şek
liyle önderlik sorunuyla karşı
laşacak, kitlelere heyecan, coş
ku verem eyecektir. Böylelikle 
zalim ler zalim liklerine devam 
edecek, m azlum lar sürünecek, 
fesat devam edip gidecektir.

İşte bunun için rahmetli Ne
cip Fazıl şöyle seslenmektedir:

“Zamanı kokutanlar mürteci
diyor bana, 

Yükseldik sanıyorlar
alçaldıkça tabana.”(10)

Psikolojik Savaşta 
Din Adamları ve 

Kavram Yozlaştırma

Y ürü tü len  p siko lo jik  savaşta 
ç a rp ıt ıla n , özü  a lın m ış  d in î 
anahtar kavramların, müslüman 
halk tarafından ilgiyle karşıla
n ab ilm esi, benim senebilm esi 
için m üslüm an cam ia içinden 
bazı din adamı veya cemaat li
d e rle rin in  d esteğ in e  ih tiy ac ı 
vardır.

“Psikolojik savunmada dinin

önemli rolü, hürriyet, demokrasi 
ve laiklik çerçevesi içinde orta
ya konur. Bu konudaki psikolo
jik savunma planlamaları yapı
lırken, laikliğe aykırı bulunan 
aşırı sol ve aşın sağa karşı ayın 
hassasiyette uygulanacak tedbir
lere önem verilir. Psikolojik sa
vaş ideolojilerine karşı dinin bir 
baskı ve zorlam a müessesesi 
olarak görünüm kazanmasına 
mani olunur.
Yine bu konudaki psikolojik sa
vunma faaliyetleri sırasında, aşı
rı solun dinsizliği ve Allahsızlığı 
mecburi kılan mahiyeti, teokra
tik özlemlerin [230 ayetin uy
gu lanm ası istem i] dikta ve 
baskı muhtevası üzerinde du
ru lur. BU UYARILARIN 
HALK KİTLELERİ ÜZERİN
DE GEREKLİ UYARICI SO
NUÇLARI YOĞUN OLARAK 
M EYDANA GETİRM ESİ 
İÇİN, BİLHASSA, DİN ALA
NINDA GÖREV SAHİPLERİ
NİN UY ARICILIĞI PLANLA
NIR.
Psikolojik savaş ideolojilerine 
karşı, hangi mezhep ve hangi 
felsefi kanaatten olursa olsun 
bütün vatandaşların milli birlik 
halinde tepki gösterebilmeleri 
için, “Psikolojik savaş-din mü
cadelesi” yerine “Psikolojik 
savaş-laiklik mücadelesi” bir 
psikolojik savunma prensipi 
olarak seçilir.” (11)

Acaba; son yıllara kadar ha
k a re t e tt ik le r i ,  g ö rm ez lik ten  
geldikleri, birarada bulunmayı 
zü l k a b u l  e t t ik le r i  b az ı d in  
adam ların ı övm e yarışına g ir
meleri, böyle bir planın bir par
çası m ıd ır?  A caba bazı siyasi 
parti liderlerinin Fethullah Gü
len ’le sık  sık görüşmesi böylesi 
bir p lan  m ıdır? Acaba Fethul-
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lah  G ü le n ’in o rg an ize  e ttiğ i 
“Hoşgörü” adı verilen toplantı
lar böyle bir senaryonun sonu
cu mudur? Acaba Gazi olayla
rından bu yana Fetlıullah Gü
le n ’in medya önünde çıkıp il
ginç konuşmalar yapması, böy- 
lesi bir taktiğin zorunlu dayat
ması mıdır?

Acaba Gazi olaylarından bu 
yana Fethullah G ülen’in “İhti
lal olacak” tarzındaki ihbarla
r a  12), açıklamaları, psikolojik 
savaş ortam ında halkı sind ir
m ek veya yön lend irm ek  için  
bir araç olarak mı kullanılıyor?

Bu k on u d a o lu m lu  veya  
olum suz yorum  yapabilm ek  
için elim izde kesin bir delil 
y o k tu r . A n cak  son y ılla rd a  
halkm İslâm ’a yönelmesi siyasi 
platformda elde edilen başarılar 
karşısmda, Erzurum ’dan İstan
bu l’a kadar birçok din adamına 
resmi zevatın ve medyanın bu 
denli ilgi göstermesi normal bir 
dav ran ış  değ ild ir. Y ap tık ları 
konuşm alarda m evcut gerilim  
ortam ından m üslüm anları so
rum lu  tu tm ala rı an laş ılab ilir  
değildir. Bu bağlamda Fethul
lah G ülen’in Yalçın D oğan’la 
Kanal D ’de yaptığı konuşmayı 
konumuz açısından irdelemek
te yarar vardır.

Fethullah Gülen ve 
Kavram Kargaşası

Fethullah G ülen’in söz konusu 
konuşm ası; k av ram ların  yo- 
ru m la n ış ı ,  s is te m d ek i güç 
odaklarının icraatlarına İslâmî 
haklılıklar kazandırma, R P ’yle 
ilişkiler, konuşmanın nedenleri

açısından incelenebilir. Ancak 
burada yalnızca konumuz açı
sından kavram ların  kullanılış 
ve yorumlanış biçimini ele ala
cağız.

Kendimizi bu dar çerçevede 
tutmakla beraber, konuşmanın 
geneli hakkında şunu söyleme
liyiz: Konuşma; mevcut hükü
metin bittiği, yıprandığı, bece
riksiz olduğu ve çekilmesi ge
rek tiğ i o lg u su n a  daha geniş 
h a lk  k es im le rin i k a tab ilm ek  
için organize edilm işe benzi
yor. RP Lideri ile hiçbir sevgi 
bağının olm adığını belirterek  
özellikle bir yerlere mesaj ver
mek istiyor gibidir.

F ethu llah  G ü len ’in k o nuş
masında “Din” , “İslâm”, “Şeri
at”, “Laiklik” , “uzlaşma”, “re
jim  teh like altında” gibi kav
ram lar üzerinde durulm uştur. 
Din, İslâm, Şeriat, Laiklik kav
ramlarını başlangıçta geniş bir 
çerçevede ele alıp, sona doğru 
kavram ları dar bir alana sıkış
tırması dikkat edilmesi gereken 
bir noktadır.

K ur’an ayetlerinin Süleyman 
Demirel gibi % 95’inin imana, 
ah lak a , ib ad e te ; % 5 ’in in  de 
dünyayı tanzim e, ahkama iliş
kin olduğunu bir olgu olarak 
tespit ediyor. Sonra halkm bu 
% 95’i yaşadığı fakat farkında 
olm adığını; % 5 ’inin de halkı 
değil yöneticileri ilgilendirdiği
ni söylüyor. Böylelikle müslü- 
m anları kavram sal bir kaosa 
sürüklüyor, % 5’lik ayetler gru
bu ile % 9 5 ’lik ayetler grubu 
arasında nasıl bir ilişki ağı var
dır? Hangisi diğerinin önşartı- 
dır? Veya karşılıklı olarak bir

birlerinin varlığını nasıl etkile
mektedirler? O, %5 veya 230 
olarak ifade edilen ayetler top
luluğunu uygulam adığınız za
man % 95’in serbest dahi olsa, 
yüzde k aç ın ı uygu layam am a 
durum unda kalırsınız? Bunları 
çok iyi bilen Fethullan  Gülen 
böyle konuşm am alıydı, bildiği 
gerçekleri saklamamalıydı:

“Allah’ın indirdiği Kitap’tan 
hivşeyi gözardı edip saklayanlar 
ve onunla değeri az bir karşılığı 
satın alanlar; onların yedikleri 
karınlarında ateşten başkası de
ğildir. Allah da kıyamet günü 
onlarla konuşm az ve onları 
arındırmaz. Ve onlar için acıklı 
bir azab da vardır."
(2 Bakara 174)

D in’i %95’lik ayetler gru
b u n a  d a y a n d ır ın c a , K itap  
parçalan ınca , m evcut s iste
min ilkelerine uymayan ayet
lerin devre dışı bırakılmasına 
fetva verilince (% 95’lik grup 
içinde pek çok ayet bu kap
samdadır ve sistem açısından 
k u lla n ıla m a z d ır .) ;  o rta y a  
K u r’a n ’ın ve  S ü n n et’in ta 
n ım lad ığ ın ın  d ışın d a “Yeni 
Bir İslâm ” çık ar. H erhalde  
bu çok  ö n c e le r i F eth u lla h  
Gülen tarafından ortaya atı
lan “TÜRK M ÜSLÜM ANLI
ĞI” dır. K avm î hasletleri öne 
çıkaran, İslâm düşüncesini kav- 
miyetçi, yöresel anlayışlara ve
ya yorum lara indirgeyen, dev
letin bir Truva Atı olarak Tüıki 
cu m h u riy e tle rd e  ku llandığ ı, 
yakın bir gelecekte Türkiye’de 
de kullanabileceği bu kavramı 
çok daha geniş bir şekilde açık
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Kavmî hasletleri öne çıkaran, İslâm düşüncesini 
kavmiyetçi, yöresel anlayışlara veya yorumlara 
indirgeyen, devletin bir Truva Atı olarak Türki 
cumhuriyetlerde kullandığı, yakın bir gelecek
te Türkiye’de de kullanabileceği bu kavramı 
çok daha geniş bir şekilde açıklamalıdır.

lamalıdır. A ksi taktirde İslâm, 
T e le v iz y o n ’un  rad y o  o la rak  
ku llan ılm ası ile  o rtaya çıkan 
kavram sapmasından daha teh
likeli bir saptırma ile karşı kar
şıya kalacaktır.

Fethullah Gülen, laiklik, se- 
külarizm, inanç, düşünce , fikir 
hürriyetini konuşmalarında bir
birine karıştırmıştır. Konuya ve 
dile son derece iyi vakıf olduğu 
an laşılan  F e th u llah  G ü len ’in 
Din ve D evlet ayrım ı diye ta
nım lam aya başlad ığ ı la ik liğ i, 
niçin Bakara 260’da ifade edi
len din, vicdan, düşünce, fikir 
özgürlüğüne indirgeyerek laik
liğe dini cevaz verdiği anlaşıla
m am aktadır. K u r’a n ’ın tam a
mına iman edip uygulam a so
rum luluğunda olan m üminler; 
K ur’an ’m  em rettiği, Hz. Pey- 
gam ber’in hayata geçirdiği ya
şam biçimini, nasıl yaşayacak- 
lardn? Bu sorunu tartışma ko
nusu etmeli değil miydi?

“D in in  p o litiz e  ed ilm es i” , 
“Dinin siyasallaştınlm ası”ndan 
ne kasted ild iğ i, bu kavramlarm 
tan ım la rın ın  ne  o lduğu  izah 
ed ilm em ekted ir. B una karşın  
belli bir çevre, “Dini siyasi çı
karla rına” alet etm ekle itham  
edilm ektedir. Bugünkü psiko
lojik savaş ortam ında sistemin

silah olarak kullandığı bu kav
ramları, Fethullah Hoca açıkla
m adan kullanm am alıydı. D a
hası eğer b irileri dini istis
m ar ed iyor ve ç ık a r la r ın a  
alet ediyorsa bunu, açıkça ve 
örnekler vererek açıklam alı 
ve k arşı ç ık m a lı, tüm  m ü
m inleri bu tür istism arlara  
karşı uyarmalı tavır almaya 
ça ğ ırm a lıy d ı, çağ ırm alıd ır  
da. Bu tür konularda gerekli 
hassasiyeti göstermeli zam a
nında tavır koymalıydı.

Dini kavramları kullanmak, 
dinî hassasiyet göstermek, dini 
hayata geçirmeye çalışmak, di
ni siyasallaştnma olarak kabul 
e d ile c e k s e , “ T ürk  M ü slü 
manlığı aracılığıyla, İran di
ni fundemantalizminin Türki 
cum huriyetlere yayılm asını 
önlemek” de dini siyasallaştır
ma, dini laik bir devletin yayıl
m acılığında Truva Atı olarak 
kullanmak değil midir? Demek 
ki, içerde dini hassasiyet; dini 
s iyasa llaştırm ak , ç ık arla rın a  
alet etmektir, laikliğe aykırıdır, 
rejimi tehlikeye sokmaktır. Dı- 
şarda ise, ülkenin âlî menfaat
lerine hizmettir, kutsaldır, yü
cedir. Tam  bir çifte standart, 
tam bir kavram kargaşası tam 
bir şizofrenik vak’a.

“Şayet onlarda, sizin inandığı
nız gibi inanırlarsa, kuşkusuz 
doğru yolu bulmuşlardır; yok 
eğer yüz çevirirlerse, onlar el
bette bir çelişki ve aykırılık için
dedirler. Sana ise, onlara karşı 
Allah yeter." (2 Bakara 137)

B elki de bundan daha vahi
mi; içerde gerektiğinde dini hü
küm lerin  bazı insanları suçla
mak için bir araç olarak kulla
n ılm asıd ır. F ethu llah  G ülen  
bu k o n u d a  b ir araç olarak  
k ullan ılm ış ve istism ar ed il
miştir. Söz konusu konuşmada 
bugünkü siyasal iktidarın belli 
konulara ilişk in  tutumları için 
İslâm ’ın cezai müeyyidelerinin 
neler olduğu sorulmuş, gerekli 
fe tv a la r  d a  a lın m ış tır . O ysa  
Fethullah Gülen yalnızca bi
n le r in i  ceza lan d ıracak  h ü 
küm leri değil K ur’an’m tüm  
hüküm lerin i hatırlatm alı ve 
insanları bu hükümleri uygu
lamaya çağırmalıydı:

“Kendilerine Kitap'tan bir pay 
verilenleri görmedin mi? Arala
rında Allah’ın Kitabı hükmetsin 
diye çağrılıyoıiarda, onlardan 
bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar 
işte böyle arka dönenlerdir.” (3 
Ali Imran 23)

Bu kavram  kargaşası, “Tah
rik”, “U zlaşm a” , “Rejimin teh
like altında olm ası”, “General
lerin  iç tih ad ı ve m asum luğu, 
sevabı” konularında da devam 
ediyor. D ile derin bir vukufiye- 
ti olan sosyal konularda gerekli 
b ilg iy e  sah ip  o lan  F e th u llah  
Gülen’i böyle konuşma m ecbu
riyetinde bnakan nedir?
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kavram ların yozlaştırılması

Fethullah Gülen’in 
Yapması Gereken

Gazi olaylarından bu yana Fet
hullah Gülen Hareketi, bir dar
be, ih tila l fob isi içine girm iş 
bulunm aktadır. D arbe olduğu 
taktirde tüm eğitim  kuram ları
nın kapatılacağı korkusuna sa
hiptir. (12) A nlaşılan  odur ki, 
meydana gelen okullar ve ku
rum lar zincirinin ne pahasına 
olursa olsun yaşaması bir tutku 
haline dönüşmüştür. İşte siste
min keşfettiği bu zaaf, 
şimdi Fethullah Gülen 
H arek eti’ne karşı bir 
silah olarak k u llan ıl
maktadır. “İhtilal olup 
k u rum ların  k a p a tıla 
cak ” ih b arla rı y a p ıl
makta, çıkıp istenilen 
istikamette konuşm ası 
is te n m e k te d ir ;  [Son 
konuşm ayla ilg ili ce 
m aa t m e n su p la r ın in  
iddiaları] veya böyle 
bir konuşmanın yararı
na ikna edilmektedir.

Fethullah Gülen gi
bi bir cemaat liderinin, 
sistemi aklayacak tarz
da konuşm ası m üm in leri üz
mektedir. Bu tür konuşmalar 
devam  ederse kendisi ciddi 
bir tartışma konusu olacaktır 
ve yıpranacaktır. Müminlerin 
en çok dayanışma içinde olma
sı gerektiği bir dönemde husu
m et artırıcı söz, fiil ve davra
nışlar son derece yan lıştır ve 
tehlikelidir. Bugün cemaatlerin 
ö z e llik le  k u ru m la ş a n la r ın  
önünde, bu baskı ortamında, iki 
seçenek vardır, eğer bu yolda

devam etmek istiyorlarsa.
Ya Hz. Peygam ber’in M ek

k e’den Hicret ederken söyledi
ği.

“ Ey M ekke d ü n y ad a  en çok 
sevdiğim yer sensin, ancak se
nin evlatların bana burada rahat 
vermiyor”

seslenişine kulak verip: “Ey 
okullar, ey kurumlar, bu dün
yada ençok sevdiğim sîzlersi
niz, ama bu ülkenin zalimleri,

Bu yeni takdim şekliyle sistemden 
kopan kitleler, yeniden sisteme ka
zandırılacak ve “Yeni Dünya Düze
ni“ rahata erecektir. Türk ve İslâm 
coğrafyasını ayağa kaldıran İslâm, 
yeni şekliyle önderlik sorunuyla 
karşılaşacak, kitlelere heyecan, 
coşku veremeyecektir. Böylelikle 
zalimler zalimliklerine devam ede
cek, mazlumlar sürünecek, fesat 
devam edip gidecektir.

ülkeme ve insanlığa daha fazla 
hizm et etm em i istem em ekdir- 
le r.” deyip, en çok sevdikleri 
bu kurum lan kapatacak; ya da,

"(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zin
dan, bunların beni kendisine ça
ğırdıkları şeyden bana daha se
vimlidir. Onların kurdukları dü
zeni benden uzaklaştırmazsan, 
onlara korkarım eğilim gösterir, 
(böylece) cahillerden olurum." 
(12 yusuf33)

diyeceklerdir.
Böylelikle sistem yüzündeki 

maskeyi çıkaracak, hak ve batıl 
birbirinden çok hızlı bir şekilde 
ayrılacaktır.

Sonuç

T ürkiye’nin içinde bulunduğu 
durum itibarı ile çürüyen, biten 
bir sistem, B izans’ı aratm aya
cak entrikalarla yaşam ım  sür
dürebileceğini sanmaktadır. Bu 
nedenle, dine yönelmenin yük

selişini görerek siste
m e d in i b ir hüv iyet 
kazandırm a g irişim 
lerinde bulunulm ak
tad ır. “Türk M üslü
m anlığı”, “Siyasal İs
lâ m ” , “ Y en i d in ” , 
“D in  istism arcılığ ı” , 
“K itap” gibi kavram
la r, K u r ’a n ’ da yer 
alan özlerinden kopa
rılarak kullanılmakta
dır. Herkes aynı kav
ram ları kullanm akta, 
fakat kafalardaki çağ
r ış ım la r  son derece 
f a rk l ı  o lm ak tad ır . 
Kavramların bu denli 

yozlaştırılarak çarpıtılması teh
likelidir, m üm inler buna mani 
olmalıdır. [O açıdan gelecek sa
yılarda bu kavram lar K u r’anî 
bazda ele a lın ıp  ve incelene
cektir.]

Kavramları yozlaştırarak uz
laşma girişimlerini karşı çıkıl
m ak ve

"De ki: "Ey Kitap Ehli —Bugün
kü Türkiye için, Ey kendisine 
müslüman diyenler— bizimle si
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zin aranızda müşterek olacak 
bir kelimeye gelin. (Ki o oda şu
dur:) Allah’tan başkasına kulluk 
etmeyelim, O’na hiçbirşeyi or
tak koşmayalım ve Allah’ı bıra
kıp da kimimiz kimimizi Rabler 
edinmeyelim.” Eğer yine de yüz 
çevirirlerse, deyin ki: “Şahid 
olun, biz gerçekten müslümanla- 

—rız,’’- (3-Ali İmran 64)

denmelidir.
B ir ta r a fta n  bu k avram  

yozlaştırm asına karşı çıkar
ken d iğ er  ta r a fta n “ T eb liğ  
edip yüz çevirm e”, “En güzel 
tarzda m ü ca d e le” , “ Z ulm e  
karşı çıkm a” görevleri üç te
mel görev olarak ifa edilmeli
dir.

Sinirlerin gerileceği, tahrikin 
ve bask ın ın  doruğa çıkacağı, 
sokağa ve şiddete çekme gay
retlerinin artabileceği böyle bir 
dönemde; şiddete, pisliğe bu 
laşm adan  bu  üç tem el görev 
yerine getirilmelidir.

“Onlar, kendilerine “Size karşı 
insanlar toplandılar, artık on
lardan korkun" denildiğinde, 
buna rağmen imanları artandır 
ve “Allah bize yeter, O n güzel 
vekildir”diyenlerdir " (3 Ali İm
ran 173)

diyenlerin günüdür bu günler.
Bugünkü ortam da sistem in 

psikolojik savaş uzm anlan, ba
zı insanları ama ikna ederek, 
ama tehdit ederek cepheye sü
recek, müslümanlar arası geri
lim i artırm ak isteyeceklerdir. 
Bu açıdan herkes dikkat etmeli 
“Beyaz öküzü” yeme operasyo
nuna seyirci kalınmamalıdır.

Bu dönemde iyi bir arınm a 
olacak, saflar berraklaşacaktır.

“Ey iman edenler, içinizden kim 
dininden geri dönerse, Allah da 
(yerine) kendisinin onları sev
diği, onların da kendisini sev
diği, müminlere karşı alçak  
gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve 
onurlu, Allah yolunda cihad  
eden ve kınayıcının kınamasın
dan korkmayan bir topluluk  
getirir. Bu Allah’ ın bir fazlıdır, 
onu dilediğine verir." (5 Maide 
54)

K u ru la n  tu z a k la r  p a r 
çalanacaktır. Sahiplerinin başı
na bir bumerang gibi m usallat 
olacaktır:

“Gerçek şu ki, onlar hileli 
düzenler kurdular. Oysa onların 
düzenleri, dağları yerinden oy
natacak da olsa, Allah katında

onlara hazırlanmış bir düzen 
vardır." (14 İbrahim 46).

Unutmayın,

“BİR GECE İKİ GÜNDÜZ 
ARASINDADIR.” ■

Dipnotlar:

(1) Doğan, D.M., Batılılaşma 
İhaneti, Birlik Yay. Ankara, 1979
(2) Can, B., “Psikolojik Savaşta 
Yeni Bir Boyut: Tehdit” Ümran, İst., 
1997
(3) Izutsu, T., Kur’an’da Allah ve 
İnsan, Ankara Ünv., Ankara, 1975, 
s.21,22
(4)Korkud, R., Psikolojik Savunma, 
Ankara, 1975, s.5
(5) Mevdudi, Kur'an’a Göre Dört 
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Doğu Yay., İst.,1976
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Resmi İdeoloji ve
o

Islâm’ın Yeniden Tanımı

Farklı Oluşun Genel Kabulü

L aik liğ in  T ürk iye’deki anlam  ve 
uygulam a b içim inin  B a tı’dakine 
oran la  önem li fark lılık lara sahip 
olduğu, konuyla ilgilenen ve araş
tıranların üzerinde adeta fikir birli
ğine vardıkları bir konu olmuştur. 
L a ik liğ in  ta ra fta r la r ı da, k a rş ıt 
o lan ları veya belirli çek inceleri 
b u lu n a n la r ı da bu k o n u d a  ayn ı 
m erkezde toplanabilecek görüşlere 
sahipler. “M em leketim izin tarihî 
gerçeklerine uygun bir laiklik an
layışı vardır.” (1) diyen P rof İsmet 
Giritli, sözkonusu ettiğimiz yaygın 
görüşü ifade ederken, aynı zaman
da fark lılığ ın  nedenini de k ısaca 
açıklamış olur.

T ürkiye’nin modernleşme süre
cinde kabul edilen ve uygulamaya 
konulan laikliğin, B a tı’dakinden 
faklı oluşunun eleştirilmesini yan
lış bulan Prof. Giritli, gerekçesini 
şöy le açıklar: “M em leketim izde 
laiklik konusunda fikir yürütenle
rin genellikle düştükleri hata; laik
liği Türkiye gerçeklerinden soyut
lam aları ve dogmatik (katı-değiş- 
m ez) bir la ik lik  kavram ına körü 
körüne bağlı bulunmalarıdır. Oysa 
T ürkiye’deki laiklik, Cum huriyeti
m iz in  m illiy e tç ilik , h ak ç ılık  ve

* Felsefe öğrtmeni, Konya, Bozkır

devletçilik nitelikleri gibi, ülkemiz 
tarih  ve gerçek le rine  göre o lu ş
muştur. Bu itibarla bu nitelikleri, 
Batı taklitçisi kavram lar olarak ve
ya yalnız sözlük anlam ları ile ta
nımlamak doğru değildir.” (2)

İsmet Giritli, bu açıklamalarını 
takiben, Türkiye’deki ile B atı’daki 
uygulamaların farklı oluşuna deği
nir ve şu sonuca ulaşır; “ (Bütün 
bunlar) “Atatürk laikliği” anlayışı
na uygun  ve T ü rk  to p lu m u n u n  
çağdaş m edeniyet düzeyine ulaş
m a hedefin i teh likeye atm am ayı 
amaçlayan bir düzenlem edir.” (3) 
Elbetteki bu açıklamalara dayanak 
olacak tarihsel bir kaynak da bulu
nur. Bu kaynak, Türkiye’deki top
lumsal dönüşümün, B atı’daki dö
nüşümden farklı olduğu eleştirile
rine M ustafa K em al’in verdiği ce
vap ve o cevapta ifade olunan ba
kış açısıdır: “Hiçbir şeye benzemi- 
yormuşuz. Biz benzem em ekle ve 
b e n z e tm e m e k le  ö v ü n m e liy iz . 
Çünkü biz bize benzeriz” (4).

Laikliğin Doğduğu Ortam 
ve İslâm

Türkiye’nin modernleşme sürecin
de anlam  ifade eden  sözkonusu 
farklılıkla ilgili bu kısa açıklama

Celaleddin Vatandaş*

nın nedeni, farklılığın tartışm asız 
kabul edildiğine dikkat çekm ek ve 
bunun araştırmaya değer bir konu 
olduğuna olan inancım ızı dile ge
tirmektir. Zira kanaatim iz odur ki, 
dün olduğu gibi bugünün T ürk i
ye’sinde de bir çok problem in te
m elinde bu konu yer alm aktadır. 
Şöyleki; öncelikle k ısaca da olsa 
laikliğin B atı’daki oluşum  şartları
nı h atırlam ak ta  ya ra r var: Uzun 
b ir sü reç te  B a tı’da g erçek leşen  
şey, laikleşmenin gereği olarak di
ni otoritenin bireysel ve toplumsal 
hayattan  uzak laştırılm asıd ır. Bu 
da aynı zam anda d in in  (H ıris ti
yanlığın) özüne uygundur. Çünkü 
H ıristiyanlık  veya asıl olarak İn
cil, b ilhassa salt toplum sal yönü 
o lm ayan  b ir din ve b ir k itap tır. 
D o lay ısıy la  o toriten in  ay rış tır ıl
m a s ı, k e n d i ü r e t t ik le r i  ve 
D in ’e/K itab’a mal ettikleri gerek
ç e le r le  in s a n la r ı  y ö n e te n  d in  
adamları sınıfının sahte gerekçele
rini reddederek, onları asıl sorum
luluk alan larına yöneltm ek biç i
m inde gerçekleşir. A rtık  bu yeni 
süreçte D in ’e /K ita b ’a da uygun 
olan görevleri; vicdanî boyutta iş
leve sahip Hıristiyanlığı temsil et
mek ve bireysel ahlâkı aşm ayan 
b ir yap ıda faa liy e t yürü tm ektir;
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günah çıkarm ak , ay in leri y ö n et
mek, kutsam ak vs. gibi.

Ancak, T ürk iye’de durum B a
tı’dakinden oldukça farklı. Çünkü 
Türkiye’deki toplumun ekseriyeti
nin dini İslâm . İslâm  ise H ıris ti
yanlık gibi toplumsal yönü bulun
m ayan b ir d in  değil; tam  aksine, 
hem bireye ve hem de toplum a yö
nelik olan b ir din. İslâm 'ın  temel 
ve değişm ez olan bu özelliğini ise, 
T ürkiye’de resm i ideolojinin söz
cülüğünü yapan kesim lerin bizzat 
kendi ifadelerinde dahi açıkça gör
m ek m üm kündür. Şu b ir kaç ör
nekte olduğu gibi: “D iğer dinlerin 
sadece uhrevi olm alarına karşılık, 
İslâm fert ve toplum  hayatlarını, 
en ince m ünasebetlerine kadar, dü
zen lem ek gayesin i güder. İslâm  
dini aynı zam anda dünyevidir, si
yasal ve toplum saldır.”(5) “H ıris
tiyan dini sadece ruhani ve manevi 
bir egem enlik iddia etm iş, dünya 
ile, yani m addi ve cism ani e g e 
menlik ile ilgisi olmadığını açıkla
mıştır. Oysa İslâm dini, dünya ve 
ahiret ile ilgili kuralların bütününü 
içine alır; din devlet birbirleri ile 
karışmış ve kaynaşm ıştır.”(6) “İs
lâm ’da dünya işleri imandan ayrıl
m az.”(7) “ İslâm, bireyin özel ha
yatından hukuk alanına, sosyal ve 
siyasal hayattan ekonom iye kadar 
uzanan hem “sosyal” , hem “siya
sal” nitelik te b ir dindir... Bir yö
nüyle birey katında belirir ve bi
reylerin tek tek hayatlarını düzen
ler, onlara bir yaşam a yolu çizer. 
Öbür yanı ile kollektif planda beli
rir, özellikle siyasal hayatta önem 
li roller oynayarak, siyasal iktidarı 
düzenler, yönlendirir ve ona m eş
ruiyet tabanı sağlar.”(8)

İslâm’a Rağmen Laiklik

Bütün bu açıklam aları özetlemesi 
a ç ıs ın d a n , P ro f . E rg u n  Ö zb u - 
d u n ’un te; p itleri önem lidir: “ H ı

ristiyanlıkta dünya işlerini düzen
leyen kurallar pek az, devlet haya
tına ilişkin kurallar ise yok g ib i
dir... H ıristiyanlığın kökenindeki 
[bu] özellikler de [laikleşme] süre
cini kolaylaştırmıştır. Buna karşı
lık İslâmiyette din ve devlet birlik
te doğmuştur. İslâm dini, inanç ve 
ibadete ilişkin kurallar kadar dün
ya işleririeTIişFıîTkurallar da koy
muştur. İslâmiyet, şeriat adı altın
da, aile hukukundan m iras huku
kuna, ceza hukukundan usul huku
kuna, kişiler hukukundan borçlar 
h ukukuna kadar gen iş b ir alanı 
kapsayan, ayrıntılı ve işlenmiş bir 
hukuk sistemi yaratm ıştır.”(9) İşte 
İslâm ’ın “bu özelliği din ile devle
tin ay rılm asın ı im kansız  k ıla r .”
(10) Bu ise Türkiye laikliğini Batı 
laikliğinden zorunlu olarak ayıran 
özelliklerden birisi ve en önemlisi 
olur.

Çünkü, B atı’daki anlam ve iş
leviyle laikliğin T ürkiye’de uygu
lam aya konulm asının B a tı’da ol
mayan bir biçimde Din-Laiklik ça
tışm asına neden o lacağ ı açıktır. 
Zira Din (İslam) toplumsal otorite 
olmaktan uzaklaşmayı kabul etme
yecek ve böylesi bir girişimi ken
disine karşı bir tepki olarak değer
lendirecek, laik otorite ise otorite
sini Din (İslam )’le paylaşm aya ya
naşmayacaktır. Çünkü böylesi bir 
paylaşım, laikliğin kendisini inkâr 
etmesinden başka bir şey olmaya
caktır (11).

Türkiye’ye Özgü Bir Yöntem

K ısacası, İslâm  ve laikliğin aynı 
to p lu m d a  b ir a ra d a  b u lu n m a s ı 
m üm kün değ il; ö z le rin e  aykırı. 
K u r ’a n ’ın in s a n la r  ta ra f ın d a n  
okunduğu ve her ne şekilde olursa 
olsun okunanların  kabul edildiği 
bir toplumda, laikliği tek ölçü kı
lan bir girişimin İslâm ’ın varlığına 
rağm en g erç ek le şm e sin i b ek le 

mek, b ir  diğer ifadeyle otorite ay
rışm a s ın ın  gerçek leşm esin i um 
m ak m ü m k ü n  gö rünm em ek ted ir
(12). B u  durumun, “M uasır mede 
n iy e t s e v iy e s i” n d e  s im g e le şe n  
“B atılılaşm a”yı varlıklarının yegâ
ne gayesi olarak açıklam ış C um 
huriyet seçkinleri için çözüm bek
leyen büyük  bir problem olarak al
g ıland ığ ında  kuşku yok: D in (İs
lam ) ta m a m ıy la  re d d e d ile m e z ; 
çünkü m üslüm an bir toplum da bu
nu yapm ak mümkün değildir. La
iklikten vazgeçilem ez, çünkü var
l ık la r ın ın  gayesi o lm uş hed e fe  
u laşm anın  reddedilm esi veya ter- 
k ed ilm e s i kend ilerince  m üm kün 
o lm ayan  b ir şeydir. Bu durum da 
b irşey ler yapm ak ve İslâm ’a rağ
m en la ik liğ i geçerli k ılacak  b ir 
yöntem  geliştirm ek  gerekm ekte
dir. Bu yöntem in ise şu iki yoldan 
birisini tercih biçiminde gerçekleş
mesi gerekmektedir:

1 -) İ s lâ m ’ı yen iden  ta n ım la 
mak,

2-) L a ik liğ i T ü rk iy e ’nin özel 
şartlarına uygun hale getirmek.

T ü r k iy e ’n in  m o d e rn le ş tir ic i 
kad ro ların ın  tercihi b irincisinden 
yana o lur. İkincisi ise, arzulanan 
toplum sal dönüşümün birincisi ile 
tam istenildiği tarzda gerçekleştiri
lem ed iğ i a lan la rda , destek ley ic i 
bir unsur olarak devreye sokulur. 
Şimdi bu  sürecin nasıl oluşup ge
liştiğini görelim.

İslâm’ın Yeniden 
Tanımlanması

Bir d in , ideo lo ji veya toplum sal 
sistem, kendi kaynaklarını kendisi 
belirler. Kendisini oluşturan esas
ları sadece kendi iradesi ile belir
leyerek orjinalitesini sağlar. D ola
y ısıy la İs lâ m ’ın ne olduğunu, ne 
gibi ö z e llik le re  sah ip  o lduğunu  
öğrenm en in  yegâne yöntem i, İs-

22 ümran



resm i ideoloji ve İslâm

lâ m ’ın “ k ay n ağ ım ” dediği şeye 
yönelmektir. K ur’an ise sözkonu- 
su kaynağı teşkil eder. K ur’a n ’a 
yönelip İslâm ’ın özellikleri araştı
rıldığı zam an, yukarıda İslam ’la 
ilgili bazı örneklerini verdiğim iz 
tesbitlerde olduğu üzere, toplumla 
iç içe, toplum a rehberlik eden ve 
kendi hukuk, siyaset, ekonomi, bi
reysel ve toplumsal hayat, ahlâk... 
sistemini açıkça vazgeçilmez şart
lar olarak sunan bir dinle karşılaşı
lır. Gerçi bu durum bazı araştırma
cılar tarafından, 6000’i aş
kın ayet arasında sadece 50 
civarında ayetin toplumsal 
n ite lik li olduğu görüşüne 
dayanılarak yok sayılmaya 
çalışılm ışsa da, (13) esasta, 
bir ayet dahi olsa bu duru
m un la ik liğ in  öngördüğü  
otorite ayrışm asını im kan
sız kılacağı açıktır. Ö rne
ğ in  k o n u y la  ilg ili bü tü n  
ayetler yok sayılsa ve ege
menliğin sadece A llah’a ait 
o ld u ğ u n u  ilan  ed en  aye t
(14) k a lsa  dahi, la ik liğ in  
gerektirdiği sözkonusu oto
rite ayrışm ası im kansızla
şır. Zira laiklik, hiç bir İlahî 
boyutu olmaksızın otoriteyi 
beşerileştirm ektedir. İslâm 
ise  o to r i te y i  ta m a m ıy la  
ilahî tem ele oturtup, buna aykırı 
her yaklaşım ve görüşü şirk olarak 
nitelemektedir (15). İşte bu neden
lerden dolayı, Cum huriyet önder
lerinin ilk andan itibaren çetin bir 
problemle karşı karşıya kaldıkları
nı söylemekle bir tahminde bulun
muş olmuyor, tarihsel bir gerçeği 
ifade etmiş oluyoruz. Cum huriyet 
önderlerinin ve sonraki cum huri
yet seçkinlerinin İslâm ’ı yeniden 
tanım lam aya yönelik ifadeleri de 
bunun reddi mümkün olmayan de
lilleri olarak görülüyor. “Kemalist 
kadro için Milli Mücadele başarı
ya ulaştıktan sonra geleneksel bü

rokrasiyi tasfiye etmenin en etkin 
yolu olarak görülen sekülerizas- 
yonla güdülen ilk amaç, İslâm di
n in in  ve tem silc ile rin in  siyasal, 
toplum sal ve kültürel alanlardaki 
y e tk ile rin i ve güçlerin i o rtadan  
kaldırmak, bunu yalnızca inanç ve 
ibadet alanında bırakm ak o lm uş
tur. Böylece, İslâmî modern, Batılı 
bir ulus devletteki dinin rolüne in
dirgem ek, ulemayı devletin kont
rol silahlarından yoksun bırakmak, 
K em alist kadro için siyasal gün

dem de çözüm  aranan  ilk  so run  
olarak belirm iştir.” (16) Bu tespi
tin dayanağı b izzat M ustafa K e
m al’in kendi ifadelerinde karşım ı
za çıkar: “D inî ve ahlâkî inkılap 
yapm adan önce hiç bir şey yap
m ak doğru  d e ğ ild ir .”(17) Bunu 
gerçekleştirm e sürecine girildiği 
zaman ise, girilen sürecin bilincin
de olan dönem in A dalet Bakanı 
S eyy it B ey şunu sö y ley ecek tir: 
“ İslâm  ta rih in d e  çok büyük  b ir 
devrim yapıyoruz. Belki de dünya
da bundan daha büyük bir devrim 
yoktur.” (18)

İslâm’a Tanınan Yeni ve 
Tek Mekan: Vicdan

Konu dahilinde araştırm aya g iril
diğinde ilk dikkati çeken özellik; 
İslâm ’ı H ıristiyanlıkta olduğu gibi, 
sadece ruhanî boyutu ifade edecek 
tarzda, birey ile Tanrı arasındaki 
ruhanî ilişkileri düzenleyen bir din 
olarak tanım lam a gayretine g iril
miş olunmasıdır. Bu konuda örnek 
o larak  C um huriye t T ü rk iy e ’sini 
oluşturan inkılâpların liderinin ba

zı ifadeleri önemlidir; “Bi
zim dinim iz en makul ve en 
tab iî b ir dindir. Ve ancak 
bundan dolayıdır ki son din 
olmuştur. Bir dinin tabiî ol
ması için akla, fenne, ilme 
ve m antığa uyması lâz ım 
dır. Bizim  dinim iz bunlara 
tam am en  u y g u n d u r.” (19) 
Bu ifadede İslâm ’ı tanım la
m aya y önelik  olan “ akla, 
fenne, ilme ve mantığa uy
g u n lu ğ u n  İ s lâ m ’ın esas 
öze lliğ i o lm aktan  ziyade , 
pozitivist felsefenin öngör
düğü şartlar olması dikkat 
çekicidir. (20) Halbuki İs
lâm, akla, fenne ve mantığa 
uygun olduğu esasına değil, 
onların üstünde olduğu esa
sın a  dayan ır. D o lay ıs ıy la  

bu tanımla, Cum huriyet önderleri
nin inançlarını oluşturan pozitivist 
fe lse fen in  bazı öze llik lerin in  İs- 
lâm îleştirilerek meşrulaştırıldığını 
anlıyoruz. Bir başka ifade de İs
lâm ’ın alanının daraltıldığını tespit 
ediyoruz; “Din lüzumlu bir m ües
sesedir. Dinsiz milletlerin devamı
na imkân yoktur. Yalnız şurası var 
ki d in , A llah  ile Kul arasındaki 
b ağ lılık tır.”(21) Bu tanım da ise, 
A llah-B irey-T oplum -E vren  arası 
ilişkileri düzenlem eyi hedefleyen 
İslâm ’ı, bu ilişkiler yumağını tek 
boyutlu hale getirerek toplum dı- 
şaına alm a arzusu açığa çıkar. Şu

Ergun Özbudun: "...dinin, kişinin 
vicdan alanına ilişkin olduğunu, 
inanç ve ibadet konularını kap
sadığını; dünya işlerinin ise dün
yevî iktidarlar tarafından, din ku
rallarına göre değil toplumun de
ğişen ihtiyaçlarından kaynakla
nan akılcı kurallara göre yürütü
leceğini kabul etmek... İşte Ata
türkçü laikliğin Türkiye’de ger
çekleştirmiş olduğu budur”
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tanımda ise, daha önceki tanım lar
la sadece Allah-Kuİ ilişkisine in
dirgenen İs lâm ’ın, bu ilişk ide de 
sadece ruhani bir bağı teşkil ettiği 
anlayışının hakim  kılınm aya çalı
şıldığı görülür: “Türkiye Cum huri
yeti’nin resm î dini yoktur. Devlet 
idaresinde bütün kanunlar, nizam 
lar ilmin m uasır m edeniyete temin 
ettiği esas ve şekillere, dünya ih ti
y aç la rın a  gö re  y a p ılır  ve ta tb ik  
edilir. Din telakkisi vicdanî oldu
ğundan (22) C um huriyet din f i
kirlerin i devlet ve dünya işlerin 
den  ve s iy a se tte n  ayrı tu tm ay ı, 
m illetim izin  m uasır te lakkisinde 
b aş lıc a  m u v a ffa k iy e t âm ili g ö 
rür. ”(23) 4 Nisan 1926’da yayınla
nan ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe 
giren T ürk  M edeni K anunu’nun, 
zam anın A dalet Bakanı M ahm ut 
Esat B ozkurt’un im zasını taşıyan 
gerekçesi, genel anlam da d in  ve 
özel anlam da İslâm ’ı yeniden ta
nım lam a gayret ve girişim lerinin 
ilg in ç  b ir  d iğ e r  ö rn eğ in i te şk il 
eder: “H ayat yürür; ihtiyacat sü 
ratle değişir, din kanunları, m utla
ka ilerleyen hayatın huzurunda şe
kilden ve ölü kelim elerden fazla  
bir kıymet, bir m ânâ ifade etm ez
ler. D eğ işm em ek  d in le r iç in  b ir 
zarurettir. Bu itibarla dinlerin sa
dece bir vicdan işi olarak kalması, 
asrı hazır medeniyetin esasatından 
ve eski m edeniyetle yeni m edeni
yetin en m ühim farikalarından bi
risid ir. E sasların ı d in lerden  alan 
kanunlar tatbik edilmekte oldukla
rı cam iaları nazil oldukları iptidaî 
devirlere bağlarlar ve terakkiyata 
mâni bellibaşlı m üessir va âm iller 
sırasında bulunurlar.... Türk m ille
ti, m u asır  m eden iye ti kend isine  
değil, kendisini m uasır m edeniye
tin icabatına her ne bahaya olursa 
olsun ayak uydurm ak m ecburiye
tindedir.”^ )  CHP Genel Sekrete
ri R ecep  P ek er ise , C um huriye t 
k ad ro la rın  önde gelen  b ir üyesi

o larak , 16 E kim  1931 ta rih inde
(25) dini yeniden tanımlama anla
m ına gelecek tarzda şu ifadeleri 
sarfedecektir. “Bugün T ürkiye’de 
dini görüş vatandaşları fert olarak 
ilg ilendiren  v icdani ve şahsi bir 
m eseledir.”(26) C H P ’nin 14 M a
yıs 1931’deki üçüncü kongresinde 
laiklik ilkesi program a alınca, di- 
nin sadece b ir vicdan işi olduğu 
ila n  e d i lir .  “ T a m a m ıy le  A ta 
tü rk ’ün d üşüncesine  uygun o la 
rak” İçişleri B akanı Şükrü Kaya 
da, 5 Şubat 1937’de H alk P arti
s i’nin altı ilkesinin anayasaya ko
nulması vesilesiyle yaptığı konuş
mada İslâm ’ın öngörülen sınırını 
n e t b ir  şe k ild e  a ç ık la y a c a k tır ;  
“Dinler vicdanlarda ve mabetlerde 
kalmalı, maddi hayatın ve dünya
nın işlerine karışm am alıd ır.”(27) 
Bu yaklaşım  C um huriyet T ü rk i
ye’sinde resmi ideolojinin bir ge
reği o lacak ve C H P dışı bir çok 
parti program ında da aynen görü
lecektir. Bu konuda 1931 yılında 
kurulan “Lâyik Cumhuriyetçi İşçi 
ve Çiftçi F ırkası”nm  program ını 
dikkate alabiliriz: “Türkiye layik 
bir cumhuriyettir. Dünya işleri din 
işlerinden ayrılmıştır. Dünya işle
ri, asrın devlet usulüne müsteniden 
Türk milletinin bilgisinden çıkarı
lan kanunlarla idare olunur. Din 
işleri, fertlerin akıllarına terkedil
miştir”. (28)

C um huriyet kadroları ta rafın 
dan laikliğin hedeflendiği dikkate 
alınırsa, hedeflenenin  gerçek leş
mesi için İslâm ’ı böylesi “vicdan 
konusu” olarak tanımlamak zorun
luydu. Zira laikliğin varlığı, ancak 
İslam ’ın “bir kişisel vicdan soru- 
nu”(30) olmasıyla mümkün olabi
lird i: “ İslam  d in in in  H ris tiyan - 
l ık ’tan önem li fa rk la r arzetm esi 
Türkiye’de laikliğin önemini daha 
da artırır ve ona bir özellik sağlar. 
Şöyle ki: Hristiyan dini sadece ru
hani ve manevi bir egemenlik id

dia e tm iş, dünya ile, yani maddi 
ve cism ani egem enlik ile ilgisi ol
m adığını açıklamıştır. Oysa İslam 
dini, dünya ve ahiret ile ilgili ku
ra lla rın  b ü tü n ü n ü  iç ine alır; d in  
d ev le t b irb ir le r i  ile  karışm ış  ve 
kaynaşm ıştır... Bu nedenle ü lke
m izde la ik liğ in  yerleşm esi, B atı 
ü lk e le r in d e  o lduğu  gibi- d in  v e -  
dünya ilişkilerinin düzenlenm esin
den ziyade, dünya müesseseleri ve 
m ü n a se b e tle r in i o n la rla  karış ıp  
kaynaşm ış olan dinden sıyırma ve 
kurtarm a çabasıd ır.”(30) Sözko- 
nusu zihn iyeti yansıtan bir örnek 
o la ra k ,  P ro f .  N e c a t T ü z ü n ’ün 
“A ta tü rk  İnk ılap larında L aik lik” 
isim li m a k a le s i önem lidir: Prof. 
Tüzün, d in i tanım larken üyesi ol
duğu top lum un dini olan İslâm ’a 
yönelm ek yerine, Batı kaynakları
na yönelm eyi tercih eder ve ora
dan hareketle İslâm ’ı da tanım la
m aya ça lış ır . Bu aynı zam anda, 
T üzün’ün  bu m akalesinin konusu 
olarak , M u stafa  K em al’in İslâm  
tan ım ın ın  kaynağına da işarettir: 
“D in , in san ı T anrıya  yak laştıran  
inanç Ve ibadettir. (Fr. Religion). 
Robert lügatinde din; “İnsan ruhu
nu T a n r ıy a  yak laştırm a am acını 
g ü d en  ib a d e t” o la ra k , L a ro u s-  
se ’de; “ İnsanların A llah’a ibadeti, 
A lla h ’a k a rş ı m ü k e lle fiy e tle rin i 
ifade e d e r” d iye tanım lanm ıştır. 
A nsik lopedik  H ukuk Sözlüğünde 
ise din; “Kutsal varlıklara bağlılık 
ve inanç” olarak tanım lanm ıştır.”
(31)

Arzulanan İslâm Modeli

Cum huriyetin ilk birkaç on yılında 
İs lâm ’ı la ik liğe  zem in hazırlaya
cak  ş e k ild e  y en id en  tan ım lam a 
gayretlerinin, sonraki dönem lerde 
bazı değişik lik lere uğradığını be
lir liy o ru z . Bu yeni aşam ada, İs 
lâm ’ı yeniden tanımlama anlamına 
geleb ilecek  iki farklı yaklaşım ın
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içiçe girdiği görülüyor. Bunlardan 
b irisi; İ s lâ m ’ın, ade ta  kendisin i 
yok sayacak müdahalelere m üsaa
de edecek  n ite liğe  sahip olduğu 
görüşü, d iğeri ise; İs lâm ’ı çağın 
problem lerine cevap veremeyecek 
kadar “eskim iş” ilan etme gayreti. 
Bu ik in c i y a k la ş ım ın  da kend i 
içinde iki gruba ayrıldığım  tespit 
ediyoruz: 1- İslâm ’ın özü itibarıy
la eskidiği görüşü, 2) İslâm ’ı özü 
itibarıy la  d inam ik  kabul etm eye 
karşılık, müslüman kitlele
rin  “yobaz d in  adam ları
nın” aldatm ası sonucunda 
bu d in a m ik  İ s la m ’dan 
u z a k la ş t ır ı ld ığ ı  gö rü şü .
T aner K ış la lı’n ın  aç ık la
m aları sözkonusu  y ak la 
şımlar açısından ilginç bir 
ö rnek tir: Ö nce ilg inç  ve 
day an ak ları bu lunm ayan  
b ir  İ s lâ m  m o d e li ta s v ir  
edilir: “A slında İslâm d i
ninin katı ve değişmez bir 
yapı oluşturduğu söylene
m ez. H a z re ti  M u h am - 
m e d ’in  k e n d is i ,  K u- 
r ’an ’daki hüküm lerin, za
mana ve yere göre değişe
b ile c e ğ in i  b e l i r tm iş t i . . .  
Cum huriyet dönemine ge
linceye kadar diş doldurul
ması, çekilen dişin yerine 
diş takılm ası din bakım ından ya
saktı. Saç uzatma, setre pantolon 
g iy m e , k ra v a t  b a ğ la m a , F ren k  
göm leği giym e, çatal bıçakla ye
m ek yem e, d en ize  g irm e büyük 
g ünah lar arasındayd ı. B asım evi 
günah, fabrika günah, tiyatro gü
nah, karyola günah, taramvay gü
nah, elek trik  günahtı. Sonuç ola
rak doğuştan ölünceye dek yaşan
tım ızın her anını, rüyalarım ız da 
dahil, dini yanlış anlayan kişilerin 
uydurdukları ku rallara göre sür
dürmek zorundaydık. Hristiyan ül
kelerdeki her yenilik gühah, M üs
lüman ülkelerdeki her gerilik se

vaptı. ..”(32) Sonra da, düşünülen 
“Gerçek İslam” anlayışının öngör
düğü şeylerle ilgili örneklere geçi
lerek  nasıl b ir İslâm  arzulandığı 
açıklanır: “M üslümanlığı yeni ka
bul ettiğ i günlerdeydi. U zun b ir 
g ö rüşm e s ıras ın d a  R o g e r G ara- 
udy’e sormuştum... Sayın Garaudy 
b ir yandan bunları söylerken, öte 
yandan  şarab ın ı yudum luyordu . 
B iraz sonra da “Türkçe ezan” ve 
“T ü rk çe  ib a d e ti” sav u n ac ak tı...

Falih Rıfkı Atay: “Kemalizm, aslın
da büyük ve esaslı bir din refor
mudur... İslâm’da bütün şer’î  me
seleler iki büyük bölüme ayrılmış
tır: Birinci bölüm ahireti ilgilendirir 
ki ibadetlerdir: Oruç, namaz, hac, 
zekat. İkinci bölüm, dünyayı ilgi
lendirir ki, bunlar da nikah ve aile
ye ait hükümlerle muamelât de
nen mal, borç, dava ilişkileri ve 
ukubât denen ceza hükümleridir... 
Kemalizm, ibadetler dışındaki bü
tün ayet hükümlerini kaldırmıştır.”

M üslüm andır hem  de laiktir. Yeri, 
göğü yaradana ve onun e lç is ine  
inanmak ayrı b ir şeydir, yaşamını 
k e n d i ö z g ü r  ira d e s iy le  k u rm ak  
başka b ir şey. K aldı ki; o özgür 
irade de T a n rı’n ın  bir arm ağan ı
dır... M eselenin  b ir “M üslüm an- 
Laik çatışm ası” olduğunu ileri sü
renlere de karşı çıkarım. M esele
nin bir Laik- M üslüman m eselesi 
o lm adığını, b ir insanın hem  laik 
ve hem de M üslüman olabileceği
ni söylerim .”(34) İsmet Giritli ise 

m odernleşmenin gereği ola
rak dinin  üstlenm esi gere
ken fonksiyonu Japonya ör
neğ inden  hareketle aç ık la
y acak tır. Bu b ir tan ım  o l
m ak tan  z iy ad e  te m en n iy i 
d ile  g e t irm e s i de a y r ıc a  
önemlidir; “Japonya’nın sü
ratli ve sürekli m odern leş
m e s in in  b ir  d iğe r b a ş lıc a  
faktörü bu ülkede dinin sa
dece “ah ire t” işleri seviye
sinde kalm asıdır.”(35)

Suç Olan İslâm

Eski devlet bakanlarından rahmetli 
A h m et Ş ener, d ü z e n li b iç im d e  
oruç tutar, ama iftardan sonra da 
rak ıs ın ı içerd i... İ r a n ’da, Suudi 
A rabistan’da, Sudan’da ya da “şe
ria t” düzeni kurm ak iddiasındaki 
başka bir ülkede olsaydı, her halde 
Ahmet Şener’in... boynunu vurur
lardı.”^ )

Toktamış Ateş, konuyu “Y ara
tan Tanrı” düşüncesinden hareket
le ele alır ve İslâm ’ın esas itibarıy
la laiklikle çatışm ayacağını ifade 
ederken, İslâm ’ı da yeniden tanım 
lar: “Bu toplum un çok büyük bir 
çoğunluğu hem inaçlı bir biçimde

A b d u llah  C evdet ve Z iya 
G ökalp  g ib i şah siy e tle rd e  
öncesi de bulunan “dini ye
niden tanım lam a” sürecinin 
Cum huriyet döneminde gel

diği son noktayı göstermesi açısın
dan İsm et G iritli’nin bir açıklam a
sı ilginç. Bu gelinen son noktada, 
İslâm ’ın laikliğe engel olan boyu
tunu dile getirmenin ve savunm a
n ın  F u n d am en ta lis t tav ır o larak  
ifade edilip (suçlanıp) reddedilm e
sine karşılık , İslam  geriye kalan 
(daha doğru bir ifadeyle oluşturu
lan) boyutuyla laikliğin dayanağı 
ve g e re ğ i o la ra k  takd im  ed ilir: 
“ Sorunun önem li nedeni Kökten- 
ci-Fundam entalist akımların konu
ya sadece  fe rd î inanç ve ibadet 
hürriyeti açısından bakm ayı red- 
detm elerindendir. Bu akım  taraf-
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tadarına göre; İslâm iyet’te din ve 
devlet işleri birbirinden ayrılmaz. 
İslâm iyet şeriat demektir. B ir müs- 
lümanın görevi sadece kişi olarak 
dini inanışın ın  gereklerini yerine 
getirmek değil, aynı zamanda şeri
at devletinin kurulm asına da çalış
m ak tır. B ö y le  b ir  a n la y ış ın  ise 
Anayasam ıza aykırı olduğuna kuş- 
ku yoktur... Kaldı ki—bu köktenci 
görüşün  H az re ti M u h a m m e d ’in 
öğretisine ve mahiyetine aykırı ol
duğu da söylenebilir.”(36)

İsm et G ir it l i’nin ifade lerinde  
anlam bulan düşüncenin Cum huri
yetin kurucu  kadro larına  
kadar uzanan  geleneksel 
b ir  ç iz g is i v a rd ır . F a lih  
R ıfkı A tay ’ın açık lam ası 
hem bunun örneği, hem de 
gerçekleştirilen değişim in 
m a h iy e t in i  if a d e  e d e r: 
“Kemalizm, aslında büyük 
ve esaslı bir din reform u
dur... İslâm ’da bütün şer’î 
m eseleler iki büyük bölü
me ayrılmıştır: Birinci bö
lüm  ahireti ilg ilendirir ki 
ibadetlerdir: Oruç, namaz, 
hac, zekat. İkinci bölüm , 
d ü n y a y ı i lg i le n d i r i r  k i, 
bunlar da nikah ve aileye 
ait hüküm lerle m uam elât 
denen mal, borç, dava iliş
kileri ve ukubât denen ce
za hükümleridir... Kemalizm, iba
d e tle r  d ış ın d ak i b ü tün  ay e t h ü 
kümlerini kaldırm ıştır.”(37)

B ütün  bu n la r son u cu n d a  İ s 
lam ’ın hayatla olan bütün bağlan 
koparılm aya çalışılm ış ve b ir ke
sim  ve en azından resm i ideoloji 
açısından da başarılm ıştır. Fakat 
ne ilginçtir ki, bu yapılırken de İs
lam ’a hizm et edildiği inancı başa
rılı ş e k ild e  sü rek li iş len m iş tir : 
“Atatürkçü ideoloji, dini inanç ve 
ibadeti, günlük yaşamı düzenleyen 
yasal ve kurumsal düzünlemelerin 
dışında tutarak olur olmaz neden

lerle dini inanç ve kurumların tar
tışılmasını ve zedelenmesini önle
miştir. Din, Allah ile kul arasında 
bir ilişkidir ve dini kural ve gele
nek lere  gö re  düzen len ir. D inin; 
kanun yapm a ve uygulam a siste
mi, eğitim ve yargı sistemi, giyim 
kuşam tarzı gibi konularda doğru
dan düzenlem e fonksiyonu yok- 
lur.” (38) Hrguıı Ö zbudun’un açık
lam aları ise, kendisin in  de dahil 
olduğu modernleştirici elit tabaka
n ın  İ s lâ m ’ı y en id en  tan ım lam a 
gayretlerinin itirafı niteliğindedir: 
“İslâm iyetin  H ıristiyanlığın aksi

ne, hem bir din hem bir devlet dü
zeni olarak doğmuş ve sosyal ha
yatın geniş bir bölümünü düzenle
m iş olması dolayısıyla İslâm dün
yasında devlet ve hukuk düzenini 
d in  ku ra lla rın d an  ayırm a çabası 
daim a direnişle karşılaşm ış, İslâ- 
miyette din ve devletin birbirinden 
ay rılam ayacağ ı idd ia  ed ilm iştir. 
Bu çe lişk in in  tek çözüm ü, dinin 
kişinin vicdan alanına ilişkin oldu
ğunu, inanç ve ibadet konularını 
k apsad ığ ın ı; dünya işlerin in  ise 
dünyevî ik tidarlar tarafından, din 
k u ra lla rın a  göre değil toplum un

değişen ihtiyaçlarından kaynakla
nan akılcı kurallara göre yürütüle
ceğ in i k ab u l etm ek tir. İş te  A ta 
türkçü  la ik liğ in  T ü rk iy e ’de g er
çekleştirm iş olduğu budur” (39)

Sonuç

B a tı’dakiy le  ilg isiz ve ne olduğu 
da b ir tü ılü  d ö ıl başı m am ur b ir 
şek ilde belirlenm eyen  la ik lik  is 
m in d ek i b ir  sis tem i, T ü rk iy e ’de 
hakim  k ılm ay a  ça lışan  devrim ci 
kadronun kendi arasındaki bir tar
tışma, konum uzu özetler m ahiyet

ted ir. Bu nedenle, yazım ız 
a ç ıs ın d a n  bazı n o k ta lard a  
tekrar olsa dahi, sözkonusu 
tartışm anın bir kesitini, hem 
T ürk iye’de yaşanılan garip
lik  ve çelişkilerin kaynağını 
gösterm ek ve hem de araş
tırm am ızın özeti olarak dü
şündüğüm üz için buraya al
m a k ta  ya ra r bu lduk : “L a
yıklık  dinsizlik midir? Yok
sa  sadece dinin dünya işle
r in e  k a r ışm a m a s ı m ıd ır?  
İk in c is i o lduğunda ittifak  
edildi... Gazi benim fikrimi 
s o rd u : “ D in in ” d ed im ; 
“D ünya işlerine karışm am a
sı H ıristiyanlık  için bahse 
m evzu  olur. Çünkü H ıristi
yanlık  dünya işlerine karış

m ayan b ir dindi. Esasında böyle 
o lduğu  ha lde  son ra la rı papazlar 
hakim iyeti ve idareyi ellerine aldı
lar... “K ayser’in hakkını K ayser’e, 
P ap a’n ın  hakkını P ap a ’y a” veren 
b ir işbö lüm ü yapılm ak suretiyle, 
d ü n y a  iş le r i  d in in  n ü fu z u n d a n  
kurtu ldu. D ikkat edilirse lâyıklık 
A v ru p a ’da d in siz lik  doğurm adı. 
K iliseler ve umumiyetle din mües- 
s e s e s i  h ü rm e t g ö re re k  y a şa d ı. 
B u g ü n  lâ y ık  o la n  A v ru p a  ve 
A m erik a  h a lk ı tam am en  d indar 
say ılır . H albuki H ıristiyan lık tan  
so n ra  d o ğ a n  ve e s a s ın d a  ço k

Ahmet Hamdi:“Bizce layıklık tabirin
denanlayacağım ızm âna, din ile 
dünyayı ayırmak değil, dinin ayrı bir 
sınıf elinde olarak dogmalaşmış 
esaslara bürünerek dünya işlerini 
tahakkümü altında bulundurması
nın önüne geçmektir... Fakat eğer 
din ile dünyayı ayıracağız dersek 
İslamlıktan uzaklaşmış, dinsizlik 
yapmış oluruz. Hıristiyanlık dünya 
işlerinden uzak olarak yaşayabilir; 
İslamlık ise yaşayamaz.”
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mütekamil bir din olan İslamlıkta 
din ile dünyanın ayrılması yok
tur... Bizce lâyıklık tabirinden an
layacağımız mâna, din ile dün
yayı ayırmak değil, dinin ayrı bir 
sınıf elinde olarak dogmalaşmış 
esaslara bürünerek dünya işlerini 
tahakküm ü altında bulundur
masının önüne geçmektir... Fakat 
eğer din ile dünyayı ayıracağız 
dersek İslamlıktan uzaklaşmış, 
dinsizlik yapmış oluruz. Hıris
tiyanlık dünya işlerinden uzak 
olarak yaşayabilir; İslamlık ise 
yaşayamaz.”(40)
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düşünce

Demokrasi; ya da farklı değil, 
görece bir dünyaya kapı açmak

Abdurrahman Arslan*

Kısaca izahı yapılırsa; Anayasa 
ve temsile dayalı bir yönetim bi
çimi olarak demokrasi; verilen 
oylarla insanların içinde yaşa
dıkları kamusal alanı kendi arzu
ları doğrultusunda değiştirip dö
nüştürmeleri sayılır. Bu cihetten 
bakıldığında özgürlüğü; fakat 
önerdiği tasavvur, hayat ve me
seleleri çözme biçimi olarak ke
disinde içkin bir baskıyı taşıdığı
nı söylemek mümkündür.

Rönesans ve Reformasyon ile 
başlayan ve demokrasi ile neti
celenecek olan süreçler, Batılı 
insan için  ayn ı zam anda bir 
“em ansipasyon” çağı sayılır. 
18. yüzyıl, Ortaçağ’m yüklediği 
her türlü sorumluluktan kurtula
rak insanın özgürleşmesi süreci 
olarak kabul edilmiştir. Neticede 
mekanı ulus-devlet olan bir yö
netim tarzı olarak demokrasi, bu 
dönem insanına özgürleşm eyi 
sağlayacak ve çatışmayı asgari
ye indirecek siyasal bir imkan 
olarak ortaya çıkm aya başlar. 
D em okratik m irasın b ir yönü 
ise, Kadim Grek ve Yahudi uy
garlıklarına uzanan kökleri ol
ması, onu sadece m odern dö-

* Araştırmacı, yazar

neme ait b ir “icad” olm aktan 
kurtarmaktadır.

Roma K atolik  K ilisesi, 13. 
yüzyıla kadar Batı dünyasında 
örgütlü tek kurum olma hususi
yetine sahipti. Fakat Hıristiyanlı
ğın savunduğu hakikat anlayışı
nın giderek çözülmesi ve buna 
bağlı olarak dinin farklı şekilde 
yorumlanması, 18. yüzyıla geli- 
ndiğide yüzlerce yeni mezhebin 
ortaya çıkmasına ve bunlar ara
sında uzun savaşların doğmasına 
sebebiyet vermiş oldu. H ıristi
yanlığın monolitik toplum anla
yışı parçalanır ve demokrasiye 
gidecek süreçlerde hızlanma ya
şanırken, sadece B atı’ya özgü 
yeni bir kavramın, “tolerans” 
sözcüğünün de ifade edilmeye 
başlandığı görülür. Farklı yo
rumlara müsaade etmeyen Kili- 
se’nin tekil anlayışının parçalan
m ası, aynı zamanda çoğul bir 
toplumsal yapının da ortaya çık
m asını m üm kün kılm ış olur. 
Ama bu çoğulculuğun aynı kül
tür ve dini geleneğin kendine has 
ortamında ortaya çıktığı belirtil
melidir.

D em okratik  bir toplum her- 
şeyden önce sözleşme temelinde 
var olmuş bir toplumsallık anla
mı ve meşruiyeti taşır.- İnsanların 
özgür iradeleri ile katıldıkları 
böy le  b ir  to p lu m d a; K adim  
Grek’ten beri gelen ve Batılı dü
şünce ve hayat geleneğinde ha
zır bulduğumuz, “İnsanın kendi 
kaderini kendi ellerinde tuttu
ğuna” ilişkin bir kabul söz ko
nusudur. Bu inanışın tabii bir 
hasılası olarak; belirli bir “bi
rey” fik rin i ortaya çıkartarak, 
onu bütün dünya için kabul edi
lebilir gören Batılı demokratik 
gelenek olmuştur, demek fazla 
yanıltıcı sayılmaz. Demokrasi
nin, bütün değerlerinin yaratıcı 
kaynağı ve otoritesi olarak orta
ya çıkan bireyin kendi kendisini 
y ö n etm esi o larak , özgürlüğü 
temsil ettiği varsayılır. Ne var 
ki, araçsal bir düzeye indirgen
mesi mümkün olmayan demok
rasin in  im kan ları ile  kendini 
kurgulamış demokratik bir top
lum; insanın “kulluktan” birey
liğe; d iğer bir ifade ile insanın 
“aydınlanmanın” şemsiyesi al
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Demokrasi ya da görece bir dünya

tında “vatandaş” olma ve bunun 
gereği ve imkanı olan özgürleş
me m eselesi sayılır. Aynı za
manda bu, modern toplumun ve 
kültürün meydana geliş süreci 
olarak vasıflandırılabilir.

Öte yandan demokrasi ile öz
gürlüğün uzun zamandan beri 
özdeş görülmesi gibi yanlış bir 
algılanışın; aynı zamanda özgür
lüğün tek bir mekana indirgen
mesine sebebiyet verdiği görül
mektedir. Özgürlüğün sa
dece demokrasi aracılığı 
ile elde edilebilineceğine 
ilişk in  inanç, hukukun 
önem in in  g id erek  k ü 
çüm senm esin i d o ğ u r
m aktadır. Dem okrasiye 
özgürlük adına yapılan 
vurguda, Batı’da yaşanan 
totaliter tecrübenin; ülke
mizde ise askeri müdaha
lelerin paylarının büyük 
olduğu söylenebilir. Fa
kat bir toplumun kendi 
hak ve özgürlüklerini te
minat altına almasını; adı 
demokrasi olan bir yöne
tim biçimine bağlamak, 
daha doğru bir ifade ile 
yönetim biçimine indir
gemek; aynı zamanda de
mokratik bir totaliterliğe de kapı 
açacaktır. N itekim  1940’larda 
Batı’da yaşanan kanlı tecrübeler 
bunun için örnek sayılabilir. Hal
buki hakların teminat altına alın
ması herşeyden önce bir hukuk 
meselesidir ve önceliğin de hu
kuka verilmesi zorunlu olmakta
dır. Hukuku esas almış suç ve 
cezanın fazla müphemiyet taşı
mayan belirlenmişliğiyle özgür 
bir toplum olmak ile, demokratik 
bir toplum olmak; herşeyden ön
ce mahiyette bir farklılığa vurgu

yapmaktadır.
Öte yandan demokrasiyi sade

ce bir yönetim biçimi olarak gö
rüp, onu toplumu yönetmenin bir 
aracı olarak varsaymak, onarıl
ması zor yanlışlıklara sebebiyet 
verecektir. Bu çeşit yanlış kabul
lerden en başta demokasi taraf
tarlarının bir türlü kurtulamama
sı; aynı zamanda demokrasiye 
ilişkin kanaatlerin mahiyeti hak
kında da çok zaman yeteri kadar

Araçsal bir düzeye indirgenme
si mümkün olmayan demokra
sinin imkanları ile kendini kur
gulamış demokratik bir toplum; 
insanın “kulluktan” bireyliğe; 
diğer bir ifade ile insanın “ay
dınlanmanın” şemsiyesi altında 
“vatandaş” olma ve bunun ge
reği ve imkanı olan özgürleşme 
meselesi sayılır. Aynı zamanda 
bu, modern toplumun ve kültü
rün meydana geliş süreci ola
rak vasıflandırılabilir.

bilgi verici olduğu söylenebilir. 
Demokrasiyi bir yönetim aracı 
olarak görmeden önce kendine 
has mantığı içinde kavrama ve 
çözm e biçim i olarak görm ek, 
kendi vasfı ve anlamına uygun 
bir değerlendirme olacaktır. Sa
dece bir yönetim biçimi olarak 
demokratik sistemleri; doğası ve 
karakteri; yöntem  ve am açları 
hesaba katılmadan değerlendir
mek, eksik bir girişim sayılmalı
dır. Bunlara ilave olarak, fakat 
aynı zamanda bunlardan çok da

ha önem li say ılm ası gereken 
başka bir boyuta da değinmek 
mecburi olacaktır. Önemli sayı
lacak boyut; dem okratik toplu
mun ya da demokratik bir idare 
biçiminin kendinde içkinleştir- 
miş olduğu bir hayat biçimi ve 
buna bağ lı o la rak , b e lir li b ir 
tasavvur biçiminin gerekliliğidir. 
Önerilen hayat biçimi ile örtüş- 
me halindek i bu düşünm enin 
“Demokratik tasavvur biçimi” 

d ed iğ im iz  k en d in e  has 
özelliğidir.

D em okratik  b ir zihin 
yapısının en belirgin özel
liği mevcut ya da doğması 
muhtemel meseleleri çatış
maya m eydan verm eden 
bir konsensüs içinde çöz
m ek is te m e s id ir  k i, bu 
onun cazip yönünü teşkil 
etmektedir. Ne var ki, bu 
ilkeyi esas alarak m ese
leleri çözme girişimi aynı 
zam anda inan ılm ış doğ
ruların / hakikatin görece 
b ir d ü nyaya  aç ık  hale 
getirilmesi; onlardan ver
ilecek tav izlerle konsen
süse varılm ası müm kün 
olm aktadır. Demokratik  
zihin, ebedi ve ezeli doğ

ru lar o la b ileceğ in i kabul e t
m eyen bir ta sa vvu r  b içim i 
olarak, herşeyi toplumsal talep
ler bağlamında göreceleştirmek 
gibi bir işlev yüklüdür. Fakat ay
nı zamanda dem okratik çözüm 
yolları, maddi ya da silahlı gücü 
hesap dışı tutan bir hususiyete 
sah ip tir. E ğ er m esele le rin  
çözümünde paranın, belirli bir 
topluluğun veya silahın gücün
den im âda b u lunu lm ak ta  ise, 
bunun dem okratik  olm a şansı 
bulunmamaktadır. ■
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İslâmî Yükselişe Karşı 
Psikolojik Savaş

Abdullah Yıldız*

Ümran dergisinin son iki sayı
sında, sistemin bir süredir müs- 
lümanlara karşı sürdürdüğü “psi
kolojik savaş”ı, çeşitli boyutla
rıyla ele almaya çalışmıştık. (*) 
“Rabbim Allah’tır” diyen tüm 
insanları ve inananları hedef alan 
bu “düşük” veya “orta yoğun
luklu” psikolojik kıskaç, öyle 
anlaşılıyor ki giderek daralacak- 
tır.

Milli Güvenlik Kurulu toplan
tıları ve Genelkurmay brifingle
rinden basına yansıyan bilgiler, 
Türkiye’ye yön veren güçlerin 
“ulusal güvenlik konsepti”nde 
çok önemli bir değişiklik yaptı
ğını ve buna göre ir t ic a ’yı 
PKK’dan daha “öncelikli düş
man” ilan ettiklerini ortaya ko
yuyor. (Bkz. 26-30 Nisan 1997 
tarihli gezeteler.) Hatta, söz ko
nusu çevrelere göre “birinci iç 
düşman” olan irtica tehlikesi ve 
tehdidi, Türkiye’ye yönelik “dış- 
tehdit”lerden daha önemli hale 
gelmiştir.

Güvenlik politikasındaki bu 
çok düşündürücü değişik liğ in

* Eğitimci-yazar.

anlam ı şudur: Ş im diye değin 
m üslüm anlara karşı yürütülen 
“orta yoğunluklu” psikolojik sa
vaşta kullanılan yöntemler, alay, 
horlam a, aşağılam a, dışlam a, 
suçlama, manevi baskı ve ben
zer yöntemlerdi. Nisan ‘97’den 
itibaren çerçevesi belirsiz bir “ir
tica” kavramı sistemin hedef tah
tasının tam ortasına yerleştirildi
ğine göre, müslümanlara yönelik 
psikolojik savaşın dozunun gide
rek artacağını ve hatta fiili ope
rasyonların da yer yer devreye 
sokulacağı “şiddetli psikolojik 
baskı” dönem ine geçileceğini 
söylemek kehanet olmayacaktır. 
Etkili(!) gazete ve TV kanalları
nın aldıkları direktif doğrultu
sunda sürdürdükleri psikolojik 
bombardımanı son zamanlarda 
iyice yoğunlaştırmaları, İslami 
cemaat, kurum, vakıf, dernek ve 
kuruluşları doğrudan hedef ola
rak göstermeleri, bu yeni döne
min başlamakta olduğunun sin
yalleri olarak değerlendirilebilir. 
Bu aşamada, müslümanların zi
hinlerini tamamen felcetmeye ve

irade lerin i büsbütün çözmeye 
yönelik şiddetli manevi baskıla
rın yanısıra tehdit, şantaj, kor
kutma, hapis, işkence, çeşitli hu
kuki ve sosyal haklardan mah
rum etme; hatta onları şiddete 
bu laştırıp  silahlı m ücadelenin 
içine çekerek  halkın gözünde 
“terörist” ve “kan dökücü” ola
rak gösterm e gibi çok tehlikeli 
yöntem ler beklenebilir. Amaç, 
İslami potansiyeli ya korkutup 
sindirerek “zararsız”(!) hale ge
tirmek ya da kelimenin tam an
lamıyla fiilen “bitirmek”tir.

Kur’anî bilince ve onun çizdi
ği tarih perspektifine sahip olan 
m üslümanlar pekala bilirler ki, 
bir toplum un özbenliğini yani 
hayatla rına  yön veren ahlaki- 
manevi ilkeleri tepeden tırnağa 
değiştirm ek, bir anda ve kolay 
olmaz; aksine bir dizi zorluğa 
göğüs germeyi, sabır ve sebat et
meyi, uzun vadeli ve planlı bir 
çabayı gerekli kılar. Günümüzde 
meydana gelen olayları, K ur’an 
ışığında ve peygamberlerin tev- 
hid mücadeleleri bağlamında ele
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alıp çözümlemeye çalışırsak gö
rürüz ki, tarih boyunca süregelen 
“hak-batıl kavgaları”nda hep
benzer olaylar yaşanmış, hemen 
hemen aynı yöntem ve söylemler 
kullanılmış, hep aynı senaryolar 
sahnelenmiştir.

“A llah’ın (hak-batıl mücade
lesi için geçerli olan) sünneti/ 
yöntemil yasası öteden beri hep 
böyledir ve siz A llah’ın yönte
minde bir değişiklik bulamazsı
n ız:’ (48/23)

Şimdi, K ur’ani beyanlardan 
yola çıkarak her tevhidî davetin 
veya bir başka ifade ile, toplumu 
değiştirmeyi amaçlayan her İsla- 
mi inkılap hareketinin karşılaş
ması muhtemel ya da zaruri tep
ki, zorluk ve engelleri, Türkiye 
pratiği açısından inceleyip öğ
renmeye çalışalım:

Yukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi, İslam çağrısına karşı oluşan 
tepkileri, kaba bir tasnifle iki ay
rı kategoride ele alacağız:

A) Psikolojik tepkiler,
B) Ağır psikolojik baskılar ve 

fiili müdahaleler.

A) İSLAMİ TEBLİĞE KARŞI 
GELİŞEN PSİKOLOJİK 

TEPKİLER

1. Büyüklük Kompleksi:
“Biz Güçlüyüz; Siz Zayıfsınız”

İslam çağrısına karşı ilk tepkiler, 
genellikle kendilerini güçlü zan
neden egem en seçkin sınıftan 
gelmiştir.

“Biz hangi ülkeye bir uyarıcı 
g ön d erd ikse , m utlaka oranın  
mütrefleri (varlıklı elebaşları): 
‘Biz, sizin bize tebliğ ettiğiniz 
mesajı reddediyoruz.’ dediler.

Ve dediler ki: ‘Biz, servet ve ev
lat (ekonomik ve sosyal nüfuz) 
bakımından sizden daha güçlü
yüz’..." (34/34-35)

“Sizin bize karşı bir üstünlü
ğünüzü  de g ö re m iy o ru z :’ 
(11/27,91)

Toplumların yönetiminde söz 
sahibi olan varlıklı seçkin sınıf
lar, tarih boyunca hep “güçlü 
olan haklıdır” felsefesi ile hare
ket etmişlerdir. Tevhidi gerçek
leri savunan, akli ve mantıki de
lillerle hakkı apaçık ortaya ko
yan davetçileri nicel zayıflıkları 
nedeniyle dikkate almamış, onla
rı güçsüz görmüş ve uyarılarına 
kulak asmamışlardır. Günümüz
de de kendilerini güçlü ve dola
yısıyla haklı görenler, sayısal 
olarak “azınlık” kabul ettikleri 
İslami kesimin, kendi dünya gö
rüşlerini “çoğunluğa” dayatama- 
yacağını söylemektedirler.

2.Seçkinci Söylem ve Suçlamalar: 
“İlkel, Dar Kafalılar, Geri 

Kalmışlar”

Egemen güçler, İslam davetçile- 
rinin kendilerine sundukları me
sajın içeriğine bakmadan, ilahi 
kelamı okuyup inceleme zahme
tine bile katlanmadan; inananla
rı, toplum içindeki sınıfsal ko
numlarına, ekonomik düzeyleri
ne ve entellektüel birikimlerine 
göre değerlendirirler:

İslam i potansiyelin  “top lu
mun en alt tabakasına mensup 
bayağı kim seler”den (26/111) 
oluştuğunu söyleyerek, toplu
mun geleceğine ancak kendileri 
gibi “seçkin” (!) insanların yön 
verebileceğini iddia ederler.

Bu seçkinci yaklaşım, onların 
müslüman halkı zihnen “geri ve

ilkel” olarak nitelemelerine, ken
dilerin i ise “aydın ve ilerici” 
o larak  g ö rm ele rine  yol açar. 
Egemen seçkinler, doğal olarak 
ülkenin kaderinde sadece “ileri
cilerin” söz sahibi olabileceğini 
savunurlar. Müslümanları “be- 
yinsizlik”le, “akılsızlık”la suç- 
larlar.(7/66) “Düşük akıllıların/ 
geri kafalıların inandığı gibi 
mi inanalım ?” (2/13) derler. 
Oysa “gerçekte asıl geri kafalı
lar onlardır; ama işin bilincin
de değildirler.” (2/14)

Yine onlar, kendi anlayış ve 
yaşam  b iç im lerin i “ça ğ d a ş”, 
m üslümanların inançlarını, gi- 
yim-kuşam tarzlarını ise “çağdı
şı” olarak görürler. İslam ’ı sa
vunanların ileri sürdüğü tezleri, 
fikirleri, çözüm önerilerini hep 
benzer gerekçelerle reddederler: 
“Bunlar eskilerin masalların
dan başka bir şey d eğ ild ir .” 
(6/25-26;. 8/31; "l 6/24; 23/83; 
25 /5; 27/68; 46 /17 ; 68/15; 
83/13.)

3. Alay ve İthamlar: “Sapıtmış, 
Büyücü, Cinlenmiş, Zavallı...”

Kur’an’da “mütref ’ olarak isim
lendirilen bu seçkin sınıf, “lüks 
ve israf dolu, şımarık ve çılgın
ca bir yaşam  sü rer”; halkın 
emek ve üretiminden çalarak bi
riktirdikleri “malları saçıp sa
v u ru r la r”. (11 /116 ; 17/16; 
21/13; 23/33,64; 34/34; 43/23; 
56/45.) Bu çılgın yaşam tarzını 
benimseyenler, bazan öylesine 
komik, zavallı ve acınacak duru
ma düşerler ki, farkına bile var
mazlar. Astrolojiye, fala, şansa, 
uğura, “batıl inançlara” , anlam
sız modalara, cinsel sapıklıklara 
itibar eder, kendilerini kaptırır
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giderler de, yine dönüp halkın 
samimi dini inanç ve alışkanlık
larıyla alay eder ve onları “sa
pık” olarak görürler:

“inananları gördüklerinde, 
‘bunlar sapık insanlar’ derler
di." (83/32)

Kendi gülünç hallerine bak
madan inançlı kesimle gırgır ge
çerler:

“Nice cürüm ler işleyip gü
nah batağına saplanan
lar, inanan insanlara gü
lerler/ onlarla alay eder
ler." (83/29)

M ütref taifesine göre, 
dindar halkın yaşam biçi
mine “geleneksel/ eski/ il
kel a lışk a n lık la r ” 
(26/137) egemendir; oysa 
kendileri “modern” yaşa
mın bütün gereklerine uy
maya çalışmakta ve böyle- 
ce çağın “gerisinde” kal
mamaktadırlar. Bu anla
yış onlara, halkın inançla
rı, alışkanlıkları, kıyafetle
ri ve gelenekleriyle alay 
etme hakkmı(!) verir: 

“İn a n a n la r  on ların  
yanlarından geçtikleri zaman, 
birbirlerine kaş-göz işareti ya 
parak onları küçüm serlerdi.” 
(83/30)

Halkın içinden çıkan ve ezilip 
horlanan halkın desteğine sahip 
olan İslam davetçileri de, yine 
aynı zümreler tarafından, gerek 
taraftarları nedeniyle, gerekse 
temsil ettikleri dava nedeniyle 
alaya alınır, hor görülürler.

Tarihte peygamberlerin, hak 
davetçilerin muhatap olduğu is
tihza ve istihfaf dolu suçlamaları 
bugün de duymuyor muyuz? Ör
neğin, F iravun’un H z.M usa’ya 
bakışını yansıtan “Şu zavallı,

hakir, muhatabına laf anlatıp 
ikna etmekten bile aciz kimse “
(43/52) biçimindeki niteleme bu
gün de çağdaş firavunlar tarafın
dan inananlara yöneltilm iyor 
mu? Onlar, inananları, kendileri 
ile diyalog kurmaktan aciz, düz
gün konuşmayı bile becereme- 
yen ilkel varlıklar olarak görme
diler mi yıllar yılı?

Yine, geçmişte davetçilere yö

n e ltilen  “b ü yü cü / s ih ir b a z”
(38/4; 40/24; 10/2), “yalancı” 
(11/27), “küstah” (54/25), “çar
p ılm ış” (11 /5 4 ), “sa p ıtm ış” 
(7/60;83/32), “cinlenmiş/ mec
nun/ deli” (34/8; 54/9; 51/52) 
gibi küçük düşürücü suçlamalar, 
günümüzde de birkaç tane ger
çekten sapıtmış, hurafe ve batıla 
dalmış üfürükçü bahane edilerek 
bütün müslümanlara yöneltilmi
yor mu? Hatta, şu ayetlerde sö
zü edilen ince alaylarla bugün de 
karşılaşmıyor muyuz?

“Ey büyücü, bizim için Rab- 
bine dua et...” (43/49)

İnanmadıkları ve daha sonra

da inanmayacakları halde, güya 
Hz. M usa’dan “dua isteyen” zih
n iye tin  izd ü şü m lerin e  bugün 
rastlamıyor muyuz? Keza, gırt
laklarına kadar ahlaksızlığa ve 
cinsi sapıklığa batmış olan Lut 
kavminin, kendi pisliklerine bu
laşmak istemeyen müminlere yö
nelik şu alaylı cümlelerine™__

“Ülkenizden sürün şu insan
ları; şu kendilerini temizlenmiş 

sayanları!” (7/82)

4. Din Konusunda Şüphe ve 
Tereddüt Yaymak

Egemen güçler, îslami teb
liğ in  önünü kesm ek için, 
hem  davetçiler hakkında, 
hem de ilahi hakikatler hak
kında şüphe ve tereddütler 
o rtay a  a tarlar. B öylece, 
kendi yandaşlarının davetçi
lere itibar etmesini engelle
mek isterler.

“B izi davet ettiğiniz şey 
konusunda kuşku verici bir 
tereddüt içindeyiz” derler.” 
(14/9; 11/62; 41/45.) 

“Dediler ki: Ey Şuayb, söyle
diklerinden pek bir şey anlamı
yoruz." (11/91)

Aslında, peygamberlerin me
sajlarında anlaşılmayacak bir şey 
yoktu. H er toplum un “kendi 
d ille r iy le  k on u şan ” (13/4) , 
“k en d i iç ler in d en  ç ık a n ” 
(2/151) peygamberler, ilahi me
sajı gayet açık ve net bir şekilde 
m uhataplarına ulaştırmaya gay
ret etmişlerdir. Üstelik her pey
gamber, kendi toplumlarına ege
men olan olumsuzluklara karşı 
çıkmış, onların ahlaki ve sosyal 
yaşamlarında uymaları gereken 
pratik ilkeler vaz’etmiş, bütün

Günümüzde meydana gelen 
olayları, Kur’an ışığında ve 
peygamberlerin tevhid müca
deleleri bağlamında ele alıp 
çözümlemeye çalışırsak görü
rüz ki, tarih boyunca süregelen 
“hak-batıl kavgalarında hep 
benzer olaylar yaşanmış, he
men hemen aynı yöntem ve 
söylemler kullanılmış, hep aynı 
senaryolar sahnelenmiştir.
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insanları yalnızca Allah’a kulluk 
etmeye çağırmıştır.

Örneğin, Şuayb aleyhisselam, 
kavm inden “yalnızca A llah ’a 
kulluk etmelerini” (11/84), eko
nomik ilişkilerinde “ölçü ve tar
tıyı adaletle tam yapmalarını, 
insanların eşyalarını eksik ver
memelerini, yeryüzünde boz
gunculuk çıkararak kötülük  
yapm am alarını” (11/85) iste
miştir.

Kavmin elebaşları, Şuayb’ın 
mesajını gayet iyi anlamışlardır; 
ama geleneksel inançlarını terke- 
dip Şuayb’a tabi olmak işlerine 
gelmemiştir. “Söylediklerinden 
pek bir şey anlamıyoruz” diye
rek hem ipe un sermeye hem de 
halkın kafasını karıştırmaya ça
lışmışlardır.

B ugün de, İs lam ’ın önünü 
kesmek isteyenler, “Kur’an’dan 
kuşkulu bir şüphe içindedir
ler.” (11/110) ve “Kitabullah’ı 
atalarından miras olarak dev
ralanları” (42/12) şüphe ve te
reddüde sevkedecek yönlendir
meler yapmaktadırlar.

Mesela, devletin en tepesinde
ki zat, “Kur’an’ın ahkam ayetle
rinin bu asırda uygulanmasının 
mümkün olmadığını, uygulama
ya kalkışırsak çağın gerisinde 
kalacağımızı” söyleyebilmekte
dir.

Zaman zaman, asırlar boyu İs
lam alimleri arasında hep tartış
ma konusu olan bazı meseleler, 
ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiril
mekte ve insanların zihni bulan
dırılarak İslam’a ve Kur’an’a yö
nelmeleri engellenmeye çalışıl
maktadır.

Yine sık sık İslam ve Şeriat 
“kan dökücülük” gibi gösteril
mekte, böylece kuşku ve korku

yaratılmak istenmektedir.

5. Davetçileri “Huzur Kaçıran 
Bozguncu Anarşistler” Olarak 
Göstermek

Mevcut soygun düzeninin devam 
etmesini kendi çıkarları açısın
dan zaruri gören mütref zümresi, 
zulüm düzenlerine karşı çıkan, 
hakkı ve adaleti savunan İslam 
davetçilerini hep “İstikrarı boz
makla” veya “Toplumun ağzının 
tadını kaçırmak”, “Atalardan mi
ras kalan geleneksel devlet düze
nini yıkmaya çalışmak”, “Karga
şa çıkarmak” , “Eski köye yeni 
adet getirmek”le suçlarlar.

M ütref züm resi, toplum un 
mevcut alışkanlıklarını kolay ko
lay değiştirmek istemeyeceğini, 
mevcut statüko kendi aleyhlerine 
bile işlese onun sürmesinden ya
na olduğunu bildikleri için, halkı 
davetçilere karşı “bunlar ataları
mızın izinden bizi çevirmek, do
layısıyla onlardan devraldığımız 
ilkeleri, yaşam biçimini, dünya 
görüşünü değiştirmek istiyorlar” 
şeklinde yönlendirmeye ve uya- 
nık(!) olmaya çağırırlar.

“H angi m em lekete  uyarıcı 
gönderdiysek, oranın mütrefleri 
(varlıklı egemen güçleri): ‘Biz 
atalarımızı bir geleneksel inanç 
ve yaşam tarzı üzerinde bulduk 
ve biz sadece onların izlerinden 
gideriz.” (43/23)

“Firavun dedi: ‘Bırakın Mu
sa’yı öldüreyim; o Rabbine yal
varsın. Çünkü ben onun, sizin 
yaşam tarzınızı/ dininizi değişti
receğinden, yahut yeryüzünde 
bozgunculuk çıkaracağından  
korkuyorum.” (40/26)

Tevhidi hareketlerin giderek 
güçlenmesi karşısında ülke yö

netimindeki etkinli ve otoriteleri
ni kaybetme telaşına kapılan seç
kinler sınıfı, bu kez davetçileri 
“ üstünlük elde etm ek” , “eg e 
menlik ya da makam, mevki pe
şinde olmak”la itham ederler.

“(S e ç k in le r , M usa  ve H a 
run’a) ‘bizi, atalarımızı inanç ve 
uygulama olarak izler bulduğu
muz yoldan çevirmeye ve böyle
ce ikinizin bu ülkede söz sahibi 
kimseler olmanızı sağlamaya mı 
gelelin?..’ dediler." (10/78)

“Bu adam, kendisine sizin üs
tünüzde bir yer sağlamak iste
yen, sizin gibi ölümlü bir kişiden 
başka biri değ il k i!” ded iler. 
(23/24)

Halkın, davetçilere itibar e t
memesi, onları dinlememesi için 
karşı propaganda yaparak insan
ları onlardan uzaklaştırmaya ça
lışırlar.

“ (N u h :)’R abbim  ded i, ben 
kavmimi gece gündüz davet et
tim. Benim çağrım, onların ka
çışlarını artırmaktan başka bir 
katkıda bulunmadı.” (71/5-6)

“ .. onları ne kadar davet e t
timse parmaklarını kulaklarına 
tıkad ıla r, ö rtü lerin i başlarına  
çektiler, direttiler, çok kibirlen
diler.” (71/7)

“Onlar, hem insanları ondan 
(davetçiden) sakındırırlar, hem 
de kendileri ondan uzak durur
lar. Böylece yanlız kendilerini 
mahfediyorlar, ama şuurları ça
lışmıyor.” (6/26)

Ancak, bütün bu çabalar, in
sanların Allah’ın dinine ulaşma
larına engel olamayacaktır. Me
sajın halk üzerinde giderek etkili 
olduğunu gören egemen sınıf bu 
kez daha sert yöntemlere başvu
racaktır.
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B) İSLAM’IN ÖNÜNÜ 
KESMEK İÇİN 

BAŞVURULAN PSİKOLOJİK 
VE FİİLİ BASKILAR

Psikolojik tepkilerin sonuç verme
diğini gören inkarcılar, daha sert 
tepkiler geliştirirler:

İTDâvetçilerin Faaliyetleri
ni Tehdit ve Korkutma Yoluy
la Önlemek:

gelen ler dediler ki: Eğer Şu- 
ayb’a tabi olursanız, o takdirde 
siz kaybedersiniz!” (7/90)

Ama onlar, bu tür göz korkut
ma ve sindirme yöntem lerinin 
sonuç vermediğini ve tam tersine 
kendi aleyhlerine döndüğünü geç 
farkettiler:

“ Şuayb’ı yalanlayanlar... İşte 
asıl ziyana uğrayanlar onlar ol
dular." (7/92)

Sodom’lular da Lut peygam-

onları engellemeye çalışmışlar
dır; ama bu çalışmaları hep ken
di aleyhlerinde sonuçlanmıştır.

D avetçileri engellem ek için 
“büyük büyük tuzaklar kurdu
lar” (71/22). Ama, “onlar ken
d iler in d en  başkasına  tuzak  
kurm azlar da şuurlarını kul
lanmazlar.” (6/123)

2)Yandaşlarmı Mevcut Dü
zene Sahip Çıkmaya Çağırmak

“(Şuayb:) “...ve ina
nan herkesi tehditle A l
lah ’ın yolundan  dön
meye zorlayarak ve onu 
eğri göstermeye çalışa
rak her yo lu n  başına  
pusu kurmayın!” (7/86)

Y ukarıdaki ayetten, 
inkarcıların ve özellikle 
elebaşlarının, müminleri 
davalarından  d ö n d ü r
mek için tehdit, baskı ve 
zorlama dahil her türlü 
yola ve yönteme başvur
dukları; bu arada A l
lah’ın dosdoğru dinini 
eğri, çe lişk ili, akla ve 
bilime ters, çağın icapla
rına uymayan bir din gi
bi göstermeye çalıştıkları anlaşı
lıyor. Şuayb A leyh isse lam ’ın 
Medyenli zorbalara yönelik bu 
tav s iy e le ri bugünün  egem en 
zümreleri içinde aynen geçerli- 
dir. Zira, şu ülkede neredeyse 
“inanan herkese” savaş açan, 
bütün islami kurum lan ortadan 
kaldırmayı arzulayan ve hatta di
ni kıyafetlere bile tahammülü ol
mayan inkarcı zihniyet, tehdit ve 
korkutma yoluyla İslami geliş
menin önüne geçileb ileceğin i 
zannetmektedir.

“Kavminden inkar eden ileri

Toplumların yönetiminde söz sahi
bi olan varlıklı seçkin sınıflar, tarih 
boyunca hep “güçlü olan haklı
dır” felsefesi ile hareket etmişler
dir. Tevhidi gerçekleri savunan, 
akli ve mantıki delillerle hakkı 
apaçık ortaya koyan davetçileri 
nicel zayıflıkları nedeniyle dikkate 
almamış, onları güçsüz görmüş ve 
uyarılarına kulak asmamışlardır.

beri, ahlaki yaşantılarına karış
maması konusunda tehdit etmiş
ler, hatta insanları etkilemesine 
mani olmak için halkla görüşüp 
konuşmasını yasaklamışlardı:

“Biz seni insanlarla görüş
m ekten/ kerkesiıı işine karış
maktan men etmemiş miydik?” 
(15/70)

Lut kavmi, bu taşkınlığıyla 
kendi sonunu hazırladı ve helak 
oldu.

Tarih şuna tanık olmuştur ki, 
inkarcılar, hakka çağıran her da- 
vetçiyi inkar etmekle kalmayıp 
çeşitli hile, tuzak ve entrikalarla

Kurulu düzende çıkar 
sağlayan seçkin sınıf, bu 
aşamada başta kendi yan
daşları olmak üzere tüm 
ahaliyi davetçilere karşı 
harekete geçirmeye çalı
ş ırk e n , öte yandan da 
mevcut düzene, onun te
mel felsefesine sahip çık
maya çağırır:

“Firavun dedi:’... Ben 
onun (M u sa’nın) sizin  
d in in izi/ düzeninizi de
ğiştireceğinden.. korku
yorum." (40/26)

Temel sorun, düzenin 
değişm esini engellemek, 
m evcut statükoyu koru

maktır.
“İleri gelenleri öne atılır:Pes 

etmeyin ve (sistemin temelleri 
olan) ilahlarınıza (ve onların 
ilkelerine) sım sıkı sarılm aya 
devam edin; yapılacak tek şey 
budur.”(38/6)

Örneğin, Nuh Kavminin önde 
gelenleri, Nuh peygamberin fi
kirlerinin giderek halk kitleleri 
tarafından benimsenmesi ve ha
yata aktarılm ası halinde kendi 
zulüm düzenlerinin ayakta kala
mayacağını gayet iyi biliyorlar
dı. Bu yüzden, sistem in temel 
felsefesini oluşturan ilahlarına ve
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İslâm ’a karşı psikolojik savaş

atalarından devraldıkları gele
neksel düzenlerine sahip ç ık 
maktan başka çareleri yoktu.

“Nuh:Rabbim,dedi; onlar ba
na karşı geldiler de, servetleri ve 
çoluk çoçukları/iktidarlan ken
di h ü sran ların ı artırm aktan  
başka bir işe yaramayan güçlü 
kimselere tabi oldular.”

“Büyük tuzaklar kurup entri
kalar çevirenlere...(tabi oldu
lar)”

“(O nlar ha lka) d d iler  
k i İlahlarınızı hiçbir 
zaman terketmeyin; ne
Vedd, ne Suva, ne Ye- 
ğus, ne Ye'ûk ve ne de 
N esr’i asla bırakm a-

istikametinde yönlendirmeye ça
lışırlar. Halkı İslam ’dan soğut
mak için İslam ’ı (şeriat’ı) “kan 
dökücü” , “vahşi” , “acım asız” , 
“özgürlükleri kısıtlayıcı” bir to
taliter idoloji gibi lanse ederler. 
İslam gelirse “huzurunuz kaçar” 
,”kan dökülür”, “iç savaş çıkar” 
korkusunu yayarlar. Bu çağda İs
lam’ın bir toplum düzeni olarak 
yaşanam ayacağ ın ı sö y le rle r . 
Böylece halkı İslam’dan alıkoy
maya çabalarlar.

yın!
“Böylece onlar, ço

ğu kimseleri saptırdı
lar...” (71/21-24)

3)Düzeni Ayakta Tut
mak ve H alkı İs 
lam ’dan Alıkoym ak  
için Bütün Ekonomik 
Güçlerini Ortaya Koy
mak

Mevcut soygun düzeninin devam  
etmesini kendi çıkarları açısından 
zaruri gören mütref zümresi, zulüm 
düzenlerine karşı çıkan, hakkı ve 
adaleti savunan İslam davetçilerini 
hep “İstikrarı bozmakla” veya “Top
lumun ağzının tadını kaçırm ak”, 
“Atalardan miras kalan geleneksel 
devlet düzenini yıkmaya çalışmak”, 
“Kargaşa çıkarmak”, “Eski köye ye
ni adet getirmek”le suçlarlar.

“Bakın, şartlanmış in
karcılar, insanları A l
lah’ın yolundan çevirmek için 
mallarını nasıl da harcıyorlar ve 
daha harcayacaklar da...”(8/36) 

Kurulu zulüm düzeni sayesin
de varlıklarını sürdüren, güçleri
ne güç katan, yığdıkça yığan bir 
avuç m ütref taifesi; kendileri 
için “en büyük tehlike” olarak 
gördükleri İslam’ın halk kitleleri 
arasında yayılm asını önlem ek 
için bütün m addi im kanların ı 
kullanmaktan çekinmezler. Sis
temin sağladığı krediler ve des
tekler sayesinde kurdukları med
ya ağı ile, kamuoyunu arzuları

4)İnananların Arasına Nifak So
kup Onları Bölmek

Sistemin elebaşlarm ın, kurulu 
düzeni tehdit eden yeni oluşum
ları bertaraf etmek için başvur
dukları k lasik  bir yöntem  de, 
inananların arasına ajanlar sokup 
bölmek, parçalamak ve birbirine 
düşürmektir.

"Sizi fitneye uğratıp birbiri
nize düşürmek amacıyla aranı
za girerlerdi." (9/47)

Tarih boyunca, tevhidi hare
ketleri etkisiz kılmaya yönelik

en büyük tehlike, inkarcı düş
manlardan ziyade dost görünüm
lü m ü n afık lard an  ge lm iştir. 
Kur’an, ısrarla, müslümanları bu 
tür nifak hareketlerine ve müna
fıkça yöntemlere karşı uyanık ol
maya çağırır.

“Müminlere rastladıkları za
man, “Biz de iman ettik” derler. 
Şeytanlarıyla başbaşa kaldıkla
rında ise, “Biz, sizinle berabe
riz; biz onlarla sadece alay edi
yoruz” , derler.”(2/14)

İslam tarihinde nifak 
hareketi, “Dırar Mesci
d i” o luştu rm aya  ve 
müslümanları Uhud’da 
yalnız bırakmaya kadar 
ulaşmıştır.

Sonraki yıllarda ve 
günümüzde İslam üm
metinin paramparça ve 
bölük pörçük hale gel
mesinde en büyük pay, 
nifak hareketlerine ve 
ajan faaliyetlerine ait
tir.

Türkiye’de sistemin, 
“baş düşman” ilan etti
ği İslam i hareketleri 
b irb ir in e  düşürm ek, 
bölüp parçalayarak et

kisiz hale getirmek için her türlü 
n ifak  faa liy e tin e  başvurm ası 
beklenm elidir. Aralarında -şü
kürler olsun ki- ciddi düşmanlık
lar bulunmamasına rağmen, in
karcı ahlaksızlara gösterdikleri 
hoşgörüyü müslüman k ard eş
liğini esirgeyen İslami gruplar, 
umarız ki bu tür oyunlara gel
mezler.

Bu vesileyle müslümanlara, 
İslam kardeşlerini bozucu konuş
ma, beyan ve davranışlardan ka
çınmalarını ve şu ayeti kendileri
ne şiar edinm elerini, bugünkü
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ortamda bir görev sayıyoruz: 
“Rabbimiz,bizi ve bizden önce 

inanan kardeşlerim izi bağışla; 
kalplerimizde inananlara karşı 
bir kin bırakma! “(59/10)

5) Sisteme Muhalif Müslüman
ları Tehdit, İşkence ve Şantajla 
Ya Sistemi Savunmaya Zorla
mak, Ya da Yok Etmek

Dünya kurulalı beri hak ile batıl 
arasında sürüp giden am ansız 
mücadelede, hak davetçileri hep 
aynı türden baskı ve işkenceler
le, sürgün ve katliam tehditleriy
le karşılaşm ışlardır. Elbette bu 
zorbalıkların bir tek amacı var
dır: Ya inananları davalarından 
vazgeçirip egemen sistem i sa
vunmaya icbar etmek, ya da yok 
etmek!

“Dediler: Ey Nuh, davandan 
vazgeçmezsen seni linç ederiz! 
“(26/116)

“K avm in (İbrah im ’ e) ceva
bı,sadece: “Onu öldürün, yahut 
yakın!” demek oldu.” (29/24)

“Onlar sizi ellerine geçirirler
se ya taşlayarak öldürürler,ya
hut da kendi dinlerine geri dön
dürürler, ki o takdirde iflah ol
mazsınız.” (18/20)

“Dediler ki: “Ya sizi yurdu
muzdan çıkarırız, ya da bizim di
nimize /dünya görüşümüze dö
nersiniz! Rableri ise onlara vah- 
yetti: Zalimleri mutlaka helak 
edeceğiz! Ve onlardan sonra si
zi o yere yerleştireceğiz. Bu va- 
ad, Benim makamımdan korkup 
sakınan ve tehdidimden çekinen

salih kullarım için geçerlidir.” 
(14/13-14)

SONUÇ: Tarihsel Süreç Haklı 
Olanlardan Yanadır: Güçlü 

Olanlardan Yana Değil!

Hiç-şüphe yok ki, kendilerin i 
güçlü ve yenilmez zanneden zu
lüm düzenleri er ya da geç yıkıl
maya mahkumdur. Zulüm rejim
lerini ayakta tutmak için ortaya 
konulan hiçbir çaba sonuç ver
meyecek; sadece zalimlerin bir 
süre daha avunmalarını sağlaya
caktır. Keza,zulmün elebaşları- 
nın, kendileri için tek ayak bağı 
ve “birinci tehlike” olarak gör
dükleri müslümanları yıldırma, 
sindirme ve etkisiz kılma çabala
rı da sonuç vermeyecektir.

“Onların ekonomik ve sayısal 
güçleri, hüsranlarını artırmak
tan başka bir işe yaramayacak
tır"  (71/21)

“Şüphe yok ki Allah, kendisin
den sakınan takva sahiplerinden 
ve iyilikte bulunanlardan yana
dır.” (16/128)

Allah, hak ile batıl arasındaki 
mücadeleyi şöyle bir temsille ör
neklendirir: Hakkı sessiz ve de
rinden kopan bir sele, batılı ise 
üzerindeki kabarmış köpüklere 
benzetir: V e sonuç: “K öpük  
uçup gider; insanlara yararlı 
olan ise yeryüzünde k a lır .” 
(13/17)

“Allah, içinizden iman edip 
salih davranışlarda bulunanlara 
kesinlikle vaadetmiştir ki, kendi

lerinden önce gelenleri inkarcı
ların yerine getirdiği gibi kendi
lerini de yeıjüzünde mirasçı kı
lacak, onlar için seçmiş olduğu 
dinlerini iyice yerleştirecek ve 
kendilerini korkularından sonra 
emin kılacaktır.” (24/55)

...”Iman edip de erdemli dav
ranışlar ortaya koyan, ~Allah'ı 
çokça anan, zulme uğratıldıktan 
sonra, haklarını savunup onlara 
üstün gelm eye çalışanlar, zu l
metmekte olanların nasıl bir in
kılaba uğrayıp devrileceklerini 
p e k  y a k ın d a  g ö rec ek le rd ir .” 
(26/227)

Nihai zafer, hak taraftarlarının 
olacaktır; yeter ki onlar,imanları
na zulüm karıştırmasınlar; salih 
d av ran ış la rın ı terketm esinler; 
Allah’ı ve onun Kitab’mda orta
ya koyduğu ilkeleri unutmasın
lar; haklarına sahip çıkıp inkarcı
lara karşı üstün gelmeye çalış
sınlar; insanların yararına olan 
kalıcı faaliyetlerini ısrarla sür
dürsünler.

(*)Bkz. Burhanettin Can, “Psikolo
jik Savaş Günleri: Susurluk Tarikat- 
le r” ; “Psikolojik  Savaşta Yeni Bir 
Boyut: T eh d it”; A bdullah Yıldız, 
“Hak-Batıl Kavgası ve İnananları Sin
dirme Operasyonları.”

(**)Toplumların kaderine egemen 
olan “sünnetullah’” ın değişmez ve 
sabit yasalar olduğunu vurgulayan 
diğer ayetler: 17/77; 33/38,62; 35/43; 
40/85. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 
Abdullah Yıldız, Tarih Bilinci, Denge 
y.,İst,1994,s.l 10-148. ■
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imam Hatip Sendromu

Ekrem Sağıroğlu*

Televizyoncu, sokaktaki adama 
mikrofonu uzatıp, “imam Hatip 
Liselerinin kapatılması hakkında 
ne düşünüyorsun?” diye soruyor. 
Lenin şapkalı, cascavlak suratlı, 
düşüncesi suratından okunan, 
emekli bir yüksek memur olduğu 
tahmin edilen adam şak diye ce
vabı yapıştırıyor: “Elbette kapatıl
malıdır! Memleket onların yüzün
den ... gericilerin, dincilerin yü
zünden geri kaldı!...”

Televizyoncu, beklediği cevabı 
almanın sevinci yüzünden okuna
rak kahramanından ayrılıyor ve 
gözüne kestirdiği bir başkasına 
yöneliyor.

Kendisine aynı soru sorulan 
ikinci kişi, kokana tipli yaşlı bir 
kadın. O da: “-Kapatılması lazım. 
Baksana, Ali Kalkancı, Müslüm 
Gündüz gibileri ortada... Oralarda 
da gör ki ne dolaplar çevriliyor!” 
Televizyoncu yine memnun ve 
müsterih. Çünkü beklenen cevap 
alınmıştır ve Müslümanların kafa
sına vururcasına, gözlerine soku- 
lurcasına “işte görün gerçeği” de
nilmiştir.

Üçüncü kişi, lise öğrencisi bir 
kız. O da hiç tereddüt etmeden: “- 
Ben bu okulların kapatılmasını is

* Emekli öğretmen-yazar

tiyorum. Çünkü kapalı kapılar ar
dında, kapalı devre, neler okutul
duğu bilinmiyor. Kapatılması ge
rekir..” şeklindeki hazır cevabını 
veriyor.

Ve televizyoncu kendi yoru
munu da yapıyor... “İşte sayın se
yirciler... halktan bize yansıyan 
düşünceler ve görüntüler bun
lar...”

Maksat hasıl olmuştur, görev 
tamamlanmıştır. Çünkü maksat, 
haber vermek değil, mesaj ver
mektir. Hem de uyduruk, çarpıtıl
mış, maksatlı, yanlı, insafsızca bir 
haber ve mesaj. Düşünüyorum, 
acaba kaç kişi sormuştur kendi 
kendine, “şu toplumda yaşayan şu 
sokakta gezen insanların yüzde 
kaçı böyle düşünmektedir? Bu ne 
hakikat düşmanı medyadır ki, üç 
kişiden de aynı cevabı alacak şe
kilde bir mizansen kurmuştur.” 

***
Rejimin, bazı güç odaklarının, ba
zı teşekküllerin ve mihrakların, 
bir potansiyel güç olarak müslü- 
m anlardan ve somut o larak 
Imam-Hatip liselerinden rahatsız
lığını dışa vurması 15-20 yıl ön
cesine dayanmaktadır.

—  ilk defa konu 1980 ihtila
linden sonra, cunta reisinin yöne
timinde M GK’ya getirilmiş, ha- 
zırlatıla9n raporlar ve istatistikler 
incelenmiştir. İmam Hatip Lisele
ri mezunlarının bir çok üniversi
teye girdikleri, üstelik başarılı ol
dukları, her alanda görev almaya 
başladıkları görülmüş ve bundan 
ürperti duyulmuştur. Ancak o za
man, “Artık bundan sonra hiçbir 
yerde I.H .L isesi açılm ayacak” 
şeklinde bir karar alınmakla yeti- 
nilmiştir. Bu karar sebebiyle ve 
yıllarca özel maksatlarla (mesela 
Devlet Başkanmın emriyle Tun
celi’de) açılanın, birtakım politik 
çıkarlar ve oy düşüncesiyle açı
lanların (Anadolu İH L’lerinin) 
dışında okul açılmamıştır. Ancak 
halktan gelen yoğun talep üzeri
ne, büyük şehirlerdeki bazı okul
lar, şube adı altında fizik bakım
dan genişleme imkanı bulmuşlar
dır. Ne var ki, 4-5 seneden beri 
şube ihdası da yasaklanmış ve bu 
şekildeki bir genişlemeye de im
kan bırakılmamıştır.

— Geçtiğimiz yıllarda TÜSÎ- 
AD denilen teşekkül bir Eğitim 
Raporu hazırlatmış, bu okulların 
“imam-hatip” ihtiyacından fazla
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Bu söz, usûlden de yanlıştır, çünkü İHL’lerin orta kıs
mını ortadan kaldırmak, lise kısmını dört seneye çı
karmak, ondan sonra da iki senelik bir yüksek okul
ihdas etmekle “aydın din adamı” yetiştirilmez. Bu 
uygulama, İHL’nin kökünü kurutmak, onları ablu
kaya almak ve yavaş yavaş eritip yok etmek ve 
böylece rahata kavuşmak demektir^

mezun verdiğini, durumun rejim 
açısından endişe verici boyutlara 
uzandığını, laikliğin elden gidebi
leceğini, bu tehlikenin önlenmesi 
için tedbir alınması gerektiğini 
yüksek sesle kamuoyuna duyur
muştu. Büyük ve terörist medya 
da mal bulmuş mağribi gibi he
men bu rapora yapışmış, sevinç 
ve iştiha ile—ilgilileri uyarmış,-ba
zı saf vatandaşları da dolduruşa 
getirmişti.

— Dünya düzeninin ve resmi 
ideolojilerin İmam Hatip Liseleri
ne ideolojik bakışı ve menfi ilgisi 
bunlardan ibaret değil; akla haya
le gelmez boyutlara uzanıyor bu 
ilgi. M esela geçtiğim iz y ılla r
da,basına yansıyan kadarıyla, 
“Amerika’da, Rahmi Koç, zama
nın başkanı Boush ile bu okulları 
konuşm uştu.” Amerikan yöne
timi, okulların fazlalığından bah
setmiş, önlenmesi yönünde tedbir 
alınmasını diplom atik bir dille 
tenbih etmişti.

— Amerikan stratejik yetkilile
rinin İslam’la ilgileri bakın daha 
nerelere kadar uzanmaktadır:

İmam-Hatip liselerinin artması, 
bu okul mezunlarının Hukuk Fa
kültelerine, Siyasal Bilgiler’e, Po
lis okullarına nasıl ve ne ölçüde 
girdikleri, değişik adlar altında 
yapılan kurslara para yardımının 
nerelerden geldiği., gibi konular
da Amerikalılarda bir ilgi yoğun
lanması olduğu bir resmi yetkili 
tarafından dile getirilmişti. (Nokta 
, 15 Ocak 1989, nakleden İ. L. 
Çakan, Sıra Bizde, s. 128).

* * *

Bu ne menem şeydir ve nasıl bir 
cemiyette bulunuyoruz!

— Milliyetçi olduğunu her fır
satta söyleyen bir köşe yazarı, bir 
İttihat-Terakki kalıntısı çıkıyor, 
şöyle deme cür’et ve cesaretini

gösteriyor, 8 yıllık eğitim konu
sunda:

“.... konuyu savsaklamak Re
fah’m işine geliyor. Oysa bu bağ
lamda, sekiz yıllık eğitimin veya 
“kesintili eğitimin” bilimsel ve 
teknik düzeyde, Almanya’da şöy
le imiş, F ransa’da, A m erika’da 
böyle imiş diye tartışılması yer
sizdir. Sorun kısaca: Türkiye 
C um hiriyeti’nin geleceğin in  
İmam-Hatip Liselerinde mak
satlı olarak yetiştirilmekte olan 
kadrolara teslim edilip edilme
yeceğidir...” (Altemur Kılıç, Son 
Çağrı Gazetesi, 1 Nisan 1997, 
“İHL Sorununda Asıl M esele” 
isimli yazı).

Devletin resmi okulu olan, her 
okul gibi Milli Eğitim Bakanlığı
na bağlı bulunan İHL’lerde mak
satlı olarak gençler yetiştirildiği 
savını acaba bu bilgiç ve vatanse
ver kişi nereden çıkarmaktadır? 
Ortada böyle birşey yokken, ona 
bunu söyleten her halde müslü- 
manlara olan mücerred ve devasız 
“kin”i, buğzu ve düşmanlığıdır.

Çünkü yine aynı yazar, 28 Şu- 
bat’tan sonra “Darbe tehlikesinin 
atlatılmış olması” şeklinde yapı
lan değerlendirmelerden memnun 
olmamakta ve şöyle demektedir: 
“Asıl ve kolayca atlatılmayacak 
büyük tehlike irtica ve şeriat 
tehlikesidir.”

— Yine bir “sağcı” , güngör- 
müş tarihçi yazar, İHL için

“M edrese katkılı okul” diyor. 
“Eğer bu okullar; Maturidî tefek
kürle tedrisat yapmış olsalardı, 
bugün tartışm a konusu olmaya
caktı. Fakat Eşarî ahkâmın hakim 
olduğu bir okutma düzeni içinde 
bulundukları için, kaderci bir ne
sil yetiştirmek yolundadırlar. 17. 
yüzyılda Osmanlı Devleti’ne bu
laşmış ve onu kısa sürede eritmiş 
olduğundan, “Toplumun gelişme
si konusunda Din’in etkileri” açı
sından kuşkular belirmiştir!” şek
linde garip vecizeler yumurtluyor.

H ayretler içinde kalıyoruz... 
Sağcılar ve muhafazakârlar böyle 
düşündükten ve akla hayale gel
mez yorum lar yaptıktan sonra, 
asıl düşmanlar ve “karşıdakiler” 
ne yapmazlar ki!...

Demek istiyor ki, bu okullar 
sebebiyle gelişen zihniyet sebe
biyle, toplumun gelişmemesinden 
Din, dindarlar ve özellikle bu tür 
medrese karakterli okullar sorum
ludur.

Ve sonunda, gûya dost görüne
rek, üstü kapalı bir tarzda asıl 
söyleyeceğini söylüyor ve bir dar
be de o indiriyor:

“Şunu düşünmek gerek: 
Yangın çıkarmak kolay, sön

dürmek zordur!
Belli bir süre ateşe el sürme

mek ve böylece ateşi emniyet du
varları içine almak düşünülemez 
mi?...’’(İsmet Bozdağ, Son çağrı, 
3 Nisan 1997, Yangın duvarı ge
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imam hatip sendrom u

rek isimli yazı).
Ne d iyelim ... Demek ki, 

İ.H.Liseleri bir ateştir; dağıtılma
sı, söndürülmesi, yok edilmesi 
güç bir yangındır. Ama tehlikeli
dir. Onun için, şimldilik ona el 
sürmeyip kontrol altında tutmak 
en akılcı bir yoldur, o muhtereme 
göre...

***
Bu arada çok önemli bir hususu 
belirtmek istiyorum...

Zinde kuvvetler, stratejik ba
kımdan çok iyi bir zamanlama 
yaptılar; en verimli zamanı seçti
ler. Öyle ki turnayı gözünden vu
racaklar. Başka bir deyişle bir taş
la iki kuş vuracaklar. Hem yıllar
dan beri bir çıban başı, bir potan
siyel tehlike, Refah Partisi için bir 
insan kaynağı olarak gördükleri 
bu okulları kapatacaklar, hem de 
müslümanların siyasal iktidarını 
yıkacak ve itibarlarını sıfırlaya
caklar. “İşte sizin hükümetiniz, 
sizin Başbakanınız yaptı!” diye
cekler. Böylece elde edecekleri 
ikinci kazanç belki birincisinden 
de büyük olacak.

Çünkü maksatları belli. Her ne 
kadar sureti haktan görünseler; 
çağdaş eğitim, dünyaya ayak uy
durmak, eğitimin kalitesini yük
seltmek falan diyorlarsa da mak
sat tamamen ideolojiktir; hem 
İ.H.L’lerin kökünü kurutmak ve 
üniversiteye gitmelerini engelle
mek hem de İslâmî gelişmeyi dur
durmaktır.

Niyetlerinin bu olduğu şuralar
dan anlaşılıyor. Kendilerini şöyle- 
ce ele veriyorlar. Yani minareyi 
çalıyor fakat kılıfını hazırlayamı- 
yorlar.

Birincisi: Sekiz yıllık, hatta 11 
yıllık zorunlu eğitim yaklaşık 10 
yıldan beri Milli Eğitimin günde
minde olduğu halde (Mesela M.E.

Bakanı Avni Akyol zamanında 
yine bu konu gündeme gelmiş ve 
O, İHL’leri koruyacağına söz ver
mişti) MGK şimdi konuyu birden 
bire ele almış ve bunun “acilen” 
uygulanmasını istemiştir. Halbuki 
MGK büyük işlerle uğraşır; adı 
üzerinde milletin ve devletin gü
venliğini koruma konusunda ka
rarlar alır, dış düşmanlara karşı 
strateji belirler ve bunu hükümete 
tavsiye eder. MGK’nın, sekiz yıl- 
lılk eğitim gibi tamamen M illi 
Eğitimi ilgilendiren ve o kurula 
geöre “tâli” sayılan bir meseleyi 
ele alması, yapmak istediklerini 
açıkça ortaya koymaktadır.

İkincisi: Bu işi oldu-bittiye ge
tirmek daha doğrusu alelacele 
“kotarmak” isteyenler, adeta bir 
“müjde” verircesine “aydın din 
adamı” yetiştireceğiz diyorlar. 
Böylece halka karşı işledikleri su
çun üstünü örtmek istiyorlar.

Halbuki bu söz hem esastan 
hem usûlden yanlıştır. Esastan 
yanlıştır, çünkü İslam ’da “din 
adamı” diye bir kavram ve ku
rum yoktur; ancak din bilginleri, 
ulema sınıfı vardır, ayrıca “aydın” 
din adamı diye bir tabir yanlıştır, 
çünkü müslümanlık “aydınlık”tır 
ve her müslüman da bu anlamda 
“aydın”dır, karanlık dünyaların 
adamı değildir, cahil de değildir. 
Ama onların  “aydın din ad a
mandan maksatları, modern, çağ
daş, Batıcı, İslâmî ilkelerden taviz 
veren, sözde dindar adamlardır, 
yani “din m em urları”d ıı . Bu 
söz, usûlden de yanlıştır, çünkü 
İH L’lerin orta kısmım ortadan 
kaldırmak, lise kısmını dört sene
ye çıkarmak, ondan sonra da iki 
senelik bir yüksek okul ihdas et
mekle “aydın din adamı” yetişti
rilmez. Bu uygulama, İH L’nin 
kökünü kurutmak, onları abluka
ya almak ve yavaş yavaş eritip

yok etmek ve böylece rahata ka
vuşmak demektir.

***
Devlet bu işi yapmakla, kendi dü
zeni ve hukuku açısından bile 
millete karşı büyük bir cürüm iş
lemektedir.

Çünkü Anayasaya göre devlet, 
milletin maddi manevi ihtiyaçları
nı karşılamak onlara müreffeh bir 
hayat sağlamakla yükümlüdür.

Halbuki resmi kayıtlara göre 
bu milletin yüzde 98’i müslüman- 
dır. Bu halkın, bu ahalinin belki 
büyük bir ekseriyeti, çocuğunu 
“din adamı” değil, “bir müslü
man” olarak yetiştirmek istemek
tedir. İstekleri ve arzuları evlatla
rının (kız olsun erkek olsun, hal
buki İmam-Hatip sadece erkekler
den olur) şuurlu, bilgili, hurafe
lerden ve batıl inançlardan, mese
la Ali Kalkancı gibilerin etkisin
den uzak, sahih iman sahibi mü
minler olarak yetişmeleridir. Bu 
okullar, gündem deki proje ile 
“kuşa çevrilince” bu insanlar ço- 
çuklarını nerede okutacaktır? Ay
rıca bu uygulama ile, ilkokul üze
rine eğitim yapan Kur’an kursları 
da ortadan kalkacak ve zulmün 
boyutları daha da genişleyecektir. 
Özellikle mücerred Kur’an eğiti
mi ve bahusus “hâfızlık müesse- 
sesi” ortadan kalkacaktır.

Onun için devlet bu okullara, 
“din görevlisi” yetiştiren kurum
lar olarak değil, din kültürü de ve
ren birer ortaöğretim kurumu ve 
demokratik ortam içinde dindar 
halkın ihtiyaçlarına cevap veren 
okullar olarak bakmalıdır. Zaten 
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
32. maddesine göre İHL’ler hem 
mesleğe hem de “Yüksek Öğre
nim’e” öğrenci hazırlayan kurum
lar olarak tanımlanmaktadır.

İyi bilmek lazımdır ki dindar
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Devletle milletin birbirine bu derece cephe aldığı 
hiçbir ülkede görülür ve olağan birşey değildir. 
Milletiyle savaşan, milletinin bir kesimini “potan
siyel suçlu” sayan, o kesimi dış düşmandan daha 
tehlikeli sayan, onları marjinal ve hatta illegal 
kabul eden bir devlet dünyanın hiçbir yerinde 
mevcut değildir ve bu hal eşyanın tabiatına da 
aykırıdır.

olmak sadece “inanmak” değil, 
aynı zamanda “bilmek”tir. İlim- 
siz, bilinçsiz müslümanlık olmaz. 
Müslüman, sadece “inanan” insan 
değil, aynı zamanda “bilen” in
sandır. Şimdi devlet, bu bilgi kay
nağını kurutunca, nesillerin ma
nevi dünyasındaki “din binası” 
hangi temel üzerine kurulacaktır. 
Onun için devletin, “Laik-demok- 
ratik ortam içinde herkes istediği 
dini seçebilir, bu hürriyeti sizlere 
tanıyoruz” demesi yanlıştır ve ta
mamen bir aldatmacadır.

A slında bu açıdan bakınca, 
mevcut İHL’ler bile ihtiyaca ce
vap verebilecek çapta ve kapasi
tede değildir. Öğretim yılları ba
şında, okullar önündeki izdiham 
ve açılmayı bekleyen, halkın yap
tırdığı ikiyüz küsür bina bunu 
göstermektedir.

Belirtilmesi gereken önemli bir 
husus daha var.

Rejim özellikle siyasi patriler, 
bariz bir tutarsızlık sergilemekte, 
hatta samimiyetsizlik örneği ver
mektedirler.

Çünkü yıllardan beri, bilhassa 
seçim dönemlerinde, parti liderle
ri miting meydanlarında millete 
karşı, açtık ları İHL. sayısı ile 
övünüyorlardı. “M üslüm anlık 
sadece Refah’in tekelinde değil
dir; biz de müslümanız, bakın şu 
kadar İ.H. Okulu açtık, daha da 
açacağız, size söz veriyoruz!...”

kabilinden nutuklar atıyorlardı. 
İ.H.Lisesi açmak, açmış olmak, 
bir siyasi iktidar için bir iftihar 
vesilesi idi; bu hayırlı işi yapmış 
olmakla övünüyorlardı. Şimdi ne 
oldu ki her şey tersine döndü ve 
bu okullar bir kriz vasıtası haline 
getirildi. Bu okullar yüzünden 
rejimin tehlikede olduğu, laikliğin 
elden gidebileceği düşünülmeye 
başladı!

İşte bunu izah etmek mümkün 
değil... Çünkü akıl ve m antık 
dairesi içinde buna m akul bir 
cevap vermeleri mümkün değil.

***
D evletle m illetin b irb irine bu 
derece cephe aldığı hiçbir ülkede 
görülür ve olağan birşey değildir. 
Milletiyle savaşan, milletinin bir 
kesim ini “po tansiyel su ç lu ” 
sayan, o kesimi dış düşmandan 
daha tehlikeli sayan, onları mar
jinal ve hatta illegal kabul eden 
bir devlet dünyanın hiçbir yerinde 
mevcut değildir ve bu hal eşyanın 
tabiatına da aykırıdır. Ne fazilet 
rejimi saydıkları Cumhuriyet ile, 
ne de özgürlük ortamı dedikleri 
Demokrasi ile bağdaşır.

Bu hal ve böyle bir tutum, doğ
rudan doğruya ve görünmez bir 
planda m illet karşı işlenen bir 
zulümdür.

D evletin  n iyeti ve görevi, 
sadece “tek tip vatandaş” yetiş

tirm ek d eğ ild ir. Zaten buna 
muvaffak da olamaz. Yılların net
icesi, h âsılas ı ve tecrübesi de 
bunu göstermektedir.

İnsanlar “ilel ebed devlete kul
luğu” kabul etmemektedir. Şimdi 
devir “hür vicdanlar” devridir. 
Kölelik çağı sona ermiştir, mod
ern kölelik de sona ermelidir.

“ideolojik devlet” yapısı da bu 
çağa uymamaktadır; kendilerinin 
“aydınlık çağ” dedikleri bu çağa 
y ak ışm am ak tad ır. İdeo lo jik  
tutum, nasıl gruplar ve halklar 
için  b ir suç veya ilkellik  
sayılıyorsa, devlet için de bir suç 
ve “gerilik alameti” sayılmalıdır. 

***
Netice olarak müslümanlar kıs
kaca ve markaja alınmışlardır.

Aynı zam anda müslümanlar 
önemli bir sınavdan geçmektedir.

N erdeyse tarihin bir dönüm 
noktasında veya bir kırılma nok
tasında bulunmaktayız.

Böyle b ir k ritik  dönem de 
uyanık, basiretli ve ferasetli ol
malıyız.

Cumhurbaşkanı geçenlerde, iç 
düşmanlan (!) kastederek, şöyle 
bir söz söyledi; “Ayı ile yatağa 
giren  u y an ık  o lm alıd ır” .Aslı 
itibariyle doğru, hedefi itibariyle 
yanlış bu sözü hatırlatarak biz de 
diyoruz ki: evet herkes uyanık ol
malı, özellikle müslümanlar gafil 
avlanm am ak, oyuna gelmemeli 
ve b ilhassa azınlık muamelesi 
görmeye, şamar oğlanı olmaya, 
itilip kakılmaya, zillete, hor ve 
hak îr görü lm eye razı o l
mamalıdır.

M üslüm anlar, bir zam anlar 
sahip oldukları “izzet”in peşinde 
olmalı, onurlu bir hayata doğru 
tem kinli ve istikrarlı adımlarla 
yürümelidir. ■
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Rejim Tartışmalarına 
Kilitlenen Türkiye

Ahmet Erdem

Türkiye; son üç aydır inanılmaz 
bir biçimde kendini rejim tartış
malarına kilitlemiş durumda. Ül
kenin önemli iç ve dış sorunları 
hem gündem, hem de tartışm a 
dışı kaldı.

Tabii ki, ülkede yaşanan bu 
duruma birden bire gelinmedi. 
R efahyol hükümetinin kurulu
şundan sonra hükümete karşı ilk 
tepki ün iversitelerde görüldü. 
Yeni öğretim döneminin başla
m ası sebebiyle üniversitelerde 
düzenlenen törenlere iştirak eden 
Başbakan ve hükümetin RP ka
nadından Bakanlar, Rektör ve 
D ekanlar tarafından her türlü 
saygı ve nezaket sınırları aşılarak 
“laiklik ve Atatürkçülük” nutuk
ları ile bir güzel haşlandı. Olay 
daha da ileri götürülerek “Ata
türkçü ve laik” olmayanların bı
rakın ülkeyi yönetm eyi, insan 
bile olamayacağı yüksek sesle 
vurgulandı. Medyanın kusursuz 
lojistik  desteği ile yaşanan bu 
olaylar hükümetteki R P’ye ilk 
şokunu yaşatmış oldu. Ne kadar 
hazırlıklı idi bilemiyoruz, ancak 
bu ilk şok RP’yi bir hayli çarptı. 
Neye uğradığını anlayamadı...

Hükümete daha doğrusu hü
kümetin RP kanadına karşı üni

versitelerin açılışında sergilenen 
bu görüntü daha sonra kimi yargı 
çevrelerine, barolara ve sözde di
ğer sivil kesimlere yansıdı. Gös
terilen bu tepki yalın bir siyasal 
karşılık değildi. Bizatihi RP ve 
savunduğu misyonun varlığına 
karşılık söz konusu idi. Tercüme
si açıktı. RP’li bir hükümet bura
larda meşrû değildi, dolayısıyle 
geçit verilemezdi.

Aralık 1996’ya gelindiğinde 
ise, durum biraz daha netleşmeye 
başladı. Ancak tüm kartlar henüz 
ortaya çıkartılmıyordu. Bu defa 
devreye, devlet ve medya işbirli
ği ile, tarikat, siyaset, seks ve ti
caret ilişkileri sokularak, üç bü
yük ilin Belediye Başkanları he
def alındı. İşin içine bir biçimde 
din ve tarikat sokulunca, kılık ve 
kıyafetle ilgili bazı görüntülerle 
birlikte olay ustalıkla bir başka 
boyuta taşınarak bir rejim tartış
masına dönüştürülüverdi.

Atatürk’ün kurduğu laik cum
huriyet artık ciddi bir tehdit ve 
tehlike içindeydi. Cumhurbaşka
nı bu yönde uyarılar yapmaya 
başladı. Cumhuriyetin en sağlam 
kalesi Ordu’dan yükselen sesler 
de hep aynı yöndeydi. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı daha ileri

gidiyordu. Muhalefet de sisteme 
dönük bu tehdit algılam asının 
farkındaydı. Hükümet ise tam bir 
umursamazlık içindeydi. Hükü
met bizatihi sorunun bir parçası 
idi. RP’nin hükümet ortağı olma
sı ile birlikte sorun iyice azmış, 
“irtica hortlamıştı”.

M edyada ise heyecan zirve
deydi. R ejim i geri ve çağdışı 
akımların, irticanın (!) tehdit ve 
tehlikesinden kurtarmanın zama
nı gelmişti. Yargı görevini yap
m ıyordu. Z ira A dalet Bakanı 
R P ’liydi. A tatü rk ’ün kurduğu 
meclis ise hiç oralı değildi. Re
jim karşıtı irtica partisinin içinde 
yer aldığı hükümetin arkasınday- 
dı. Peşpeşe verilen gensorular 
hep reddediliyordu.

İş, her zaman olduğu gibi yine 
askerlere kalmıştı. Ancak bu kez 
öncekiler gibi doğrudan darbe 
olm am alıydı. Kaçınılm az hale 
geldiği zaman darbe yine çarey
di. Geçmişte üç kez denenmişti. 
Atatürkçülük ve laikliğe ihanet, 
irticaya prim, her üç darbenin de 
yine ana nedeniydi. Bu kez belki 
soruna mevcut anayasa içinde bir 
çözüm bulunabilirdi. Askerlerin 
ağırlıklı olarak yer aldığı MGK 
bunlardan birisiydi. MGK etkin
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olarak devreye girmeliydi.
Hem, ülkenin iç ve dış güven

liği kuruldan sorulurdu. Ülkede 
herşey ama herşey bu kurulun il
gi ve yetki alanına girerdi. Eği
timden ekonomiye, sağlıktan gü
venliğe, iç politikadan dış politi
kaya, terörden ticarete herşey bu
rada ele alınır, hükümetlere ne 
yapmaları gerektiği dikte edilir
di. Parlamento, hükümet, muha
lefet ve siyasi partilerin bir öne
mi yoktu. Zaten, dini siyasete ve 
ticarete alet eden, yıllar yılı ilti
caya ödün veren bunlar değil mi 
idi? Artık; “ülkede son söz as
kerlerindi. Çünkü herkesin tek 
meşruluk kaynağı oydu.”* As
kerler ise ülkede laiklik karşıtı 
hiç bir şeye geçit verecek değil
di.

Bu karmaşık ortam içinde 28 
Şubat 1997 tarih indek i MGK 
toplantısına gelindi. Ülkede tüm 
gözler ve dikkatler bu toplantıya 
çevrildi. Olağan bir toplantı “ola

ğanüstü” bir hüviyete büründü
rüldü. Önce hükümet (buna de
mokrasi deyin, parlamento ya da 
halk deyin) askerler tarafından 
toplantıda bir güzel didiklendi, 
yargılandı, azarlandı. Yılların de
mokrasi kahramanı Demirel de 
kurul toplantısında bu oyuna ça
nak tuttu. Özellikle Başbakan’m 
burnu askerler tarafından bir gü
zel sürtüldü. Yaklaşık 9,5 saat 
süren toplantı sonucu yayınlanan 
bildiri ve eki önlemler paketi tam 
bir muhtıra niteliğindeydi. 27 
Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül bil
dirilerinden hiç de farklı değildi.

H üküm ete daha doğrusu 
RP’ye karşı Eylül 1996’dan iti
baren başlatılan ve dozu kademe
li olarak artırılan sivil muhalefet 
böylelikle yerini MGK, dolayı- 
sıyle askeri muhalefete teıketti. 
Daha önce askerler tarafından 
dolaylı olarak yapılan yönlendir
me 28 Şubat tarihinden itibaren 
açıktan yapılmaya başlandı. 28

Şubat ön lem ler paketinde yer 
alan tedbirlerin hiçbirisi siviller
den gelmemişti. Askeri kanadın 
dayatması ile bu önlemler paketi 
MGK kararı haline dönüştü. 28 
Şubat, “Genelkurmay”ı tek et
kin güç odağı olarak ülke siyase
tine çıkartıverdi.

O ysa ileri değil norm al de
m okrasilerde bile Ordu, doğru
dan sivil siyasetin emrinde, ülke
nin dış güvenliğinden sorumlu 
bir kurum  iken, ülkem izde bu 
durum tam tersine dönmüştü. İs
tense de istenmese de artık askeri 
otorite hükümet ve parlamento
nun üzerindeydi. Anayasada yer 
alan ve meclisin en güzel yerine 
asılan “Egemenlik, kayıtsız ve 
şartsız milletindir” hükmü kayıt
lı ve şartlı hale geldi. Kamuoyu, 
medya ve sivil toplum örgütleri 
ile siyasi partilerin büyük bir bö
lümü bu duruma ayak uydurmak
ta hiç de zorluk çekmedi. Açık
tan müdahale çağrılan yapıldı.
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28 Şubat’la birlikte bir başka 
gelişme daha gözlendi. Genel
kurmay açrkça bir partiye, RP’ye 
karşı tavır almaya başladı. Baş
bakan ya da partisi Ordu’ya karşı 
çoğu zaman sessiz kalırken, özel
likle Ordu iç siyasetle ilgili sert 
mesajlar vermeye başladı. Bazı 
dış ilişki ve temasları doğrudan 
yürüttü. Anayasa uyarınca şeklen 
hükümete bağlıydı. Ancak özel
likle 28 Şubat’tan sonra Ordu 
adına yapılan açıklamaların hiç
birisinde şeklen de olsa Ordu’
nun sivil hükümetin emrinde ol
duğu hiç vurgulanmadı. Ayıp ol
masın diye zaman zaman Ordu’
nun demokrasiye bağlı olduğu 
satır aralarında ifade edildi ise 
de, onun dışında sivil siyasetin 
gerektirdiği türde bir açıklamaya 
hiç rastlanmadı.

Olur olmadık her konuda as
ker, RP’nin hükümet ve sivil sö- 
yasetteki temsilcilerine cevap ye
tiştirmeye çalıştı. Başbakan; Or
du ile hüküm etin uyum undan 
bahsetti. Ertesi gün Genelkurmay 
anayasal düzende amiri duru
munda bulunan Başbakan’ı ya- 
lanlarcasına “Atatürkçü ve laik” 
olmayanlarla herhangi bir uyu
mun söz konusu olmadığı” m du
yurdu. G eneral Çevik B ir ’in 
özellikle dışa yönelik açıklama
ları ise hep aynı içerikteydi. Er
zurum’daki general ise işi iyice 
azıttı ve olayı açıktan Başba- 
kan’a küfre kadar tımandırdı.

Tüm bu gelişmelere karşın RP 
ne yaptı? Öncelikle askerlerden 
gelen açıklama ve eleştirilerin 
hiçbirisini üzerine alınmadı. Sü
rekli Ordu ile aralarında herhangi 
bir problemin olmadığı mesajını 
verm eye ça lış tı. B aşb ak an ’a 
açıktan küfreden generalin bile

emekli olduktan sonra RP’ye ka
tılabileceği söylendi. Başbakan 
son grub toplatısmda Genelkur
may Başkanı ile görüşüp kucak
laşmasını “atom bombası pat
latmaya” benzetti. Protokole ay
kırı olduğu halde Genelkurmay 
Başkanı’m Başbakanlığın kapı
sında karşıladı. Orgeneral Kara- 
dayı ile zorlama “tokalaşma me
rasimleri” yaptı. Bu tür yapmacık 
tavırlar Ordu ile RP arasında var 
olan problemi çözmüyordu.

Tekrar başa dönersek, esasen 
R P’nin Eylül 1996’da içine gir
diği kıskacı aşması mümkün mü 
idi? Pekala Refah bu kuşatmayı 
yarabilirdi. Öncelikle, insan hak
ları konusunda çok geniş ve kap
samlı bir çıkış yapabilirdi. Doğru 
olan ve yapılması gereken de bu 
idi.Özgürlük ve insan hakları ala
nında yapacağı bu açılım kendi
sine kamuoyunda kısmi de olsa 
bir destek sağlayacaktı. Ayrıca 
insan hakları alanında gösterile
cek iyileşme Avrupa’da da olum
lu yankı bulacaktı. Refah bunu 
yapamadı. O layı hep dar kap
samda ele aldı. Tüm enerjisini 
ekonomiye yöneltti. Tabi ki yıl
ların  kronik leşm iş ekonom ik 
problemlerini bir çırpıda çöze
mezdi. Keza, ülkenin insan hak
ları ile ilintili bir diğer öncelikli 
problemi olan Kürt sorununa di
ğerlerinden farklı bir yaklaşım 
sergileyemedi. Klasik politikaları 
aynen sürdürdü.

Peki R P’li hükümet bundan 
sonra ne yapabilir? Önünde ya
pabileceği iki yol görünüyor. Ya 
hükümetin onurunu koruyacak 
ya da sivil siyasetin. Eğer RP- 
DYP ortaklığı hükümetin onuru
nu korumak ve muktedir olmak 
istiyorsa, askeri bürokrasinin ko

muta kademesini derhal emekli 
edecektir. Artık asker iç politika 
ve siyasete iyice bulaşmıştır. İs
tese de kendisinin bundan çıkış 
şansı yoktur. E ğer yazılan lar 
doğru ise Genelkurmay’da gaze
tecilere  verilen  son birifingte 
“.. .Hükümetin elinde Hazine’den 
başka neredeyse hiçbir makamın 
kalmadığı, askerlerin oradan da 
bazı dosyalan istemeye başladı
ğı, oranın da düşm esinin gün 
m eselesi olduğu, hükümet diye 
g eriye  h içb irşey in  ka lm a d ı
ğ ı.. .’’** açık açık söylenmekte
dir. Komuta kademesinin emek
liye sevkedilmesi ile hem hükü
metin hem de ordunun onuru ko
runurken, böylelikle sivil siyaset 
de ülkede egemen kılınmış ola- 
caktu-.

Eğer bu mümkün olamıyor ise 
— ki görünürde çok zor—  geriye 
hem partinin hem de sivil siyase
tin onurunu kurtaracak tek bir 
yol kalıyor; o da en kısa zaman
da erken seçime gitmek. Bu bağ
lamda seçim tek başına sorunu 
tümüyle çözecek bir yol değildir. 
Fakat ülkenin idaresindeki yapı
sal bozukluğu gidermek isteyen 
yönetimlere bir nefes alma imka
nı sağlayacaktır. Bu yapısal deği
şim gerçekleştirilmedikçe, halkın 
verdiği güç bu değişimi sağlama
ya yöneltilmedikçe sıkça yapılan 
seçimler de bir anlam ifade et
meyecektir. Umalım ki yaklaşık
10 ayd ır devam  eden ik tid a r 
dönemi özellikle RP’ye bu ger
çeği göstermiş olsun. ■

* Coşkun Kırca, Y. Yüzyıl, 25.03.1997.
** Can Aksın. Akşam  02.05.1997,
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Kurtlar, Kuzular ve 
Suyu Bulandıranlar

Abdurrahman Emiroğlu

"Tehlikeli bir oyun oynanıyor" di
ye feryad ediyordu, bir sayın yazar, 
aylar öncesinden: “Erbakan’ı ve 
Refah’ı günah keçisi yapıp, rejimin 
taşıdığı bütün pislikleri... yıllardır 
orasından burasından çürümüş, tı
kanmış, koca bir sistemin günahını 
üç günlük bir hükümetin sırtına 
yıkmak... asıl yapılması gereken 
köklü düzeltmeleri gözden kaçır
maktır.”

“Eğri oturup doğru konuşalım” 
diye devam ediyordu 68’li yazar: 

“Bugün Türkiye’yi bunaltan re
jim sorunlarının Refah’tan kay
naklandığını söylemenin hiçbir in
saf ölçüsüne sığmadığına inanıyo
rum... Refahyol’un icraatı... ken
disinden önce gelmiş geçmiş diğer 
iktidarlardan hiç farklı değildir. 
Erbakan, tıpkı kendinden önceki
ler gibi, ekonomide palyatif ted
birlerle bütçe açığını kapatmaya 
çalışmış, özelleştirmeyi hızlandır
maya, IMF’ye yaranmaya, AB’ne 
girmeye, Amerika’yla iyi ilişkiler 
kurmaya uğraşmış, İsrail’le anlaş
ma imzalamış, hatta hatta ordu 
içindeki şeriatçı subay tasfiyesinin 
altını bile imzalamıştır. Ne eğitim, 
ne sağlık, ne dış poiitika, ne Gü
neydoğu politikası; hiçbirinde hiç

bir önemli değişiklik yapmamış- 
tır.” (Gülay Göktürk, Yeni Yüzyıl,
25.2.1997).

Evet, doğrusu çok tehlikeli bir 
oyun oynanıyor, son bir kaç aydır 
Türkiye’de. Malum güç odakları 
siyasal ortamı gerdikçe geriyorlar. 
Tabii, bu gerilimden ekonomi de, 
toplum da hatta eğitim de payını 
alıyor. 28 Şubat MGK krizine te- 
kaddüm eden günlerde “sunî bir 
gerilim oluşturma” görevini yeri
ne getirmek için start alan “bir kı
sım medya”, el-hak bugüne kadar 
misyonunu fazlasıyla icra ediyor. 
“Dördüncü kuvvet” payesinden 
“Birinci kuvvet” rütbesine terfi 
eden medyamız, oldu bitti, bir ka
şık suda fırtınalar koparmada, pi
reyi deve yapmada hayli maharet
lidir doğrusu. Hele patronlarının 
çıkarlarına dokunuldu mu, alimal
lah aslan kesilirler. Savaş kışkırtı
cılığından darbe şakşakçılığına, 
muhbirlikten provokatörlüğe ka
dar hepsinde gayet ustadırlar. Şu 
memlekette “gençler öldürülüp 
kıyma yapılıyor, asfaltlara gömü
lüyor” yaygaralarıyla 27 Mayıs’la- 
ra zemin hazırlayan, “bebek-kö- 
pek davaları” ile başbakan ve ba
kanları idam sehpalarına gönder-

ten aynı basın değil mi? Vallahi 
korkulur bunlardan! Basın ahlakı, 
dürüst gazetecilik, halka saygı ve
saire mi? Güldürmeyin Allah aş
kına! Birkaç namuslu yazar hariç, 
kalemini, beyniyle birlikte ağaba
balarına kiralayan, malum odakla
rın borazanlığım yapmaktan başka 
marifeti olmayan medyatörlerden 
geçilmiyor, ortalık. Buna bir de 
“kifayetsiz muhteris” bazı politi
kacılar eklenince bir curcunadır 
gidiyor...

Sudan Bahaneler ya da 
Suyu Bulandırmak

Hani bir darb-ı mesel vardır: kurt, 
kuzuyu yemeyi koyar kafasına; 
bahane arar; pınarın altbaşından 
su içmekte olan kuzuya seslenir:

— Hey! Suyumu bulandırıyor
sun; dolayısıyla seni yiyeceğim!

Ülkemizin içinde bulunduğu 
manzara, küçük bir değişiklikle, 
kurtla kuzu masalına benzetilebi
lir.

Zinde güçler, Refah’ı ve İslâmî 
potansiyeli “yemeyi” karar altına 
almışlar ve kurtvari bahaneler üre
tiyorlar. Yalnız bir ilave yapmak 
gerekiyor masalımıza; “suyu bu
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suyu bulandıranlar

Laf ebeliği ve sözde demokratlığıyla maruf zoraki 
liderimiz, “yeni askeri güvenlik konsepti”ne çok 
çabuk uyum sağlamışa benziyor. Anlaşılan “ba- 
ba”sıyla ağız birliği içinde bulunmaya özen göste
riyor. Malum; “875 rakımlı tepenin sakini son aylar
da 9. Senfoni eşliğinde “laiklik” nutukları atmaya, 
viskisini yudumlayarak “irtica” tanımlamaları yap
maya iyi kaptırdı kendini.

landırma” görevi medyaya —da
ha doğrusu bir kısım kahraman(!) 
medyatörlerimize— verilmiş. Eh! 
Ortalığı karıştırmak, siyasi tansi
yonu yükseltmek, gerilimi tırman
dırmak dediniz mi, medyamızın 
üzerine yok, malum! “Suyu bulan
dırmak” ne kelime; bir anda çamur 
deryasına çeviriverirler memleketi 
evelallah!

Meğerse Refahlılar ve radikal 
İslamcılar ne dehşet verici suç- 
lar(!) işliyorlarmış, laik cumhuri
yetin altını nasıl sinsice oyuyorlar- 
mış(!) da kimsenin ruhu duymu- 
yormuş:

İşte Milliyet gazetesinin Şerlok 
Holmes’a taş çıkartan bir hafiyeci- 
likle keşfettiği “Refah’ın 2005 yı
lına yönelik Şeriat Devleti Planı”!

“Refah’ın 2005 planı:” “Din 
eğitimi veren okul ve Kur’an kurs
larından çıkan, RP’ye oy verecek 
“ilave” seçmen sayısı 2005 yılında 
6,5 milyona ulaşacak. Toplam oy
ların % 62’sini, yani mutlak ço
ğunluğu alanlar, böylece dine da
yalı devleti rahatlıkla kuracaklar.” 
(Milliyet, 25.04.1997)

Daha neler mi yapıyorlarmış la
ik cumhuriyeti yıkmak için?

—R P’nin Çanakkale Şehitle
ri’ni anmak için düzenlediği skan
dal gecede “kalaşnikoflu cihat 
çağrısı” yapılmış. “Yeşil Pop”un 
tanınmış müzik grubu İpek Yolu, 
“kara çarşaflı kadınları keleşle kı
yama” çağıran bir şarkı söylemiş. 
(Radikal, 20.03.1997)

Demek Refah Partisi, kurduğu 
“50 binlik silahlı milis gücünü” 
(Bu müthiş gerçeği, ihtirası aklın
dan bir kaç metre ilerdeki bir poli
tikacımızın ifşaatıyla öğrenmiştik) 
yetersiz görmüş olmalı ki, kadın
lardan da “çarşaflı-kalaşnikoflu” 
gönüllüler ordusu kurmaya hazır
lanıyormuş!

— TÜMÖD Genel Başkanı 
Prof.Dr. Tahir Hatipoğlu, “şeriatçı

zihniyet üniversiteleri ele geçiri
yor. Taşra üniversiteleri şeriatın 
gölgesi altındadır” dedi. Hatipoğlu 
Ankara’daki üniversitelerde “sık
ma başlı” memurlar çalıştığını 
söyledi. (Radikal, 20.03.1997)

— “Arapça ilkokullarda. RP 
ve DYP anlaşıyor: Kesintisiz il
köğretim de Arapça ve K ur’an 
okutulacak. M. Eğitim Bakanı ke
sintisiz 8 yıllık ilkokullarda Arap
ça ve Kur’an derslerinin seçmeli 
olacağını söyledi. Uygulama sonu
cu, bu dersler çevre etkisiyle ‘fi
ilen zorunlu’ hale gelecek ve bü
tün okullar ‘imam-hatip’ olacak.” 
(Radikal, 1 Nisan 1997)

Gazetenin tarihine bakarak, ha
beri 1 Nisan şakası sanmayın. 
“Radikal” gazetemiz, haberi çok 
“radikal” biçimde 8 sütuna manşet 
veriyor! Tehlikenin büyüklüğünü 
gördünüz mü? İlkokul öğrencileri 
Kur’ân öğrenecekler!

— “Ordu MÜSİAD’dan ra
hatsız. M ÜSİAD’ın, Araplarla 
birlikte enerji ihalelerine katılma 
kararından ulusal güvenlik endişe
siyle rahatsız olan Genelkurmay 
rapor h az ırla ttı.” (Radikal,
3.4.1997)

Ulusal güvenliğimizi tam da İs
rail’e ihale etmekte olduğumuz şu 
günlerde Araplarla dirsek teması
na girmek, ha! Olur şey mi bu?!

— Türkeş’le son röportaj: “Re
fah Partisi rejimi tehlikeye so

kuyor.” (Y.yüzyıl, 06.04.199)
Malum basın, ölümüyle birlikte 

Türkeş’i keşfediyor ve RP tehlike
sine bir ölünün son vasiyetleriyle 
dikkat çekiyor.

—  Tam bu sırada Sabah gazete
si, “şok” bir haberle ortalığı iyice 
toz-duman ediyor: “Refah’ın ka
deri Mısır’ın elinde! Erbakan’m 
Mısırlı gazeteciye verdiği demeç 
doğru çıkarsa, yargıtay Refah için 
kapatma davası açacak.” (Sabah,
10.4.1997)

Neymiş efendim mesele? Erba- 
kan 4 yıl önce Kuveyt’te yayınla
nan El-Ahbaa gazetesinin Kahire 
muhabirine Atatürk ve Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhinde demeç ver
miş. Ne müthiş zamanlama ama! 
Dedik ya adamlar (pardon kurtlar) 
RP’yi “yemeyi” koymuşlar bir ke
re kafaya. Otuz yıl önceki uyduruk 
bir kitaptan “uyduruk” bir yemini 
çıkarıp “Ürperten yemin!” diye 
manşete çekenlerden ne beklersi
niz?!

— DTP Başkanı Hüsameddin 
Cindoruk: “İslamcı şiddet örgüt
leri harekete geçebilir! Buna di
renmenin faturası çok ağır olacak. 
Çok üzülüyor ve korkuyorum. 
Üzerimize gelecekler. Şimdi tehdit 
ediyorlar. Gerekirse silahla muka
vemet gösterecekler.” buyuruyor. 
(Gözcü, 19.4.1997)

Laf ebeliği ve sözde demokrat
lığıyla m aruf zoraki liderim iz,
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“yeni askeri güvenlik konsepti”ne 
çok çabuk uyum sağlamışa benzi
yor. Anlaşılan “baba”sıyla ağız 
birliği içinde bulunmaya'özen gös
teriyor. Malum; “875 rakımlı tepe
nin sakini son aylarda 9. Senfoni 
eşliğinde “laiklik” nutukları atma
ya, viskisini yudumlayarak “irti
ca” tanım lam aları yapmaya iyi 
kaptırdı kendini.

— Her sabah, perdesini arala
yıp sokağından geçecek 
tankları hasretle bekleyen 
bir paletperver yazarımız, 
köşesinde “Cezayir dersle
ri” veriyor: “FLN’nin laik
lik konusunda, özellik le 
eğitim alanında, yargı ala
nında verdiği ödünlerin, 
C ezay ir’de dem okrasiye 
düşman İslamcı hareketi, 
köktendincileri yıllar içinde 
nasıl güçlendirmiş olduğu, 
bir yerde Türkiye için de 
çok anlamlı dersler içeri
yor.” (Haşan Cemal, Sabah,
22.4.1997). H. Cemal, Ce
zayirli kadın yazar Halide 
Mesudî’den alıntılar yapa
rak, T ürkiye’deki “irtica 
tehlikesi”yle paralellik ku
ruyor:

“Okullarda kız-erkelc ay
rılmasını dayattılar

“Camide, Isam devleti 
kurulması için çağrı yapan kitap
çıklar dağıtılırdı."

"Camilerin bodrum katlarında 
gençlerimize dövüş sporları eğiti
mi verilirdi."

Sonra da Türkiye’nin “Cezayir 
olmaması” için alınacak önlemle
ri sıralıyor:

“Sekiz yıllık kesintisiz temel 
eğitimi bir an önce gerçekleştir
mek. .

“İkinci olarak dini eğitimi de
netlemek. .

“Üçüncü olarak din hizmeti 
alanında... ince denetim mekaniz

malarını geliştirmek...” (Sabah,
22.04.1997)

Ve ertesi günlerde, laik Türk 
basını, dehşet bir “irtica” haberi 
ile çalkalandı:

— “Bağcılar’da dehşet! Ci- 
had timleri kuruldu. İslam adı
na ‘savaşçı’ yetiştiren şeriatçı 
Ali Hoca “Bağcılar’dan Aksa- 
ray’aTlelTkan Akacak” diyor.” 
(Yeni Yüzyıl, 25.4.1997)

Sağlı-sollu saldırılar karşısında şaş
kına dönen, iktidarda iken “iktidar
sızlığa” mahkum edilen, her önüne 
gelenin hücum ve hakaretlerine 
uğrayan, koalisyon ortağı olduğu 
halde “mazlum ve mağdur” konu
muna düşen RP, şimdi islamî cami
anın, hatta insaf sahibi vatandaşla
rın büyük bir bölümünün en azın
dan gönül desteğine sahiptir. Re
fah kurmayları bu fırsatı iyi değer
lendirip politikalarını, icraat ve söy
lemlerini ciddi bir otokritikten ge
çirmeli ve aslî çizgisi olan İslami il
kelerden asla taviz vermemelidir.

Ne gazetecilik ama! Bir de bu 
haberlerin yanma sarıklı, sakallı, 
cübbeli, gözleri ateş saçan bir re
sim uydurdunuz mu, manzara ta
mam!

Gazete, yeşil renkli bayrakları 
bulmakta da güçlük çekmiyor: 

“Bağcılar’da şeriat bayrağı.” 
(29.04.1997)

Aynı gazete, “irtica merkezle- 
ri”yle ilgili müthiş ifşaatlarına de

vam ediyor:
Yeni Y üzyıl, 5 Mayıs 

1997 tarihli nüshasında, bi
rinci sayfanın tamamını tek 
bir habere ayırmış: “İşte ir
tica kalesi. Beykoz’da şeri
atçılar yasa dışı dev bir kül
liye inşa ediyorlar.” Haber
de sözü edilen “kale”, bir 
cami külliyesi ve K ur’an 
Kursu inşaatı.

Öyle anlaşılıyor ki, bun
dan böyle camiler, Kur’an 
kursları, pansiyonlar, İmam- 
Hatip okulları, İslam adına 
ne varsa hepsi bir “potansi
yel tehlike” ve “tehdit un
suru” olarak algılanacak ve 
sürekli hedef gösterilecek
tir.

İmam-Hatip Okulları 
Hedef Tahtasında

İki aydır kapalı olduğu halde, 
gazetenin yeni keşfettiği “Osmanlı 
Karate Merkezi”nde çocuklara ne
ler mi öğretiliyormuş? Sıkı durun!

"Türkiye kâfirler ülkesi."
“Islâm kanla kurulacak.” 
“Okulu bırak, savaşa gel."
“Bu ülkenin eti sütü yenmez" 
“Kadının değdiği mundar. 

(Doğrusu “murdar” olacak, ama 
neylersiniz; adamların kafaları 
murdar olunca kelimeleri, harfle
ri, kavramları gözleri görmüyor.)” 
(Yeni Yüzyıl, 25.04.1997)

28 Şubat MGK kararları arasında 
yer alan “8 yıllık kesintisiz eğitim 
uygulanmalı” tavsiyesini, “emret 
komutanım” yaklaşmı içinde de
ğerlendiren “bir kısım medya”, bu 
isikamette kamuoyunu oluşturmak 
ve hükümeti baskı altında tutmak 
için derhal kolları sıvadı.

İmam-Hatip okulları ve Kur’an 
Kursları hedef tahtasının tam orta
sına yerleştirilmişti. Bu okullar ve 
kurslar adeta yerden mantar biter 
gibi bir anda ortaya çıkıvermişler- 
di. Sanki bu kurumlardan devletin, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiç ha
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beri yoktu. Bu gizli(!) “irtica yu- 
vaları”nda genç beyinlerin yıkan
dığı, birer “şeriatçı”, “radikal İs
lamcı” militan olarak yetiştirildiği 
türünden haberlerle, yapılan araş
tırma ve anketlerle, “tehlike”nin(!) 
büyüklüğü ortaya konuyordu: 

İmam-hatip okullarının sayısı 
600’ü, öğrenci sayısı ise 500 bini 
aşmıştı. Üstelik bu öğrencilerin 
%67’si hukuk, tıp, mühendislik, 
sosyal bilimler ve askerlik alanın
da yüksek öğretim görmek istiyor
lardı! Böylece Türkiye yönetimin
de etkili olmak istiyorlardı! İşte 
asıl tehlike buradaydı!

Piar araştırmasına göre, İmam- 
hatipli öğrencilerin %80’i şeriat 
istiyordu, %85,5’i içkinin yasak
lanması, %60’ı da otobüslerde ka
dınların ayrı oturmasından yanay
dı. %37’si hiç sinemaya gitmemiş
ti. (Radikal, 01.04.1997)

Şu çağda sinemaya gitmemek, 
affedilir suç(!) değildi doğrusu!

İmam-hatip okulları “radikal İs
lam’ın kaleleri ve av sahaları” idi. 
(Radikal, 03.04.1997)

İmam-hatiplerde “şeriat eğiti
mi” yapılıyordu. “Fıkıh dersinde 
aile, ceza, yönetim; İslam hukuku 
esas alınarak öğre tiliyordu .” 
(Cumhuriyet, 20.04.1997)

Öte yandan da bu okulların ka
patılması için hükümete baskı ya
pılıyor, hatta aba altından “asker 
sopası” gösteriliyordu. Sık sık 
MGK kararlan gündeme getirili
yor, “askerlerin hassasiyeti” vur
gulanıyor, bir sonraki MGK’da 
“hesap soracakları” söyleniyor, 
hükümetin bu işi sürüncemede bı
rakacağı birilerine şikayet edili
yordu:

“Beş yıllık eğitim Madagas
k a r ’da k a ld ı.” (Radikal,
26.03.1997)

“8 yıllık eğitim hasıraltı.” (Yeni 
Yüzyıl, 26.03.1997)

“İmzayı attılar, rafa kaldırdı

lar.” (Yeni Yüzyıl, 25.03.1997) 
“Kararlar buza mı yazıld ı?” 

(Radikal, 31.03.1997)
“Karadayı: MGK kararlarına 

herkes uym alı.” (Yeni Yüzyıl,
26.03.1997)

“Askerler hesap soracak.” (Ye
ni Yüzyıl, 25.04.1997)

Laikçi aydınlar, siyasetçiler ve 
medya, MGK dayatmaları doğrul
tusunda kamuoyunu “8 yıllık ke
sintisiz eğitim”e ikna etmek için 
kırk dereden su getirmeye çalışı
yor, Haşan Celal Güzel’in tabiri 
ile “rakam büyücülüğü” yapı
yorlardı. 5, 3, 8 gibi rakamlar top
lanıyor, çıkarılıyor, kafalar karma
karışık hale getiriliyordu. “8 yıl 
kesintisiz”i savunmak ilericilik, 
öteki formüller ise gericilik, ilkel
likti. Aslında bu sayı oyunlarının 
arkasında yatan tek bir niyet vardı: 
İmam-hatip okullarını kapatmak.

Nitekim, geçtiğimiz aylarda 
“devrim kanunları uygulansın”

diyerek malum çevrelerin “ünifor
masız sözcülüğü”nü yapan İşçi 
Partisi, bu kez “Medrese değil, 8 
yıllık kesintisiz laik-bilimsel eği
tim” sloganıyla meydanlarda boy 
gösteriyordu.(Radikal, 14.04.1997)

Milli Eğitim  B ak an lığ ı’nın 
“İmam-hatiplerin orta bölümünü 
kapatıp lise kısmına 1 yıl hazırlık 
ekleyerek eğitime kalite(!) kazan
dırma” projesi ise tam bir aldatma
cadan ibaretti. Zira, 12 Mart ihtila
li sonrasında 1971-72 ders yılın
dan itibaren imam-hatiplerin orta 
bölümünden Arapça ve Kur’an 
dersleri kaldırılınca, bu okulların 
öğrenci sayısı ilk yıl %41, ertesi 
yıl %68 oranında düşüş göstermiş
ti. Galiba hedeflenen de bu idi.

Ancak görünen o ki, milletimi
zin imam-hatiplere sahip çıkması 
ve siyasiler üzerinde kamuoyu 
baskısının artması ile bu oyun geri 
tepecektir. İrtica yaygaraları ve İs
lami kesim üzerinde kurulmak is
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saklanmayı tercih ediyoruz.
“Sanki asıl talep eden biz deği

liz de, askerm iş gibi bir tutum 
içindeyiz...”

“Hem askeri kışkırtacağız, cep
heye yollayacağız, sonra da işin 
siyasi mücadelesine de pek katıl
mayacağız...”

“Artık “asker istiyor, asker bek
liyor-” söylem ini bırakalım  ve 
mertçe ortaya çıkıp “biz istiyoruz” 
diyelim.” (Sabah, 22.04.1997).

Birand’ın ifade ettiği gibi, son 
zamanlarda laik medyada yer alan 
haber (yorum) başlıklarına şöyle 
bir göz atarsanız, askerin nasıl kış
kırtılmak istendiğim, nasıl onların 
arkasına sığındıklarını daha ilk ba
kışta farkedersiniz:

“Generallerin sabrı taşıyor.” 
(N ew sw eek’ten Radikal,
23.04.1997)

“Yılmaz: Refahyol’a ne tank 
kâr ediyor, ne de uyarılar!” (Ye
ni Yüzyıl, 25.02.1997)

“A sk erler hesap soracak” 
(Yeni Yüzyıl, 25.04.1997)

“M G K ’da ilk hesaplaşma.” 
“Genelkurmay’dan irtica broşürü.” 
(Hürriyet, 26.04.1997)

“Tarihin en ‘sert’ MGK’sı. İr
ticai faaliyetlere karşı tedbirlerin 
tartışıldığı MGK toplantısı, asker
lerin sivilleri ‘azarladığı’ bir or
tam da gerçekleşti. (Radikal,
27.04.1997)

“Zaman daralıyor. Üst düzey 
askerî yetkili uyardı: Hükümetin 
yalnız bir ay zamanı kaldı.” (Radi
kal, 28.04.1997)

Sayın Ali Bayramoğlu, medya
nın bu tutumunu bir “yüz karası” 
olarak değerlendiriyordu:

“ ...A skerî otoritenin tavrına 
vurgu yaparak RP-irtica arasında 
bağ kuran ve askerin istediği doğ
rultuda kampanya yürütenlere ne 
demeli? Bununla da yetinmeyip, 
aldığı tavrı, yani askerî otoritenin 
taleplerini yansıtmayı, durumu

‘Paşa’nın öfkesi 
bir boşalmadır

Cumhurbaşkanı, Tuğgeneral Özbek'in sert çıkışını 
komutanların bu

9
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tenen bask ılar “uyuyan dev” i 
uyandırmış, müslümanları demok
ratik ve insani haklarını kullanma 
noktasında daha aktif ve duyarlı 
hale getirmiştir.

“inkarcılar, çevirdikleri entri
kalarla yalnız kendi başlarına ço
rap örerler de farkında hile ol
mazlar." (6/123)

Medyatik Gündem:
Ay Sonu Krizleri (MGK) 

Hac, İhram, Kravat, Kadeh vs.

“Dördüncü güç” mü, “birinci güç” 
mü, yoksa -—son zamanlarda apa
çık görüldüğü gibi— “zinde güç
lerin sözcüsü” mü olduğuna bir 
türlü karar verilemeyen medyamı
zın muhalefet ve eleştiri anlayışına 
acaba kaç ülkede rastlanabilir?

İlkesizlik, düzeysizlik, kepaze
lik, şirretlik, yalan, dolan, aspara
gas... İşte medyamızın “kısm-ı 
âzamı”nın hâl-i pür-melâli!..

Ordunun arkasına sığınarak ik
tidarı — özellikle Refah’ı— döv
meye çalışmak, eleştiri yapıyorum 
diye siyasi rakiplerine söylemedi

ğini bırakmamak, bazan da komik 
durumlara düşmek... Amaçlarına 
ulaşmak ve çıkar sağlamak için 
her yola başvurmak, her fırsatı de
ğerlendirmek. ..

Mehmet Ali Birand ve Ali Bay
ramoğlu, medyanın bu tutumun
dan rahatsız olan ve bu rahatsızlık
larını cesurca ortaya koyabilen üç- 
beş yazardan ikisi:

“Askerin arkasına saklanma
yalım. başlıklı yazısında M. Ali 
Birand şöyle bir samimi itirafta 
bulunuyor:

“Dikkat edecek olursanız, ben 
de dahil olmak üzere son gelişme
leri anlatırken farklı bir dil kulla
nıyoruz.

“Medya olsun, aile toplantıla
rında konuşanlar, politikacılar ol
sun, hep aynı şablonu tekrarlıyo
ruz:

“Asker is tiy o r .. .” diyoruz. 
K ur’an kursları... İmam hatip 
okulları... konusunda “asker çok 
kararlı” diye söz ediyoruz. (...) 
Aslında bunları laik kesim isti
yor. ..

“ ...Nedense askerin arkasına
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Başta Refah Partisi olmak üzere bütün müslüman- 
lar uyanık, dikkatli ve aktif olmak zorundadır. 
Müslümanların sinirlerini germeyi, onları umutsuz
luk ve yılgınlığa sürükleyip sindirmeyi, pasifize et
meyi am açlayan bu psikolojik savaş ortamı, 
eğer iyi değerlendirilebilirse İslam’ın lehine so
nuçlanacaktır.

yansıtmak olarak adlandıranlara 
ne demeli?...

“Örneğin son Genelkurmay bri
fingi üzerine yapılan yorumların 
çoğunluğu Türk basını ve Türk ay
dını adına bir yüz karası olarak ta
rihe geçecektir.

“Basının büyük çoğunluğunun, 
RP’nin politikalarına karşı olmak
tan R P’nin varlığına karşı olma 
safhasına bir çırpıda atlaması, ne 
yazık ki, askeri otoritenin konu
muyla bağlantılıdır. RP iktidardan 
alaşağı edilmezse, askerler gele
cek ve demokrasi kesntiye uğraya
cak tezi böyle doğmuştur. Muğlak 
irtica tehlikesi de bunun üzerine 
inşa edilm iştir.” (Yeni Yüzyıl,
04.05.1997)

Bu bağlamda, laik medyanın ve 
politikacıların, Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin Başbakanı’na ağız dolusu 
hakaret eden bir generale alkışlar
la arka çıkması, en azından mazur 
görmesi, oldukça manidardı: 

“Paşa’nın ‘Refah’ Öfkesi.” (Sa
bah, 19.04.1997)

“İşte Paşa’yı kızdıran broşür: S. 
Arabistan hükümetinin Türk hacı
lara dağıttığı broşürde açıkça Tür
kiye’deki laik sisteme saldırılı
yor.” (Sabah 20.04.1997)

“Demirel: Paşa çok dolmuş. 
Bu bir boşalmadır.”

“Ecevit: ‘Bu sözlere milletin 
büyük çoğunluğu katılır, kaygıları 
paylaşır.”

“Cevheri: ‘Asker de düşüncele
rini ifade edebilir.” (Hürriyet:
20.04.1997).

Gelin de bu beyanatlar karşısın
da Sayın Ümit Kıvanç’ın hayıflan
masına hak vermeyin:

“Elbette asker de memleketin 
evladı, o da konuşacak” diyenler, 
‘asker’in elinde silah bulunduğu
nu, bizimse bulunmadığını, bu du
rumda bizim konuşmamızla onla
rın ‘konuşmasının’ aynı şey olma
dığını göremiyorlar mı? Ben baş
bakana “p ...” desem şu anda şeyi
me 70 voltu yemiş miydim yeme
miş miydim?” (Radikal, 05.05.1997) 

P aşa’nın “ isyan ın ı” ellerini 
ovuşturarak anlayışla karşılayanla
rın, bazı milletvekillerinin hacca 
gitmeleri, ihram giymeleri ve me
sela Meclis’e kravatsız girmeleri, 
Başbakan’ın “Aliev Şerefine ka
deh kaldırmaması” konusundaki 
tutumları, doğrusu hem trajik hem 
de komikti:

Geçmiş yıllarda da bir çok mil
letvekili, bakan, başbakan, hatta 
cumhurbaşkanı (Kenan Evren, 
Turgut Özal vs.) aynı türden ih
ramlar giyerek hacca gitmişken, 
bu yıl Erbakan’ın ve çoğunluğu 
RP’li olan milletvekillerinin hacca 
gitmeleri, ihram giymeleri, Ara
fat’ta ilahi söylemeleri, yatmaları, 
kalkmaları, oturmaları “olay” olu
yor, “şov” diye takdim ediliyordu, 
milletvekillerimiz “Arap kıyafe

ti” giymişlerdi; “zikir ayinlerine” 
katılarak kendilerinden geçmişler
di; çadırlarda “horul horul” uyu
muşlardı vs. vs.

Gazetecilerimizin cehaletine mi 
acırsınız, ihramı “Arap kıyafeti”, 
Arafat vakfesini “ayin” gibi gör
melerine mi gülersiniz! İslam’ın 
“i”sinden habersiz medyacıları
mız, hacıların piknik yapmaya ve
ya müzik eşliğinde eğlenmeye mi 
gittiğini sanıyorlardı acaba!

İnsanların sakalı, bıyığı, krava
tı, başörtüsüyle uğraşmayı marifet 
sanan “laikçi çevreler”in taham
mülsüzlüklerine iki ilginç ve gü
lünç örnek daha:

“Ahmet Doğan’ın son marifeti. 
Kravatsız Refahlı Meclis’ten atıl
dı. CHP milletvekilleri itirazda bu
lununca Meclis karıştı. Meclis’in 
“en uzun sakallı” milletvekillerin
den A. Doğan’m kravat diye gös
terdiği kumaşın fular olduğu görü- 
dü.” (Sabah, 02.05.1997)

Olur mu sayın Doğan! Kravat 
yerine “fular” takmak, üstelik bir 
karış sakal bırakmak “Alaturka 
laiklik”le bağdaşır mı?

Hele Erbakan’ın 6 M ayıs’ta, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hay
dar Aliev’in şerefine kadeh kaldır
maması, herkes viski dolu bardak
larını tokuştururken, Başbakan’ın 
peçetelerle oyalanması olur şey 
miydi? Show TV Ankara muhabi
rinin, bu diplomatik skandalla(!) 
ilgili haberini kaçırmışsanız, öm
rünüzün yarısı gitti demektir.

Geri Tepen Silahlar, 
Refah’m Mazlumiyeti 

ve Son Şansı

Refah’ı yıpratmak ve bitirmek için 
aylardır sürdürülen kampanyaların 
mesnetsiz, haksız ve seviyesiz bir 
tarzda yürütülmesi, belki de Re- 
fah’ın en büyük şansı. Kamuoyu
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vicdanında, “Refah’a haksızlık ya
pıldığı”, “icraat yapma fırsatı ve
rilmediği”, “bu kadar eleştiri ve 
saldırıyı hak etmediği” yolundaki 
kanaatler, RP’yi “mazlum” pozis
yonuna sokuyor. Bu durumun, 
RP’nin sürekli prim yapmasına ve 
yapılacak bir seçimde tek başına 
iktidara gelmese de, daha etkin 
olarak parlamentoya ¿irmesine ze
min hazırlayacağı söyleniyor. Ni
tekim son yapılan kamuoyu yokla
maları, RP’nin oy oranını % 25’le- 
re kadar yükselttiğini gösteriyor.

Denilebilir ki, R P’yi giderek 
güçlendiren ve onu “sisteme mu
halif’ tek parti haline getiren un
surlar; RP’nin, akılsız ve kifayet
siz muhteris siyasi rakiplere sahip 
olması, onların lüzumlu-lüzumsuz, 
ağır eleştirilerine, saldırılarına mu
hatap olması, siyasi kontrolü iyice 
ellerine geçiren “zinde güçler”le 
“derin devlet”in sadece RP ve İs- 
lami potansiyeli hedef tahtasına 
oturtmasıdır. Yani RP’nin şansı, 
rakiplerinin ihtirasları, hataları, öl
çüsüzlükleridir.

Mesut Yılmaz’ın Erbakania il
gili son suçlaması, bu ölçüsüzlü
ğün tipik bir örneği olarak görüle
bilir: “Baş münafık!” (Yeni Yüz
yıl, 08.05.1997)

Ancak, bütün bunlardan, Refah 
Partisi’nin sütten çıkmış ak kaşık 
olduğu, hatasız ve günahsız bir 
politika izlediği sonucu çıkmama
lıdır.

Doğrusunu söylemek gerekirse, 
RP’nin kırdığı yumurtalar da kırka 
yaklaşmıştır. Aslında, fanatik laik- 
çiler RP’nin şahsında İslam’a, di
ne, İmam-Hatiplere, Kur’an Kurs
larına, sakala, cübbeye, sarığa sa
vaş açmamış olsalardı; bizzat İs
lamcı kesimin, Refah’a karşı baş
lattığı eleştiri mekanizması daha 
yoğun bir şekilde işleyecek ve bel
ki de RP, kendi tabanında hayli

puan kaybedecekti. Örneğin Re
fahlıların “Susurluk suskunlu
ğu”, kirli ortaklarını “aklama” ça
baları, konuşulması gereken yer
lerde susmaları, susulması gereken 
yerlerde lüzumsuz çıkışlar yapma
ları, misyonları ve savundukları il
keler gereği çetelere karşı çıkma
ları gerekirken “fasa-fiso” veya 
“mum söndü oyunu” diyerek adeta 
çetecileri savunmaları, MGV’nin 
mini etekli defilesine göz yumma
ları, hatta alkışlamaları vb... Evet, 
bütün bunların İslâmî camianın 
gözünden kaçtığı sanılmamalıdır. 
Ama zaman, RP’nin hatalarını or
taya dökme zamanı değil, Türki
ye’deki islamî potansiyeli “tır
panlama” heveslilerine “dur” de
me zamanıdır. Çoğu müslüman 
yazar, çizer, aydın bu sorumlulu
ğun bilinci içinde hareket etmekte, 
Refah’a yönelik “eleştiri hakkını” 
saklı tutarak, neredeyse “haçlı sal- 
dırıları”na dönüşen “irtica” çığırt
kanlığına karşı, doğal olarak bütün 
islamî kurum ve kuruluşları —RP 
dahil— savunmayı bir görev kabul 
etmektedir.

İşte bu durum, Refah’ın yakala
dığı son fırsat ve son şanstır. Sağ- 
lı-sollu saldırılar karşısında şaşkı
na dönen, iktidarda iken “iktidar
sızlığa” mahkum edilen, her önüne 
gelenin hücum ve hakaretlerine 
uğrayan, koalisyon ortağı olduğu 
halde “mazlum ve mağdur” konu
muna düşen RP, şimdi islamî ca
mianın, hatta insaf sahibi vatan
daşların büyük bir bölümünün en 
azından gönül desteğine sahiptir. 
Refah kurmayları bu fırsatı iyi de
ğerlendirip politikalarını, icraat ve 
söylemlerini ciddi bir otokritikten 
geçirmeli, tabanının sesine kulak 
vermeli ve aslî çizgisi olan İslami 
ilkelerden asla taviz vermemelidir.

İslamî cemaat ve kurumların 
“en büyük tehlike” olarak gösteril

diği şu günlerde, başta Refah Par
tisi olmak üzere bütün müslüman- 
lar uyanık, dikkatli ve aktif olmak 
zorundadır. Müslümanların sinir
lerini germeyi, onları umutsuzluk 
ve yılgınlığa sürükleyip sindirme
yi, pasifize etmeyi amaçlayan bu 
psikolojik savaş ortamı, eğer iyi 
değerlendirilebilirse İslam’ın lehi
ne sonuçlanacaktır.—

Şu satırların  yazıldığı sırada 
yankıları sürmekte olan Sultanah
met mitingi türünden olgun tepki
ler, müslümanların birlik, dayanış
ma ve kardeşlik duygularını pekiş
tirecek, daha duyarlı ve bilinçli ol
malarını sağlayacak ve böylece 
“uyuyan dev” uyanacaktır. Müslü
manların bir çoğuna “şer” gibi ge
len bu gerilim ortamı, inanıyoruz 
ki onların üzerlerine düşen “en 
güzel tarzda mücadele (17/125), 
“hakkı ve sabrı tavsiye (103/3), 
“haklarını hep birlikte savun
ma” (42/41) gibi görevleri yerine 
getirmeleri halinde “hayr”a tebdil 
olacaktır.

“Bazan hoşunuza gitmeyen bir 
durum, sizin için hayır getirebi
lir; bazan da hoşunuza giden bir 
durum sizin için kötülük olabilir. 
Allah b ilir , siz b ilm ezsin iz .” 
(2/216)

Unutmayalım ki, “yol, ancak 
zulmeden ve yeryüzünde haksız 
yere taşkınlık ve saldırıda bulu
nanların aleyhinedir” (42/42)

Hiç şüphe yok ki, bütün engel
lemelere, hile ve tuzaklara rağmen 
“Allah dinini üstiin kılacaktır; 
müşrikler istemese de.” (61/9)

“Şunu iyi bilin ki, Allah’ın 
vaadi haktır, ama çokları yine 
de bilmezler.” (10/55)

Yine uutmayalım ki, “Karan
lığın en zifiri olduğu an, şafağın 
sökmesine en yakın olan zaman
dır.” M
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Ingiltere Mektubu

Kani Torun

Sevgili dostlar,
Bu mektupta sizlere kısa süre 

önce yapılan seçimler nedeniyle, 
bu ülkenin siyasal yapısından bah
setmek istiyorum. Biliyorsunuz, 1 
Mayıs’ta yapılan seçimlerde, Mu
hafazakar Parti’nin 18 yıllık ikti
darı sona erdi ve “İşçi Partisi” ikti
dara geldi. Önce genel olarak İngi
liz siyasal yapısı ve seçim öncesini 
anlatacağım.

Birleşik Krallık (İngiltere, İs- 
koçya, Galler ve Kuzey İrlanda) 
meşruti bir sisteme sahip. Başta 
bildiğimiz gibi Kraliçe var. Biri 
Lordlar Kamarası, diğeri Avam 
Kamarası olmak üzere, parlamen
to iki meclisten müteşekkil. Ülke
yi fiilen Avam Kamarası idare edi
yor. Lordlar Kamarası ve Kraliçe 
geleneksel semboller gibi görünü
yor. Bu ülke insanı muhafazakar 
olduğu için, hâlâ beşyüz yıllık ge
leneksel kurumlan muhafaza edi
yorlar. Yeni meclisin açılışında 
yapılan seramoni, beşyüz yıllık bir 
geleneğin devamı idi. Kraliçe, 
Lordlar Kamarası’ndaki tahtında 
oturdu. Lordlar beşyüz yıl önce
sindeki gibi giyinmişlerdi. Bir gö
revli Avam Kamarası’nın kapısını 
vurdu ve milletvekillerini çağırdı. 
Milletvekilleri Kraliçe’nin açılış 
konuşm asını Lordlar Kam ara
sı’nda ve ayakta sıkış-tepiş dinle
diler. Bu manzarayı görünce, in

san ülkenin gerçek sahibinin Kra
liçe ve Lordlar olduğunu düşünü
yor.

Avam Kamarası karşılıklı iki 
tribünden oluşuyor. Bir tarafta ik
tidar, diğer tarafta muhalefet mil
letvekilleri oturuyor. Ortada bir 
masa var. Masanın bir tarafında 
Başbakan, diğer tarafında ana mu- 
halfet lideri oturuyor. Karşılıklı 
olarak birbirlerinin konuşmalarına 
anında cevap verebiliyorlar. Taraf
lardan biri konuşurken, onun mil
letvekilleri Yeeel(evet) diye teşyi 
ediyorlar. Milletvekilleri oturduk
ları yerden konuşma yapabiliyor
lar. Bizim Meclis’e de bu sistemi 
getirmeye çalışıyorlar ama ne ka
dar kullanışlı olur bilemiyorum. 
Çünkü bu sistem İngilizler gibi so
ğukkanlı ve kibar olmayı önemse
yen bir toplumun ürünü. Örneğin, 
J. Major konuşmasına başlarken, 
muhatabına “Right Honourable 
Gentlemen” (gerçek saygıdeğer 
beyefendi) diyerek hitab ediyor. T. 
Blair’de aynı şekilde konuşmaya 
başlıyor. Mecliste sık sık birbirle
rine espri yapıp gülüşüyprlar. Ne 
kadar sert konuşurlarsa konuşsun
lar, kavga ve küfür yok.

Britanya’da üç ana parti var. 
Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve 
Liberal Demokrat Parti. Muhafa
zakar Parti’nin başında John Ma
jor var. M. Thatcher’dan sonra

partinin başında geldi. Karizma- 
tik değil; ancak hitabeti çok iyi. 
Bir rahip edasıyla vaaz eder gibi 
konuşuyor ve İngilizce’yi çok gü
zel kullanıyor. Gerçekten İngiliz
ce öğrenmeye çalışanların “Liste- 
ning” yapmak için dinleyebilecek
leri en iyi konuşmacılardan biri. 
İşçi P artisi’nin başındaki Tony 
Blair, genç bir sosyal demokrat li
der. Daha genç ve güleryüzlü bir 
Deniz Baykal’ı andırıyor. Hitabeti 
ve hırsıyla da Ecevit’i.

Burada seçim kampanyası bi
zim alışık olmadığımız ve şaşkın
lığa uğratacak kadar sakin geçti. 
Liderler televizyonlarda konuştu
lar ve şehir ziyaretleri yaptılar, an
cak bizdeki gibi büyük meydan 
mitingleri yok, El ilanı ve evlere 
broşür dağıtıyorlar. Duvar afişleri, 
yalnızca kiralık “Billboard”lara 
yapıştırılıyor. Seçim günü bir iş 
günüydü ve hiçbir yer tatil edil
medi. Seçim olduğunu yalnızca 
televizyondan anlayabilirsiniz.

Seçim sonucunda İşçi Partisi 
ezici bir çoğunluk elde etti. T. 
Blair İşçi Partisi’nin geçmiş bütün 
rekorlarını kırdı: En yüksek oy 
oranı, en çok milletvekili çıkarma, 
en genç başbakan (43) gibi.

M uhafazakar Parti büyük oy 
kaybına uğradı. (Adalet Parti- 
si’nin 1973 ve ANAP’ın 1991 ye
nilgisi gibi) Liberal Demokratlar
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Bu ülke insanı muhafazakar olduğu için, hâlâ 
beşyüz yıllık geleneksel kurumlan muhafaza 
ediyorlar. Yeni meclisin açılışında yapılan sera- 
moni, beşyüz yıllık bir geleneğin devamı idi. 
Kraliçe, Lordlar Kamarası’ndaki tahtında oturdu. 
Lordlar beşyüz yıl öncesindeki gibi giyinmişlerdi. 
Bir görevli Avam Kamarası’nın kapısını vurdu ve 
milletvekillerini çağırdı. Milletvekilleri Kraliçe’nin 
açılış konuşmasını Lordlar Kamarası’nda ve 
ayakta sıkış-tepiş dinlediler. Bu manzarayı gö
rünce, insan ülkenin gerçek sahibinin Kraliçe ve 
Lordlar olduğunu düşünüyor.

oylarını artırdılar. Aynca İskoçya, 
Galler ve K. İrlanda’nın milliyetçi 
partileri de milletvekili çıkardılar.

Seçimin hemen ardından J. Ma
jör “Perde inince sahneden çekil
mek gerekir” diyerek, partinin li
derliğinden ayrılacağını açıkladı. 
Buradaki politikacılar koltuğa ya
pışık değiller, seçim kaybedince 
çekiliyorlar, yerlerine başkaları 
geliyor. M. Yılmaz gibi girdiği her 
seçimde partinin oyunu azaltıp 
parti başkanı kalan, ya da Çanka
ya’daki zat gibi altı kere gidip 
yedi kere gelen politikacı tipi bu
rada yok. Muhalefette de partinin 
oyunu artırmayan lider (önceki, İş
çi Partisi lideri Neil Kinnock gibi) 
koltuğunu terkediyor ve bir başka
sı geliyor. Öyle bizdeki gibi, parti 
teşkilatını hemşehrilerine emanet 
edip, her seçimi kaybetse de lider 
kalmak burada mümkün değil.

Bizdekinden değişik olarak, bu
rada kabine heyecanı yok. Çünkü 
parti muhalefette iken, bir gölge 
kabine oluşturuluyor. Gölge kabi
nenin bakanları, o bakanlık üzeri
ne çalışıyorlar. Parti iktidara gelin
ce, otomatik olarak bakan olarak

atanıyorlar.
T. Blair seçimi kazandıktan 

sonra ilk resmi ziyaretini K. İrlan
da’ya yaptı. Sinn Fienn'e (IRA le
gal kanadı, bu seçimde iki millet
vekili çıkardılar.) barış elini uzat
tı. Bu bana 1991’de Demirel ve 
İnönü’nün hükümeti kurunca ilk 
ziyaretlerini Güneydoğu’ya yapıp 
“Kürt realitesini tanıyoruz” de
melerini hatırlattı. Bakalım İngiliz 
Sosyal Demokratlar barış çabaları
nı sürdürebilecek mi, yoksa K. İr
landa politikasını (bizdeki gibi) 
orduya mı ihale edecekler, görece
ğiz.

1984 kitabının yazarı G. Or- 
vvell’in İngiliz oluşu tesadüf değil. 
Gerçekten bu ülkeye “Big Brot- 
her” hakim. Sistemi yöneten ger
çek iktidar hiç değişmiyor. Bu ül
kedeki iktidar ve muhalefet parti
lerinin hiçbiri sistem dışı değil. 
Muhalefetin hepsi sistem içi. Sis
tem oturduğu için sistem dışı mu
halefeti ya ehlileştiriyor, sistem 
içine alıyor (mahalli milliyetçi 
partiler gibi) ya da yok ediyor. 
Aynı şeyi İran’da yapıyor; sistem 
içi güçler seçimle işbaşına geliyor.

Ancak ne hikmetse, İngiltere de
mokrasinin beşiği, İran diktatörlük 
oluyor.

Bu, siyaset gibi ekonomide de 
böyle. Sistemin kontrolü dışına çı
kabilecek ekonomik gücü (asil 
Nadir gibi) hemen yok ediyorlar. 
Bu ülkede İngiliz olmayan Hindu 
ve Sih gibilerin zenginleşmesi çok 
önemli değil, ancak müslüman bi
risi zenginleşince hemen üstün 
gidiliyor. Son zamanlarda ünlü 
“Harrod’s” mağazalarının sahibi. 
M uham m ed El Fayed ile uğ
raşıyorlar. Aynı şeyi siyasette de 
görmek mümkün...

İşçi P artis i’nden bu seçimde 
milletvekili olan (bu ülkenin ilk 
müslüman milletvekili) Muham
med Server ile hemen uğraşmaya 
başladılar. İş siyasal sisteme ve 
ekonom ik  güce gelince hoş
görüleri sona eriyor ve gerçek 
yüzlerini gösteriyorler. Gerçekten 
de İslâm ’a yönelik düşmanlıkta 
İn g iliz le rd en  daha becerik lisi 
bulunamaz. Son derece sofistike 
çalışıyorlar. Müslümanların değer
lerine küfreden Salman Rüşdi’nin 
bu ülkeden çıkışı tesadüfi değil. 
İngilizler böyle müslüman kökenli 
kafirleri yetiştirip müslümanlara 
sa ld ırtırla r. Bugünlerde Hanif 
Kureşi diye bir film yönetmenini 
piyasaya çıkarttılar. Müslümanlara 
hakaret eden film yapıyor. Bun
ların üslubu gerçekten değişik. 
Mesela Amerika için önemli olan, 
müslüman ülkelerdeki yönetimin 
kend isine  itaati ve ekonom ik 
ç ık arla rıd ır. Oysa bunlar din 
olarak İslâm ’a düşmandırlar ve 
Salman Rüşdi, Hanif Kureşi gibi 
adamları yetiştirirler.

Bu mektupta uzadı. İnşaallah 
gelecek mektuplarda yeni konular 
ve yeni haberleri sizlere u laş
tırabilirim. Allah’a emanet olun.

24 Mayıs 1997 
Wolverhampton
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Cezayir Nasıl “Cezayir” Oldu
Cezayir Eski Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella İle Konuşma*

Konuşan: Fehmi Huveydi 

Türkçesi: Abdi Keskinsoy

Sunuş

Cezayir eski devlet başkanı Ah- 
med Bin Bella’nın:’’Cezayir bu
nalım ı artık  çözüm aşamasına 
g e lm iş tir .” ; “ İslam i K urtuluş 
Cephesi ülkede hala en önemli si
yasal güçtür.”; “Özgürlük hareke
ti istikbal vaadetmiyor.” ... şek
linde ifadeler kullandığını duyun
ca, insanın aklına cevaplandırıl
ması gereken bir sürü soru üşüşü
yor. Bu soruların, bütün Arap 
halklarının vicdanında seçkin bir 
yeri olan, inkıraz döneminin ve 
İslam ümmetinin mücadele tari
hine ışık tutan kuşağın önemli 
temsilcilerinden birisi olan Ah- 
med Bin Bella gibi müstesna şah
siyet tarafından cevaplandırılması 
gerekir.

Kendisi ile Fas’ın Dar’ül-Bey- 
da ken tinde karşılaştım . VII. 
Arap Ulusal Konferansı’na katıl
mak üzere orda bulunuyordu. İlk 
kez onu kaldığımız otelin lobisin
de gördüğümde, hayranları çevre
sini kuşatmıştı. Otel çalışanları 
bile ona hayrandı. Nitekim eşi ile 
birlikte otelin lobisine girdiğinde,

ellerindeki bavullarını taşımak 
için adeta birbirleri ile yarışıyor
lardı. Lobiye her geldiğinde ken
disi ile birlikte hâtıra resmi çek
tirmek için birçok hayranı onu 
bekliyordu. İnsanlar ona kimi za
man “Sayın Başkan” , kimi za
man da yaşının onca büyük olma
sına rağmen adıyla “Ahmed Bey” 
diye hitap ediyorlardı.

Konferansın açış konuşmasını 
yaparken konuşmasının bir yerin
de, Cezayir sorununun artık çö
züm aşamasına geldiğine işaret 
etmişti. Cezayir konusunda öyle
sine iyimser ve umut dolu bir ta
vır sergilemişti ki, konferansa ka- 
tılanların çoğu —bunların arasın
da Cezayirli olanlar da bulunu
yordu—  onun bu görüşüne katıl
mamışlardı. Üç saat gibi uzun bir 
süre sürdürdüğümüz söyleşimize 
bu noktanın vuzuha kavuşturul
masıyla başladık.”

Ona ilk olarak şunu sordum:

— Cezayir konusunda bu 
denli iyimser bir kanaate var
manızı hangi argümanlara da

yandırıyorsunuz? Oysa orada 
tanık olduğumuz olaylar, iyim
ser olmaktan çok kötümserliğe 
ve umutsuzluğa sürüklüyor in
sanı.

— Tabiatım icabı iyimser bir 
yapıya sahibim. Bundan başka Ce
zayir’de yaşanan trajik olaylar ta
hammül sınırının çok ötesine geç
ti. Mesela devletin iç ve dış borcu 
30-32 milyar dolar civarında, faiz
leri ödeyecek güce bile sahip değil 
bu gün iktidarı elinde tutanlar. Ce
zayir geçliğinin üçte ikisi işsiz. 
Örneğin 1994 yılında yaklaşık 400 
bin öğrenci liselerden mezun oldu, 
bunlardan yalnızca 40 bin gibi kü
çük bir bölümü üniversitelere veya 
yüksek okullara girebildi. Geri ka
lanlar sokakta kaldı. Hayat pahalı
lığı başını almış gitmiş. Halkın bü
yük bir kesimi kıt kanaat geçini
yor. Et, balık ve benzeri önemli 
besin maddelerini hiç yiyemeye
cek kadar yoksul olan milyonlarca 
insan var ülkede.

Gelinen bu nokta, halkın tüm
den infilak edeceği tehlikeli bir 
noktadır. Böyle bir patlamanın

* El-Mecelle dergisinin 896. sayısında yayınlanan konuşmanın ilk böliimiidiir.
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olması halinde hiç kimse, kısa sü
rede bunun önünü alamaz. Kısaca 
ülkede yaşanan olum suzluklar 
gün geçtikçe tehlikeli boyutlar
kazanıyor.

—  Ortaya koyduğunuz bu 
manzara kötümserliğe mi götü
rür insanı, iyimseliğe mi?

Burada şunu ifade etmek isti
yorum. Ülkenin içinde bulunduğu 
bu trajik durum, iktidardakilerin 
de görmezlikten gelemeyecekleri 
ve ciddiye almak zorunda olduk
ları b ir durum dur. Bu yüzden 
olayların, önü alınamayacak ka
dar tehlikeli bir boyut kazanma 
riskinden korunmak için, soruna 
bir hal çaresi bulmak zorunda ka
lacaklardır.

— Sizce ülkede gelişmeler şu 
anda iktidarın kontrolü altında 
mıdır?

— Bir ölçüde. Çünkü ülkede 
yaşanan şiddet olaylarını istediği 
gibi kontrol altına alma konusun
da başarısız olm asına rağmen, 
göreceli de olsa hala güçlü bir 
hükümet, modern silahlarla dona
tılmış bir ordu ve bir emniyet gü
cünün varlığından söz edebiliriz.

— Hükümet anlattığınız gibi 
bu derecede güçlü olduğu hal
de, güç kullanarak olayları ön
leme yerine, barışçı yöntemler
le sorunu çözme yoluna gidebi
leceğini veya gitmek zorunda 
olduğunu neye göre tahmin edi
yorsunuz?

-—Biraz önce işaret ettiğim gi
bi Cezayir’de yaşanan iç çatışma
lar artık  insan ların  taham m ül 
g üçlerin in  çok üzerine  çık tı.

Ahmet Bin Bella

A rapların b ir özdeyişi vardır; 
şöyle derler: “Krizin dozu arttık
ça çözüm zamanı yaklaşır.” Bu
radan hareketle diyorum ki, top
lum krizin tepe noktaya ulaştığım 
iyice kavradıktan sonra, barışçı 
bir çözümün sınırına varmış ola
cağız.

Kurtuluş Cephesi Dosyası 
Basit Birkaç Açıklamayla 

Kapatılamaz

— İfade ettiğiniz “barışçı çözü
mün” anlamı siyasi çözüm mü
dür?

— Bu hususta söylenmesi ge
reken çok şey var. Ancak burada 
vurgulanması gereken önemli bir 
konu vardır; rejimin sahipleri, ül
kenin en büyük siyasi güçlerin
den birisi olan İslami Kurtuluş 
Cephesi ile diyalog içerisine gir
medikleri sürece Cezayir’de siya
si bir barışın sağlanabileceğini 
sanmıyorum.

—  İktidarda bulunan siyasi 
yetkililerin önde gelen isimle

rinden bazıları, Kurtuluş Cep
hesi dosyasının artık kapandığı 
yönünde bir takım açıklama
larda bulunuyorlar; bu hususu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu tür açıklamalar, bütün ül
keyi tam bir intiharın eşiğine sü
rükleyecek kadar tehlikeli ifade
lerdir. İslam i Selamet Cephesi 
dosyası, basit birkaç gazete açık
lamasıyla kapatılamayacak kadar 
güçlü b ir organizasyondur. Bu 
dosyayı kapatmaya hiç bir kimse
nin gücü yetmez. Çünkü sözko- 
nusu bu organizasyon elan varlık 
alanında.

Nitekim beş yıl gibi bir süre
den beri son derece modern ve et
kili silahlarla teçhiz edilmiş o de
rece güçlü ordu ve güvenlik kuv
vetleriyle üzerine saldırdığı hal
de, Cezayir yönetiminin İslami 
Kurtuluş Cephesinin karşısında 
başarı sağlayamaması bunun en 
canlı örneğidir. Bunca saldırılara 
rağmen elimine edilemeyen bir 
siyasi gücün öyle ciddiye alına
m ayacak kadar önemsiz birkaç 
açıklama ile varlık sahnesinden 
uzaklaştırılması mümkün müdür?

— Sizce Kurtuluş Cephesi, 
1991 seçiminde ortaya koyduğu 
güce hala sahip midir?

— Bu konuda derinliğine bil
gim yok. Özgür bir ortamda, cen
tilmence seçimler yapılmadan, bu 
siyasi teşekkülün gerçek gücü 
hakkında bir yargıya varmamız 
mümkün değil. Ancak bu hususta 
şunu kesinlikle söyleyebilirim; 
İslami Kurtuluş Cephesi Ceza
yir’deki siyasi partilerin en güç- 
lüsüdür; bundan kimsenin kuşku
su olmasın.
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— Bu kanaatinizi hangi fak
törlere dayandırıyorsunuz?

—Cezayir’de rejim, tüm siyasi 
partileri böl, parçala yöntemiyle 
eritmeye çalıştı. Rejim aynı oyu
nu Kurtuluş Cephesi üzerinde de 
oynamak istedi.

Cephe, bu tür müdahalelerden 
cüz’i m iktarda etkilendi kısmi 
kopm alar oldu, fakat partinin 
bünyesini ayakta tutan iskelette 
ciddi sarsın tılar olmadı.
Çünkü Partinin temeli, di
ğer partilere oranla daha 
sağlamdır; taraftarları ile 
daha yakın diyalog içeri
sindedir. Aynı zamanda 
Cezayir halkının büyük bir 
kesimi ile aynı duygu ve 
düşünceleri paylaşmakta
dır K urtu luş C ephesi.
Çünkü parti 92 seçimlerin
de rejim tarafından büyük 
gadre uğramıştı. Cezayir 
halkı bunun idrakinde ol
duğu için  partiye  olan 
sempatisini yitirmedi.

ortak olarak iktidara gelmesi ha
linde, Cezayir halkına karşı yö
neltilen şiddet haraketlerine katıl
mayacağını, böyle bir girişime 
vesile olmayacağını Cezayir hal
kı çok iyi biliyor.

Rejim Kışkırtıyor

— Öyle ise ülkede öldürülen o 
kadar insanı kim öldürüyor pe
ki?

— Ü lkede o kadar 
vahşet uyandıran olayla
ra, onca insanın kanının 
akmasına vesile olması
na rağmen, hala Cezayir 
halkı ile bu derece duygu 
ve düşünce birliği içerisinde ol
ması nasıl mümkün oluyor bu 
partinin?

Cezayir de iki tür şiddet biçimi 
yaşanmaktadır. Bunlardan birisi 
iktidara karşı girişilen sivil şiddet 
haraketi; diğeri ise iktidarı elinde 
bulunduran yöneticilerin güdü
münde olan silahlı askerlerin ve 
emniyet güçlerinin halka karşı gi
riştiği resmi şiddet hareketi. Kur
tuluş Cephesi’nin tek başına veya

Cephe Hareketi derinlemesine irde
lendiğinde, saflarına kattıkları gençle
ri yeterli derecede eğitmek, gelecek
teki mücadelelere, onları daha iyi ha
zırlamak yerine, kısa yoldan iktidarı 
ele geçirmek için aktif politika ile uğ
raşmayı tercih ettikleri görülür. İşe bi
raz ara verip, dostlarınca kendilerine 

sunulan projeler üzerinde dursalardı, 
daha ciddi ve tutarlı strateji ve tak
tikler belirleselerdi ve bunları rahat 
rahat, soğukkanlılıkla, zamanında ve 

yerinde devreye soksalardı elbette  

çok daha başarılı olurlardı.

—Bu hayli zor bir soru. Hiç 
kimsenin bu soruya yeterli cevap 
verebileceğini sanmıyorum. An
cak burada yadsınamayan bir ger
çek vardır; Cezayir’de tslami ce
maatlere mensup silahlı bazı mi
litanların insan öldürmesi gerçek 
olduğu gibi, rejim güçlerinin de 
silahlı kuvvetleri, emniyet birim
leri ve bunların yanı sıra kurduk
ları çetelerle öldürme eylemlerin
de bulundukları bir vakıadır. Ya

ni ülkede meydana gelen öldürme 
eylemlerinde bütün tarafların pa
yı vardır.

— Cemaatler ya da silahlı 
cemaatler denildiğinde bu olu
şumlar, kimlikleri açıkça belir
lenmiş teşekküller midir?

-—Bunlar aynı nitelikteki olu
şumlar, homojen bir yapıya sahip 
cemaatler değildir. Afganistan sa

vaşından dönüp bu cema
atlere giren bazı fanatik 
gençler vardır. Bir de reji
mi eleştiren, rejimin tem
silcilerini tekfir eden aşırı 
genç insanlar vardır. Yani 
olaylar bir organizasyon 
tarafından planlanmıyor. 
Bu nitelikteki insanların 
ferdi kararları sonucu ger
çekleştiriliyor bu tür öl
dürme eylem leri. Ancak 
burada bir hususun altını 
çizmemiz gerekir: Cema
atleri bu tür menfur ey
lemleri yapmaya kışkırtma 
hususunda iktidarın büyük 
payı vardır. Ayrıca bizzat 
rejimin planladığı dehşet 
uyandıran eylemlerin sayı
sı hiç de az değildir. Reji
min bu tür eylemleri plan
lamasının ve teşvik etme

sinin başlıca nedeni, gerçekleştir
meyi amaçladığı bazı politik he
deflere ulaşmak ya da halkın İsla
m ’a yöneliminin önünün kesmek, 
m üslüm anları halkın gözünde 
korkunç göstermek içindir.

— Cezayir’de süregelen şid
det olaylarının ne derece katı 
ve dehşet uyandırıcı olduğunun 
bir açıklaması mı bu söyledik
leriniz?
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—Ülkede yaşayan bütün taraf
lar büyük acılar yaşamaktadırlar. 
Çatışmalar ülkenin bütün değer
lerini yerle bir etti. Toplumun 
ayarı tamamen bozuldu. Taraflar
dan herbiıi diğerlerinin kökünü 
kazımayı ister bir duruma geldi.

— Çatışmaların biçiminden 
anlaşıldığı kadarıyla, aşırı öfke 
ile hareket etmek, Cezayir hal
kının doğasından kaynaklanan 
bir durum mudur?

—Şiddet ve katılık bizim hal
kımızın doğasında vardır. Ta Ro
ma döneminden beri Cezayir hal
kı bütün merkezi otoritelere baş
kaldırmıştım

— Bu, kendini büyük görme 
veya otoriteden nefret etme, ya 
da başkaldırıdan hoşlanmadan 
kaynaklanan bir durum mu
dur? Bu nedenlerin tümünden, 
şiddet olgusu, Cezayir’de yeni 
görülen bir durum değildir, de
nilebilir mi?

—Kesinlikle.. Zira bizim tari
himiz kanla boyalı bir tarihtir. 
Sözgelişi 130 yıllık Fransız işgali 
boyunca ülke birçok defa kan 
deryasına dönmüştür. Ortalama 
her on yılda bir 100 ila 200 bin 
C ezayir vatandaşı acım asızca 
katledilmiştir. Ne var ki çokları 
tarihim izin bu dönem ini unut
muştur. Oysa bizim kuşağımız, 
Fransızların, hiç kimsenin gözü
nün yaşına bakmadan, önlerine 
gelen bütün canlıları (insanları ve 
hayvanları) vahşice katlettiklerini 
çok iyi hatırlar. Sokaktaki köpek
lere varıncaya kadar ellerine ge
çirdikleri bütün canlıları öldür
mekten çekinmezlerdi.

—  Fakat şu anda da alelade 
bıçakla kafa kesme, vahşice  
adam öldürme biçimleri mey
dana gelmektedir. Kim tarafın
dan yapılırsa yapılsın, vahşetin 
hiç bir çeşidinin diğerine tercih 
edilmemesi gerekir, değil mi?

— Ülkede şu an yaşanan deh
şet olaylarının bütün türleri işgal 
döneminde de fazlasıyla yaşan
mıştır. Şimdi yaşanılanlar, eski
den kaydedilenlerin bir nevi yeni
den geri sarılarak seyredilmesi
dir. Ancak insanı en çok üzen, bu 
tür şiddet olaylarının daha önce 
yabancılar tarafından Cezayir 
halkına reva görüldüğü halde, 
şimdilerde Cezayir halkının daha 
kötülerini birbirlerine yapmaları
dır.

—  C ezayir’in bu karmaşık 
ortamında terör eylemlerinde 
paralı yabancı militanların da 
kullanıldığına inanıyor musu
nuz?

— Sanmıyorum. Çünkü taraf
ların hepsinin, kendine yetecek 
miktarda militanı var zaten. Para
lı yabancı militan tutmaya ihti
yaçları yok.

—  Otoriteye başkaldıran si
vil kitleler, silahlarını nereler
den sağlıyorlar?

— Cezayir’de silah sağlamak 
zor değil. Çoğunu ülke dışından 
getiriyorlar büyük bir ihtimalle. 
Ayrıca lükenin kendi silahlı güç
lerinden koparak sivil isyancıla
rın saflarına katılan kimseler de 
var. Bunlar gelirken yanlarında 
kendi silahlarını da getiriyorlar. 
Mesela edindiğim bilgilere göre, 
kullandığı helikopterlerle birlikte

İslami Kurtuluş Cephesi’nin saf
larına katılanlar bile var. Ayrıca 
savaşan cemaat militanlan zaman 
zaman askeri silah depolarına sal
dırılar düzenleyerek oralardan 
büyük ölçüde silah alabiliyorlar. 
Bizzat iktidar tarafından kurulup 
daha sonra bütün mühimmatıyla 
birlikte isyancıların arasına katı- 
lan çetelerin varlığı da söz konu
su

Budiyaf’ı Rejim Katletti

—  Beş yıl boyunca ülkeyi kasıp 
kavuran ve tam bir intiharın  
eşiğine getiren  bunca şiddet 
olaylarının başlıca sorumlusu 
kim; durumun böylesine tehli
keli b ir b oyut kazanm asına  
kimler vesile oldu sizce?

—Bunun başlıca nedeni ordu
nun tanklarla sokağa inmesi ve 
dem okratik  deneyim i daha ilk 
adımda boğmasıdır.

— ’91 seçimlerinde daha ilk 
tur yapılır yapılmaz, ikinci tu
run sonuçların ı beklemeden, 
alelacele ordunun duruma mü
dahale etmesinin başlıca nedeni 
nedir?

— Ordu ilk tur seçimlerin so
nucunu alır almaz, daha işin ba
şında sonucun ne olacağının far
kına vardı. Halbuki daha önce Îs- 
lami Kurtuluş Cephesi’nin bu ka
dar büyük ölçüde bir başarı elde 
edebileceğini sanmamıştı. 30 yıl 
boyunca iktidarı gasbedip üzerine 
abananlar, ülkede böyle bir şeyin 
olabileceğine kesinlikle ihtimal 
vermemişlerdi. Bu yüzden daha 
ilk turun sonuçları belli olur ol
maz, seçimleri iptal edip kendile
rinin belirlediği bir adayın devlet
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Budiyaf

başkanı seçlimsine karar verdiler.

—  B ud iyaf’ı kim  öldürdü
sizce?

—Tasfiyesine karar veren re
jim güçlerinden başkası değil.

— İslami Kurtuluş Cephesi- 
’nin şimdiye kadar içine düştü
ğü belli başlı hatalar nelerdir 
sizce?

Bu hareketin temsilcilerinin 
yaptıkları hatalar hayli çok. Bir 
kere politik hesaplarını hiç iyi ya
pamadılar. Rejim güçleri ile doğ
rudan karşı karşıya gelme husu
sunda çok aceleci davrandılar. 
Nitekim ben bizzat bu hususta, 
daha işin başında iken kendilerini 
defalaca uyardım . Ama onlar 
uyarıları dikkate alabilecek bi
linçte değillerdi. Bu uyarılarımın 
hiçbirisine kulak asmadılar. Se
çim iptal edilir edilmez halkı hü
kümete karşı toplu direnişe çağır
dılar; ancak halk onların bu çağ
rılarına olumlu karşılık vermedi. 
Halkı bu tür direniş haraeketle- 
rinde kullanmada başarılı olama
dılar. Bundan başka siyasi zeka

ları yeterli derecede aktif olmadı
ğı için, başlattıkları direniş hare
ketinin, her cepheden gözetim al
tında tutulduğunun farkında ola
madılar. Önlerine, sınırları iyice 
tespit edilmiş açık seçik bir he
def koymadan, kitleleri galeyana 
getirip başıboş bir vaziyette so
kaklara dökerek karşı taraftakile- 
ıin eline koz verdiler. Cephe Ha- 
raeketi derinlemesine irdelendi
ğinde, saflarına kattıkları gençleri 
yeterli derecede eğitmek, gele
cekteki mücadelelere, onları daha 
iyi hazırlamak yerine, kısa yol
dan iktidarı ele geçirmek için ak
tif politika ile uğraşmayı tercih 
ettikleri görülür. İşe biraz ara ve
rip, dostlarınca kendilerine sunu
lan projeler üzerinde dursalardı, 
daha ciddi ve tutarlı strateji ve 
taktikler belirleseleıdi ve bunları 
rahat rahat, soğukkanlılıkla, za
manında ve yerinde devreye sok- 
salardı elbette çok daha başarılı 
olurlardı. Başarılı olmalarının ya
nı sıra, muarızlarının kendilerine
o kadar büyük ölçülerde zarar 
vermelerini de engellemiş olur
lardı.

— Sizce ordu güçleri, ülke
deki bunalımın siyasal yollar
dan çözümüne yanaşacak mı?

— Öncelikle şunu belirtm eli
yim ki ordu, Cezayir’de gerçek
leştirilmesi amaçlanan herhangi 
bir çözüm şeklinde, mutlaka taraf 
olacaktır. Ordunun bunun farkın
da olmaması imkansızdır. Birin
cisi bu. İkincisi ordunun yüksek 
kademesindeki komutanlar yada 
iktidarın ileri gelenlerinin hepsi, 
muhalif grupların tamamının şid
det yoluyla köklerini kazımak ni
yetinde değillerdir. Üçüncüsü şu 
an devlet başkanı olan Zerval’e

karşı içimde hala bir güven duy
gusu taşıyorum. Onu katı devrim
ciliğin dışında kalan, milliyetçi 
bir yönetici olarak kabul ediyo
rum. Çünkü o, önceki devrim ha
reketinde ön saflarda mücadele 
veren, önemli mücadele adamla
rından birisidir.

— Zerval başkan seçildikten 
sonra, Cezayir sorununu barış
çı yollardan çözümleyeceğine 
dair büyük umutlar bağlandı 
kendisine; ancak siyasi çözüm 
yönünde şimdiye kadar, hatırı 
sayılır nitelikte adımlar attığını 
göremiyoruz ne yazık k i...

— O tek başına değil ki. Üze
rinde büyük baskılar var.

— İktidarla Kurtuluş Cep
hesi arasında arabuluculuk  
yapmanız istendiği konusunda 
duyumlar aldık, doğru mu?

—Ben onların arasında, sadece 
arabuluculuk yapmakla yetinme
dim; bu konuda istenenden çok 
daha fazla şeyler yapmak için 
elimden gelen çabayı harcadım. 
Ne ki, yukarıda işaret ettiğim ne
denler yüzünden tüm bu çabala
rım başarısız lık la  sonuçlandı. 
Çünkü tarafların hepsi de benim 
başarısız olmam için ellerinden 
geleni ardlarına koymadılar.

— Sizin bu arabuluculuk ça
balarınızın başarısızlık la so
nuçlanmasını özellikle kimlerin 
arzuladığı konusunda bir kana
atiniz var mı?

Birinci derecede Frankofonist- 
ler..

— C ezayir’de yaşanan bu
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menfur olayların, boş yere akı
tılan onca masum insanların  
kanlarının durdurulabilm esi 
için Arap dünyasının yapabile
ceği birşeyler var mıdır?

—Elbette vardır. Fakat Arap
ların kendilerinin içinde bulun
dukları durum, Cezayir’in duru
mundan daha iç açıcı degilTna- 
alesef. Şu anda Arap dünyası ta
mamen bir çöküş içerisinde. Şa
yet böyle olmasaydı, beş yıldan 
beri C ezayir’de oluk oluk kan 
akarken koskoca Arap alemi, hiç
bir şey yapmadan elikolu bağlı 
oturur muydu kendi köşesinde; 
Cezayir’i böylesine bir yalnızlığa 
terkeder miydi? Anlayacağınız 
manzara bütün yönleriyle iç ka
rartıcı.

— C ezayir’de yaşanan bu 
trajediden bir parça sorumlu
luğun da F ran sa’nın payına  
düştüğü hususunda kanaatiniz 
nedir?

—F ransız  halk ı büyük b ir 
halktır. Ancak Fransız yönetici
lerden bir kısmı, İslam ümmeti
nin temel ilkelerine karşı düş
manlık besleyen Frankofonist un
surlara dayanarak hareket etmek
tedirler.

Batı Cezayir’in 
Dostu Değildir

— Bu bağlamda bazıları, birta
kım Fransız politika elitinin, 
bağımsızlığını kazandığından  
beri, Cezayir’e dost olmadığını 
söylüyorlar. Aynı şey orada ha
la geçerli midir?

—Bazıları için bunu söylersek, 
doğrudur. Ancak iki ülke arasın

da, saygı ve sevgi temeline dayalı 
ilişkiler kurulduğu zaman, her iki 
ülke halkının birbiriyle yardım
laşma ve dayanışma içerisine gir
mesini engelleyen hiçbir faktör 
yoktur. Nitekim bugün bile iki ül
ke arasında karşılıklı güven esası
na dayalı birtakım iyi ilişkiler 
mevcut. Bunların gerçekleştiril
mesi halinde, her ikTülkenin ya
rarına olacak sonuçların alınması 
mümkündür. Nitekim Cezayir, 
Fransız malları için son derece 
iyi bir pazardır. Ayrıca Fransa’da 
yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli ça
lışmaktadır.

—  Bu noktada size şunu sor
mak istiyorum: Fransa’nın is
tikrarlı ve güçlü bir Cezayir’in 
varlığını kabul edebileceğine 
inanabiliyor musunuz?

— Sadece Fransa değil, Batı- 
’nın tümü Cezayir için böyle bir 
şeyin gerçekleşmesini kesinlikle 
istemez. Zira bizim ülkemiz do
ğal kaynaklar bakımından hayli 
zengin bir ülkedir. Halkımız mü
cadelecidir. Tarihimiz şerefli bir 
tarihtir. Bu niteliklere sahip bir 
C ezay ir’in uyanm ası yalnızca 
Fransa’yı değil, tüm Batı’yı tedir
gin eder. Çünkü Cezayir’in böyle 
bir rönesansı gerçekleştirmesi, 
Batı’nın yalnızca Cezayir değil, 
tüm A frika k ıtası üzerindek i 
planlarını altüst eder en azından. 
Biz biliyoruz ki, bazı Batı’lı ülke
ler, Afrika ülkelerinin tümü üze
rindeki etkilerini sürekli artırmak 
istiyor; her geçen gün kendilerine 
yeni nüfuz alanları açmaya çalışı
yorlar. Bu yüzden büyük devlet
ler arasında, sürekli bir nüfuz 
kavgası yaşanmaktadır.

Bundan dolayı Cezayir’in uya
nışı, bütün kıta ülkeleri arasında

lokomotiflik görevini üslenebile
cek yeterliliğe kavuşması, elbette 
kıta üzerinde büyük emeller bes
leyen müstemlekeci devletlerin 
hiçbirini memnun etmez.

— B atı’lı devletlerin kuşat
ma altına alınmış, köşeye sıkış
tırılmış bir Cezayir arzuladık
ları kanısında mısınız?

— B undan hiç kuşkum yok. 
Onlar her zaman kuşatılmış, bas
kı altında kıvranan bir Cezayir’in 
olmasını isterler.

—  Amaziga planı da bu çer
çeveye sokulabilir mi?

— Kesinlikle. Çünkü bizim ku
şağımızın hemen hepsi bu planın 
uygulama alanına konulduğu dö
nemlerden geliyoruz. Bu mesele
nin birtakım Fransız yetkililer ta
rafından yeniden gündeme alın
ması b ir rastlan tı değildir. Bu 
proje de, diğer birçokları gibi, 
Cezayir’i hegemonya altına alma 
amacını günden kirli politikaların 
sadece küçük bir parçasıdır.

Amaziga denilen olgu, orijinal 
bir dil değildir. Fransız rahipleri
nin ve onların çevresinde bulunan 
birtakım kimselerin birkaç lehçe
yi bir araya getirip, orijinal bir 
dilmiş gibi harfler uydurup ardın
dan C ezayir’e soktukları yapay 
bir diyalekt. Tek bir- lehçeden de
ğil, birçok lehçeden müteşekkil
dir. Amaziga dilini kullananlar, 
çok farklı lehçeler kullandıkları 
için birbirleri ile dahi anlaşamaz 
durumdadırlar. Irkçılık ve kabile- 
cilik kavgalarının kızıştığı bir or
tam da, o rijinal bir dilmiş gibi 
oluşturulup kullanım alanına so
kuldu. Bu sayede Cezayir hakinin 
Kur’an dili olan Arapça’yı yeni
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den öğrenip bu dille birbirleriyle 
anlaşm aları imkanı ellerinden 
alınmış oldu. Amaziga denilen 
uyduruk dilin kullanılmaya elve
rişli olmadığı anlaşılınca, kısa bir 
süre sonra Cezayir’de halkın bir- 
biriyle anlaşabilmeleri için yeni
den Fransızca’ya dönülme zorun
luluğu hasıl oldu. Çünkü daha 
işin başında Fransızların asıl yap
mak istedikleri bu idi. Öteki plan 
sadece bir bahaneden ibaret idi. 
İşte Cezayir’de Fransızların key
fine, Arap dilinin, halk arasında, 
yeniden kullanılması düşüncesin
den bu şekilde vazgeçilmiş oldu.

—  Şu anda bu dilin Cezayir 
m ekteplerinde okutulm asını 
destekler misiniz?

— Mecburi tutulmayıp seçmeli 
bir ders biçiminde okutulması ha
linde karşı çıkmam. Ancak bura
da şunu vurgulamak istiyorum: 
Frankofonistlerin son dönemlerde 
Arap diline kaşı açımasızca saldı
rıda bulunmalarından dolayı çok 
üzülüyorum. Fakat kesinlikle ina
nıyorum ki, Arapça Cezayir’de 
edebiyat, ilim, felsefe, kısaca kül
tür ve medeniyet dili olacaktır bir 
gün mutlaka.

—  Son yıllarda bu dilin kul
lanılm ası yönünde bazı kam
panyalar başlatıldığı iddiaları 
var. Bu kampanyalar ne derece 
başarılı oldu sizin kanaatinizce?

— Yeni yetme gençler üzerinde 
bir ölçüde etkili olduğu söylene
bilir. Ama ülkenin içlerine doğru 
yayılan geniş halk kitlelerinin, ül
kenin kültürel temellerine hala sa
dakada bağlı olduklarından emi
nim. Son seçim sonuçları bunun 
en canlı göstergesidir.

Bütün burdan da anlaşılan, 
sözkonusu dilin yaygınlaştırılma
sı için başlatılan kampanyaların 
başarısız olduğudur.

— Tahrir Haraketi’nin, geç
mişte olduğu gibi, günümüzde 
de Cezayir halkının ortak vic
danı olma özelliğini hala koru
duğu kanısında mısınız?

—Tahrir H areketi’nin miadı 
artık sona erdi. Bu durum, Tahrir 
Harketi’nin 90’lı yıllarda, ülkede 
karşı karşıya kaldığı politik saldı
rılardan ve acımasızca yapılan 
eleştirilerden kaynaklanmış değil
dir. Çünkü Tahrir Hareketi son 
yıllarda ne iktidardan yana, ne de 
iktidara muhalif olabilmiştir. Her 
ikisini de becerememiştir. Roma 
antlaşması sırasında diğer partile
rin arasından çıkıp iktidardan ya
naymış gibi bir tutum sergilemesi, 
bu partinin, Cezayir halkı nezdin- 
deki güvenilirliğini tamamen sıfı
ra indirmiştir.

— Bu noktada bulunan Tah
rir Haraketi’nin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

—Bu haraketin Cezayir’in si
yasi geleceğinde bir payı olacağı
nı sanmıyorum. Bana göre Tah- 
rir’in istikbali pek parlak gözük
müyor.

— Bu kadar olaylar olduk
tan sonra Roma antlaşmasının 
işlevini yitirdiğini düşünüyor 
musunuz?

Aksine, Roma Antlaşması ön
cesinden çok daha büyük önem 
kazandı. Şimdilerde daha aktif bir 
konumdadır. Son dönemlerde Ce
zayir hükümetinin hazırlayıp hal

kın oyuna sunduğu anayasa tasa
rısını okursanız, Roma anlaşma
sında tesbit edip anayasaya gir
mesini itediğimiz bütün maddele
rin oraya eklemlendiğini görürsü
nüz. Bunların başlıcaları şu ilke
lerden oluşmaktadır: Demokratik
leşme, toplumsal ve siyasal faklı- 
lığın kabul edilmesi, iktidar erki
nin el değiştirmesine imkan veril
mesi. Bir tek isteğimiz tasarı dı
şında bırakılmıştır; İslami Kurtu
luş Cephesi’nin bu oluşumun dı
şında tutulması.

— Sizin de kurucuları ara
sında bulunduğunuz Demokrasi 
için Hareket Partisi, gelecek se
çimlere katılacak mı?

— Biz İslami Kurtuluş Cephe- 
si’nin katılmasına imkan verilme
yen hiçbir seçime katılmama ko
nusunda kararlıyız. Çünkü bu ka
dar güçlü bir siyasal organizasyo
nun görmezlikten gelindiği bir 
yerde, sağlıklı bir diyalogun varlı
ğından söz edilemez. Bu ortamda 
yapılacak herhangi bir seçim, ke
sinlikle Cezayir halkının ortak ka
naatini ifade etmeyecektir. Ayrıca 
biz parti olarak demokratik bir or
tamda, üstlendiğimiz görevi la- 
yıkı veçhile yerine getirme konu
sunda hazırlıklı değiliz.

— Önceki seçimlere katıldı
ğınız halde, umduğunuz başarı
yı elde edemeyişinizi neye bağlı
yorsunuz?

Bu soru önemli bir soru; bir 
fincan kahve içtikten sonra ce
vaplandıralım bunu en iyisi.

—  Uygundur.

Birinci Bölümün sonu.
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Cezayir Nasıl “Cezayir” oldu
Cezayir Eski Başbakanı Abdulmecid el-İbrahimi ile Konuşma*

K onuşan : A faf Zin 

Türkçesi: Abdi Keskinsoy

Seçimlerin İptali, Ordunun 
M üdahalesi Olayları Başlattı

— Yönetimde ve devrim safla
rında uzun yıllar bulunan biri
si olarak edindiğiniz tecrübeler 
ışığında, C ezayir’de şu anda 
yaşanan olaylar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? O layların  
bu noktaya gelmesinde rejim  
ve rejim e m u h a lif gü çlerin  
paylarına düşen sorumluluğun 
derecesi nedir?

—  Bu sorunun şekliyle örtü- 
şecek biçimde, Cezayir’de mey
dana, gelen terör olaylarında, ta
rafların payına düşen sorumlulu
ğun d e rece s in i te sb it e tm ek  
mümkün değildir.

Öncelikle şunu vurgulam ak 
gerekir: Cezayir halkı hürriyet 
ve sosyal adalete aşırı tutkunlu
ğu ile tanınan bir halktır. N ite
kim bu amıaç uğruna, 1930’dan, 
bağımsızlığını kazandığı tarihe

kadar, ülkesini işgal eden sömür
geci güçlere karşı ne kadar çetin 
mücadeleler verdiği, herkesçe 
bilinen bir hakikattir. Ancak, 
Ulusal bağımsızlık hareketi ba
şarıya ulaşıp yerli yöneticiler iş
başına geldiğinde, Cezayir halkı, 
uğruna binlerce şehit adadığı çe
tin mücadeleler verdiği siyasi 
değerlerden geriye kalanların  
yalnızca içi boş birer slogandan 
başka birşey olmadığının farkına 
vardı. Oysa halk, çok partili ha
yata geçişin kabul edilmesinden 
sonra ilk parlamento seçimleri
nin 1991 yılında yapılm asını, 
u lusal devrim in artık  um ulan 
meyvalarını vermeğe başladığı
nın bir müjdesi olarak kabul et
mişti.

Cezayir’de yaşanan vahşetin 
bu noktaya gelmesinde başlıca 
sorumlunun kim olduğu hususu
na gelince; meydana gelen olay
ların başlıca sorumlusu Cezayir 
halkı değil, mevcut rejimdir. Ni

çin rejimdir? Çünkü 1991 yılın
da ülkede askeri darbe yapıldı ve 
seçim sonuçları derhal iptal edil
di. İş iptal etmekle de kalmadı; 
rejim  bütün  güçleriyle, gayr-ı 
kanuni bir şekilde İslami Kur
tuluş H areketi’nin üzerine sal
dırdı. Eline geçirdiği binlerce ta
raftardan kimilerini katletti, ki
milerini ise hiçbir yargı yoluna 
başvurmadan hapishanelere tıktı. 
Şu anda Cezayir hapishanelerin
de tu tuk lu luğu  süren binlerce 
Kurtuluş Cephesi taraftarı bu
lunmaktadır.

—  Şark ve Afrika Araştır
maları Enstitüsü’nde verdiği
niz konferansta Cezayir’le ilgi
li olarak şöyle dediniz: “1988 
yılında C ezayir’de meydana 
gelen kanlı olaylar, bizzat, be
nim  de başbakan ı olduğum  
hükümet tarafından düzenlen
m iştir.” O yıl meydana gelen 
olaylar, bugün yaşananların

* Abdulmecid El-İbrahimî 1984'den 88'e kadar, Şazli Bin Cedid'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Cezayir başbalcanı olarak 
görev yaptı. Cezayir'in Fransız işgalinden kurtarılması mücadelesine katılan subaylardan birisidir. El İbrahimi, 1991'de ül
kesini terkeltiğirıden beri Londra'da yaşıyor. Orada "Batı Arap Ülkeleri Sorunlarım Araştırma Merkezi" adında faali
yet gösteren bir teşkilatın başkanlığını yürütmektedir. (El İbrahimi ile A faf Zin konuştu. El-Mecelle, sayı 894.)
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“Karşı taraflara sürekli gözdağı vermek zorunlu
dur.” Başbakan bu ifadeyi, 91 seçim sonuçlarından 
duyduğu aşırı korku ve endişenin etkisinde kalarak 
kullanma gereği duymuştu. O tarihten beri rejimin 
iç güvenlik alanında yaptığı, sadece korkuyu, te
dirginliği, endişeyi, ülkenin dört bir yanına yaymak 
olmuştur. İktidarın politik başarısı yalnızca bundan 
ibarettir.

bir nevi başlangıcı gibi miydi; 
o zam ank i iktidar n iç in  bu 
anarşik olayların çıkmasına ön 
ayak olsun, onların planlayıcısı 
olsun?

—  1988 yılında meydana ge
len terör olayları, başlangıçta ba
sit birer protesto gösterilerinden 
ibaretti, kanİı değildi. Ancak da
ha sonra iş çığırından çıktı; olay
lar, planlayıcıların kontrolü dı
şında bir m ecrada seyretm eğe 
başladı. Başlangıçta amaçlanan
dan farklı bir boyut kazandı ge
lişmeler. Nitekim dönemin dev
let başkanı Şadli Bin Cedid ve 
y an d aş la rı, aynı y ılın  Kasım  
ayında yapılması kararlaştırılan 
“Ulusal Kurtuluş Cephesi”nin 
büyük kongresinden önce bu tür 
olayları planlardılar. Çünkü bu 
sırada Başkan Bin Cedid’e, parti 
k o n g resin d e , kend isi d ışında 
başka isimlerin de cumhurbaş
kanlığ ına aday olacağı haberi 
ulaştırıldı. Bu haber üzerine baş
kan ve yandaşları, ülkede bazı 
şiddet olaylarının başlatılmasını 
planladılar. Bu planları uygula
mak için bazı sabıkalı vatandaş
la rı d ev rey e  so k tu lar. Aynı 
amaçla ve aynı şekilde lise öğ
rencilerini de sokaklara dökerek 
gösteri yürüyüşleri yapmaya teş

vik ettiler.
Nitekim onlar da bu amaçla 

sokaklara dökülüp gösteri yürü
yüşleri yaptılar, slogan attılar, 
bağırıp  çağırd ılar. Aynı yılın 
Ekim ayında bizzat hükümet ta
rafından planlanıp sahneye ko
nulan bu tür gösteri yürüyüşleri, 
devrin devlet başkanı Şadli Bin 
Cedid’e Tahrir Cephesi’nin ha
reketlerini kısıtlama ve aktif si
yasi hayattan uzaklaştırma imka
nı vermişti.

Nitekim 14 A ralık 1988’de, 
Başkan’ın “Tahrir Cephesi”ni 
kınayan ve siyasi başarısızlıkla
rın bütün sorumluluklarını ona 
yükleyen ünlü b ir konuşm ası 
vardır. Halbuki 10 yıl gibi uzun 
bir süre bu partinin başında bu
lunduktan sonra, henüz devlet 
başkanlığı gibi yüce bir makam
da bulunduğu bir sırada başkanın 
çıkıp böyle bir konuşma yapma
sı, gerçekten politik bir luüzum- 
suzluktu. Bizzat iktidar tarafın
dan organize edilen toplumsal 
gösteriler, protesto seslerini doğ
rudan hükümete karşı yükselt
meye başladı. Bir süre sonra bu 
tür gösteri yürüyüşleri, basit bi
rer protesto eylemi olmaktan çı
karak anarşik olaylar halini aldı. 
Eylem lere katılan göstericiler 
doğrudan Devlet başkanı Şadli

Bin Cedid’in şahsını hedef alma
ya başladılar. Yürüyüşler, kitle
sel kavgalara dönüştü. İş bu ka
darıyla da kalmadı. Fiili olarak 
devlete ait kuramların yavaştan 
yavaştan tahrip edilmesine kadar 
uzandı. Olayların bu tür bir nite
lik kazanması üzerine ordu olay
lara doğrudan müdahale etmeğe 
başladı. İşte bundan sonra her
kesçe bilinen vahim olaylar ya
şanılmaya başlandı. Ne ki bütün 
bu olaylara rağmen Bin Cedid 
kendisini korudu, yeniden baş
kanlık koltuğuna oturm ayı ga
rantiledi.

İşin  en üzücü ta ra fı, 1988 
Ekim olaylarını bizzat planlayıp 
organize eden kişilerden birçok
larının hala yönetim kademele
rinde bulunmalarıdır.

Kurtuluş Cephesi

—  Geçen yıl 16 Kasım’da yapı
lan başkanlık seçimlerden bu 
güne kadar geçen zaman içeri
sinde, ülkedeki iç güvenlik ve 
iç politika ile ilgili gelişmeleri 
n asıl değerlendiriyorsunuz?  
G elişm eleri nasıl görüyorsu
nuz?

—  91 darbecileri, darbenin ar
dından halka, y itirilen  devlet 
imajının yeniden geri getirilece
ğini vaadetmişler ve darbeyi de 
bu amaçla yaptıklarını ifade et
mişlerdi. Nitekim 1991 yılında 
dönemin Başbakanı Rıza Malik, 
o zamanki Fransa İçişleri Bakanı 
Şarl Basko’dan aynen alıntıladı
ğı şu mealde bir ifade kullanmış
tı. “Karşı taraflara sürekli gözda
ğı vermek zorunludur.” Başba
kan bu ifadeyi, 91 seçim sonuç
larından duyduğu aşırı korku ve
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Emin Zerval

endişenin etkisinde kalarak kul
lanma gereği duymuştu.

O tarihten beri rejimin iç gü
venlik alanında yaptığı sadece 
korkuyu, tedirginliği, endişeyi, 
ülkenin dört bir yanına yaymak 
olmuştur. İktidarın politik başa
rısı yalnızca bundan ibarettir.

Siyasî alanda yaptıklarına ge
lince; bu hususta farklı bakış açı
ları var. Biçimsel de olsa demok
ratikleşmede hiçbir aşama kay
dedilm em iştir. Asker her şeyi 
yönetir duruma gelmiş, Ülkedeki 
bütün güçleri kendi egemenliği 
altına almıştır. Otoriteyi elinde 
tutan tek grup, kendi bünyesin
deki bazı kimselerin çıkardıkları 
birkaç göstermelik sesi, farklılık 
diye dışarıya yutturmaya çalış
maktadır.

— Cezayir’de başından be
ri, içgüvenliğin bu denli çökün
tüye u ğram asın d a  yaşan an  
olaylarla ilgili, “İslami Kurtu
luş Cephesi” ve askeri çatı al
tında bulunan teşkilatların da 
en azından rejim kadar bir so
rumluluk payı olduğuna inan
mıyor musunuz?

Bakın, 1964 yılında kuruldu
ğundan beri “İslami Kurtuluş 
Cephesi”nin sivil hedeflere sal
dırdığı, halka karşı girişilen kanlı 
eylemlere katıldığı, ülkenin önde 
gelen fikir adamlarına, siyasetçi
lerine, aydınlarına ve gazetecile
rine karşı, sırf siyasi düşüncele
rinden dolayı suikastler düzenle
diklerine dair herhangi kesin bir 
bilgi yoktur kimsenin elinde. Bu 
partinin militanları, sadece birta
kım askeri hedeflere saldırmak
tad ırlar. D iğer s ilah lı İslam i 
gruplara gelince; onlar da bizzat 
iktidar tarafından k ışkırtılm ış 
kitlelerdir. Rejim onlara diyor ki, 
gidin sivil halka baskı yapın, on
ların gözünü korkutun. Yeri gel
diğinde öldürün. Rejim onlara bu 
tür cürümler işlettikten sonra, ik
tidarı ele geçirmek için İslamcı
ların karşıt görüşteki halkı kat
lettikleri yaygarasını yayıyor. 
Rejimin bu tür dolapları çevirdi
ği, herkesçe bilinen bir gerçektir.

Ü lkeyi hegem onyası altına 
alan rejimin şu an uyguladığı po
litikaların tamamı, halkı yıldırma 
temeline dayanmaktadır. Böyle 
bir strateji takib ed iyo rla r ki 
halk, ülkenin içine yuvarlandığı 
hayat pahalılığından, ahlaki yoz
laşmadan, toplumsal sorunlar
dan, ekonomik çöküntüden elini 
eteğini çekip, yalnızca canını 
kurtarmanın derdine düşsün.

Öte yandan Batı tarafından re
jime izlemesi için hediye edilen 
bir diğer genel yıldırma politika
sı daha var: Köktendincilik tehli
kesinin önüne geçme girişimleri.

Burada özellikle şu noktanın 
altını çizmek gerekir: 91 darbe
sinden beri ülke yönetimine ege
men olan askeri cuntanın elinde, 
uluslararası düzeyde, radikal İs

lâm î tehlikeye karşı en gerçek 
kalkan olm akla kendilerini gö
revli saymalarının dışında, ken
dilerini savunabilecekleri hiçbir 
meşru dayanakları yoktur.

A skerin  d ışında kalan sivil 
cuntacıların durumuna gelince; 
onların da, iktidarda kalmada di
retm enin dışında hiçbir politik 
meşru dayanakları yoktur.

—  Cezayir hükümeti, baş
kanlık seçimlerinin kolay geç
mesinden hareket ederek, peş- 
peşe seçim  kararları almaya 
başladı. Bu amaçla önümüzde
ki H aziran’da milletvekili se
çimlerini yapacağını duyurdu. 
Bu konuda yorumunuz nedir?

—  Halk Devlet Başkanı Emin 
Zerval’in verdiği sözlere inana
rak başkanlık seçimlerinin yapıl
masını kabul etti. Çünkü Zerval, 
seçim lerden önce, ülkenin kan 
gölü olmaktan çıkarılacağı sözü
nü vermişti halka. Ne varki se
çimlerden sonra, öncekinden çok 
daha korkunç olaylar meydana 
geldi. Zeval bu olayları önleme
de güçsüz kaldı. Halka verdiği 
sözü tutamadı. Bunun için çare
sizlik içinde kalan iktidar, millet
vekili seçimlerinin zamanını ilan 
e tm ekten başka sığınacak yer 
bulamadı.

—  Şimdi Cezayir’de iktida
ra ortak partiler var. Bu farlı- 
lığın iç güvenliği, iç politikayı 
nasıl etkileyeceğine dair görü
şünüz nedir?

—  Cezayir’de farklı partilerin 
birleşim inden meydana gelmiş 
gibi gözüken iktidar, aslında yıl
lardan beri iktidar üzerine aban
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mış, tek particilerden meydana 
gelmiş, tek bir grubun egemenli
ğinden başka bir şey değildir. 
Mesela, Tahrir Cephesi’ nin tek 
başına iktidarda bulunduğu yıl
larda, parti yönetimi, her seçim 
bölgesinden, parlamentodaki tek 
sandalye için üç aday belirlemiş, 
seçm enlerden, bu adaylardan 
yalnızca birisini seçmesini iste
mişti. Ancak iktidar siyasi parti
ler kanununda ve anayasada yap
tığı son değişiklikle, yasal yol
lardan iktidara gelmek için yarış 
yollarını tamamen tıkadı ve Kur
tuluş Cephesi’ni de siyasi arena
nın uzağına attı. Bundan dolayı 
rejim için bu şartlar altında, mil
letvekili seçimlerinin yapılması 
yönünde karar almaktan daha iyi 
bir seçenek yoktur.

Fransa’nın Partisi

—  1991 Seçimlerinden sonra 
Cezayir’de, politika kulislerin
de, “Fransa Partisi” şeklinde 
bir deyim kullanılmaya başla
dı. Bu deyimle anlatılmak iste
nen nedir; bu deyimin siyasi 
arenadaki rolü nedir?

—  1958 yılında yaklaşık 15- 
20 kadar Cezayirli subay, Fran
sız ordusunun içerisinde çalışı
yordu. Bunların orada çalıştırıl
ması, ilerd Cezayir Ulusal Devri- 
minin gerçekleşm esi halinde, 
Fransızlar tarafından verilecek 
gizli talimatları yerine getirmele
ri amacına yönelikti. Nitekim fo
yaları meydan çıkmasın diye , 
C ezay ir devrim  h arak e tin e  
Cezayir’de değil, Tunus’ta katıl
maları talimatı kendilerine veril
mişti. O günlerde bizler devrim 
hareketi içerisindeki m illiyetçi

Abbas Medeni

subaylar kanadını teşkil ediyor
duk. Bir grup arkadaşımızla bir
likte, o günlerde devrim hareke
tinin önderliğini yürütenlerden 
birisi olan Bumedyen’e gittik ve 
bu subaylar konusunda kendisini 
uyardık. Bu subayların kesinlikle 
Fransa lehine çalıştık ların ı ve 
devrime ihanet ettiklerini açıkça 
ona söyledik. Bunca uyarılarımı
za rağmen, Bumedyen 1960 yı
lında, güçlü yetkilerle donatarak 
yüksek mevkilere atadı bü su
bayları. Bu subaylardan oluşan 
grup bize katıldı. Biz onlar ara
sında beş m illiyetçi subaydık. 
Bağımsızlığın kazanılması son
rasında orduyu nasıl ele geçire
ceklerine, iktidarı bizimle payla
şacaklarına dair bütün planlarını 
bize açıkça anlattılar.

Bağımsızlığın kazanılm asın
dan sonra, devrimi am acından 
saptırıp başka bir m ecraya sü
rükleyen bu subayları yükseltip, 
milliyetçi subayları, zamanı gel
meden emekliye ayırarak salı
vermenin vebali, tamamen Şadli 
Bin C edid’in boynunadır. Bu 
uygulam a ordu içe ris in d ek i 
Fransız yanlısı subaylarla milli
yetçi subaylar arasındaki denge
leri bozdu.

1986 yılından beri Cezayir’in 
bu gün tan ık  olduğu o lay la r 
meydana geldi. O sırada benimle 
birlikte çalışan bakanlarım dan

bazılarına aynen şunu demiştim. 
“İşte şu olayların başladığı nok
ta, Bin Cedid’in sonunun başlan
gıcıdır.” Daha sonra başkan, El- 
Arabi Belhayr’ı Devlet Başkan
lığı Ulusal Başdanışman’ın ola
rak tayin etmekle, tehlikeli geli
şm eler karşısında biraz olsun 
kendisini sağlama aldı.

İş te  bu B el-H ayr den ilen  
adam, 1991’de Cezayir demok
rasisine karşı gerçekleştirilen as
keri darbenin, fiili baş mimarı
dır.

“Fransa Partisi” veya Fransa 
mandasından yana olan kişiler 
askeri, idari, basm-yayın ve gü
venlik kuramlarının tamamında 
mevcuttur. Bunların yaptıkları 
şey, Arap kültürüne saldırmak, 
onu aşağılam ak, Cezayir milli 
kimliğindeki İslami dokuyu ze
delemektir.

—  Saptırmalardan ve kış
kırtmalardan söz etmeyi sür
dürdüğümüzde Cezayir’de İs
lami tezlerle ortaya çıkan siya
si partilerin, birtakım dış mih
raklar tarafından yönlendiril- 
m edikleri ne malum; bunun  
garantisi nedir?

—  Hayır hayır; böyle bir şe
yin olması kesinlikle mümkün 
değildir. Çünkü bizim ülkemizde 
İslam i tezlerle ortaya çıkan üç 
siyasi parti vardır. Bunlardan bi
risi “İslami Kurtuluş Cephesi”, 
diğeri “Hamas” , üçüncüsü ise 
“En Nahda”dır. Bunlardan Ha
mas Hareketi’nin lideri Mahfuz 
Nahnah uluslararası arenada İh- 
van-ı M üslimin olarak bilinen 
siyasi organizasyonun ilkelerine 
göre hareket eden bir lider ola
rak bilinir. Buna rağmen bugüne
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dek ne Cezayir hükümeti ne de 
başka bir kaynağın, Hamas ha
reketinin, uluslararası bir organi
zasyon olan İhvan’ın dış teşki
latları tarafından kışkırtıldığm ı 
söylediklerini işitmedim. Niçin 
Nahnah hakkında böyle bir şey 
söylenmiyor: Çünkü o, şu anda 
mevcud iktidarla dayanışma içe
risindedir; ’mesela şu anda hükü
met içerisinde birkaç sandalyesi 
bulunmaktadır.

Kurtuluş Cephesi’nin duru
muna gelince, devrim yıllarında, 
mücadele saflarında verdikleri 
kahramanca savaşlar, herkesçe 
bilinmektedir. Sözgelişi hareke
tin lideri Abbas Medeni, 1954 
yılında kurulan Milli Mücadele 
Hareketi’nin kurucuları arasın
daydı. “ K urtu luş H a rek eti” 
Cezayir iç politikasında yadsın
ması imkansız siyasal bir olgu
dur. C ezayir rejim i tarafından 
onun h ak k ın d a  Sudan ya da 
İran tarafından, iktidara karşı 
kışkırtıldığına dair yayılan dedi
koduların hiçbirisinin kesinlikle 
aslı astarı yoktur.

Bakın, Cezayir’de İslam, iğ
reti bir sosyal olgu değildir ki 
ona inananlar, dışarıdan veya 
içeriden kışkırtılmak ve saptırıl
makla suçlansınlar.

Evet, 1831 yılında ülke Fran- 
sızlar tarafından işgal edildikten 
sonra bü tün  d in i zav iy e le rin  
kapıları k ilitlen d i, ş e r ’i m ah
kemeler kapatıldı, bütün İslami 
gelişmeler yasaklandı. Aynı dar
be, ayn ı a c ım a s ız lık la  A rap 
d ilin e  in d ir ild i. O g ü n lerd e  
söm ürgecilik altında askeri ve 
siyasi yönden büyük bir yenil
giye uğrayan Cezayir halkı, milli 
kimliğini korumak için medeni

ve kültürel köklerine dört elle 
sarılmak zorunda kalmıştı.

Şu nok tan ın  iy i b ilinm esi 
gerekir: C ezayir’in 'kültürel ve 
medeni tem elleri tamamen İs
lam’a dayanır. 1930’dan 1883’e 
kadar Cezayir’in yaşadığı bütün 
ulusal devrim haraketleri, İslam 
adına başlatılmış hareketlerdir. 
BurTun için  C e z a y ir’de ulus 
adına mücadele vermekle İslami 
duyarlığın, bağlılığının arasını 
ayırmak kesinlikle imkansızdır.

91 darbesi, küçük bir askeri 
azınlığın gerçekleştirdiği siyasi 
b ir harekettir. H içb ir siyasal 
m eşru iyeti yok tu r. Güç k u l
lanarak  ü lk en in  yönetim ine 
musallat olm uştur; halkın oy
larını kendi çıkarlarına feda et
miştir.

Hala “ U lu sa l K urtu luş  
(Tahrir) Cephesi”nin aktif bir 
üyesi olarak açıkça şunu söy
lüyorum : K urtuluş C ephesi
Cezayir’de siyasi sosyal bir ol
gudur. Hiç kimse onun varlığını 
ve gücünü inkar edemez.

Kalıcı Çözüm

— Cezayir’deki uzun yıllardan 
beri devam eden trajediye son 
vermek için gerçekçi ve kalıcı 
çözüm nedir; ülkeyi bu şiddet 
sendromundan kurtarabilmek 
için Arap ve diğer bazı dış ül
kelerin yapabilecekleri birşey- 
ler var mıdır?

— Tarih boyunca hiçbir askeri 
rejim, içerisine düştüğü yanıl
gıları itiraf etmemiş, bu yüzden 
hatalarından da dönememiştir. 
Oysa hatadan dönme ve yanıl
gıyı kabul etm e, İs lam ’ın er-

demlerindendir.
Cezayir’de gerçekçi ve kalrcı 

bir barışın  olabilm esi için ön
celikle askeri cuntanın hatasını 
kabul edip, yanılgılarından vaz
geçmesi gereklidir, bu bir. İkin
cisi rejim in yöneticileri, ülkede, 
itibarı zedelenen dem okrasiye 
yen iden  itib a rın ı kazandım ak 
için, halkı tem sıîeden bütün kit
le örgütleri ile yakın bir diyalog 
içerisine girm esinin zaruretini 
kabul edecektir.

Ş ay e t re jim  bun larrn  h iç 
birisine yanaşmazsa, içerisinde 
ABD, İngiltere hatta Fransa’nın 
da b u lu n aca ğ ı güçlü  b ir dış 
müdahalenin yapılması gerekir. 
Bu da olm azsa, biz çok büyük 
bir felaketle yüzyüze kalacağız, 
dem ek tir. Çünkü şu anda ü l
kemizde 3 milyon işsiz var; bu 
sayıya her yıl 200 bin kişi ek
leniyor. Dış borçlar ülkeyi tam 
bir iflasın eşiğine getirmiş, İn
sanların onurlarıyla geçimlerini 
sağlayabilecekleri hiçbir imkan
ları kalmamıştır. En zaruri ilaçlar 
bile bulunamıyor ülkede. İnsan
ca yaşamaya layık konut imkanı 
yok. Adeta Cezayir sokaklarında 
ölüm k o l geziyor; yakalam ak 
için m üşteri arıyor kendisine. 
Artık rejim in, hatalı olduğunu 
kabul edip, şimdiye kadar yap
tıklarından vazgeçerek ülkedeki 
bütün kitle örgütleri ile sağlıklı 
b ir d iy a lo g  kurm aktan  başka 
çaresi yoktur. Şayet bunu yap
mazsa, Cezayir, etkisi civar ül
keleri de kapsayacak, bugünkün
den çok  daha vahim  sonuçlar 
doğuracak büyük bir toplumsal 
patlama ile yüzyüze kalacaktır. ■
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Ahlâkın Y önü

Haluk Burhan

Başarmak ve başarıyı korumak te
mayülleri ahlâki olmayabilir. Hatta 
sünnetullahta ahlâk sahiplerinin ba
şarısızlığı tabiat şeklinde algıladık
ları tesbitlidir.

Çoğu kere “ben artık öğretim 
görevlisiyim” gibi ve benzeri bir 
cümle, “ben müslümanlardanım” 
şeklinde, kurulmuş bir cümleden 
daha fazla ahlâki mesaj taşımakta. 
Modern zamanlarda meslek adam
larının formasyonu, inancın ifade 
ettiği ahlâk normlarının tümünü 
kapsama iddiasını vurguluyor. Ah
lâk, statü sahiplerinin yönelişi (di
siplini) diye ele alınmıyorsa mutla
ka statü kazanmak isteyenlerin yol 
azığı diye yüklenilmek isteniyor. 
Ahlakın kendi başına değer ifade 
edemez olduğu bir konum yaşama 
alanına kendini kabul ettiriyor. 
Böylece ahlâk kendi etrafında oluş
muş toplum kümelerinin muharrik 
gücü olmaktan ziyade, kurulu ha
yatın daha sağlıklı yürümesini sağ
layan vasıtalığa ve işlevselliğe itili
yor.

Ahlâk değerlerinin bir mesleğin 
meslek haline gelmesi için kulla
nılması ile insanlarca bir mesleğe 
sülük etmek için terbiye prensipleri 
ve süreci şeklinde değerlendirilme
si kendisinden çoğu kez kaçımla- 
mayacak yönelişlerdendir. Bu top
lulukların iktisadi ihtiyaçlarının

ahlâka dair tutumlarından daha 
baskın karakter taşımasından ileri 
geliyor. Salt ahlâkî tutumlar her 
zaman fakirlik getirir. Tek bir istis
na: toplumlar resullerini topyekün 
itaatle izlediklerinde bu prensip in
taç etmez.

Toplumlar mensuplarının ahlâk
lı bireyler haline gelmesinden ra
hatsızlık duymazlar; takva sahibi 
şeklinde temayüz etmesinden sıkı
lırlar. Takva, Rabb’ul Kerim’in di
lediği kuluna verdiği öyle bir ik
ramdır ki, onda iman ve ahlâk ter
kibi arza sunulmuş rahmet misalin- 
dedir. Ölü toprak (cesed) ancak 
böyle rahmetle dirilir. Ahlâki de
ğerleri meslek organizasyonları 
kurmak ve yahut mesleğe intisap 
edecek taliplilerin vasatlarını belir
lemek için işlevsel kılmış toplum
lar takvayı, yaşamanın-hayatın 
içinde değil, kenarda sığınılmış bir 
alanda inşa etmeye izin vermekte- 
ler. Çünkü bu toplumlar işletmenin 
bizatihi kendisidir. Ahlâka dair is
tedikleri de işletmenin işleyişine 
ket vurmayacak tedbir ve disiplin 
ilkelerinin vaz’ından başka hususi
yet arzetmez. Ahlâk sayesinde mal 
sahipleri hırsızlardan, kocalar ve 
kız babaları namuslarına göz dik
miş şehvet deliliğinden, can taşıyan 
tüm insanlık da hayatlarına kast 
edecek canilerden kurtulacaklarına

kanaat getirmişlerdir. Ahlak bu ta
sarımda, suçluların suç işleme te
mayüllerini kanalize etmekte yahut 
suçun mevcut iktisadi paylaşıma 
tehdit olmayacak şekilde zuhuruna 
neden olmaktadır. Ahlâk, düşme
miş insanların sıkı sıkıya sarıldık
ları prensipler haline getirilince, 
fahişelerin niçin fahişelik yaptığı 
ile ve hırsızların hırsızlığa hala 
hangi sebeple devam ettiği ile ilgi
lenmeye başlar. Suçlu suçunu me- 
dâr-ı maişet (geçim vasıtası) şek
linde bulur bulmaz suçunun üzeri
ne kapanır. Suçlu kıstırılmıştır, 
ahlâk da. Kısaca, suçsuzların ve 
ahlâk sahiplerinin kazanma biçim
leri, biriktirme metodları, insanları 
kullanma-hizmet ettirme niyetleri 
ile ortaya suçlular ve ahlâksızlar 
çıkacaktır.

Ahlâkın bireyleri başarıya, salt 
ahlâkın yani takvanın ise fakre ta
şıması iddiası çelişkili değil. Çün
kü salt ahlâk olan hulk kavramı 
itibariyle insanın yaradılışının ta- 
kavaya müsait bir yapı ifade ettiği 
kesindir. Buna göre insan hulk 
kavramı çevresinde açlık, bolluk, 
hastalık, yalnızlık, yakınların yiti
rilmesi.. vs. gibi haletlere aldır- 
maksızın mükellefiyetlerini yerine 
getirebilir bir varlıktır.

Teklifi yerine getirebilir varlık 
olma ifadesi hem fizik haleti hem
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de ruhî donanımı içerir. Şeklen 
Kur’anî tebliğe göre insan güzel 
yaratılmıştır: Size şekil vermiş
ve şeklinizi güzel yapmıştır” (Te- 
gâbün 64:3). Diğer taraftan insan 
şekil dışında da üstündür: “..Sizi 
yarattık, sonra şekil verdik, son
ra meleklere, ‘Adem ’ e secde 
edin’ dedik..” (A ’raf 7:11). En 
mükemmel yaratılışla yaratılmış 
(Tin 95:4), kendilerinden kıyamet 
saatinde itiraz beyan etmemeleri 
için “Ben sizin Rabbiniz değil mi
yim?” denilerek “Evet şahidiz” 
cevabı alınmış (A’raf 7:172-173) 
ve emaneti yüklenmekten korkarak 
çekilen gökler, yer ve dağlara kar
şılık onu yüklenmiş (Ahzâb 33:72) 
olan insanda ahlâkilik, şimdi seçil
miş ya da yarm fiile geçirilmek 
için donanımı sağlanmış mesuliyet 
şeklinde ortaya çıkmıyor. Bilakis 
mesuliyet ve mükellefiyet, geçmiş
ten andaki mevcudiyetimize açılan 
ve kendimiz için addettiğimiz, an- 
dettiğimiz yüklenimden geliyor. 
Diğer deyişle, ahlâki yönelimimiz, 
ahlâki olmaya dair istidadımızdan 
değil, Kâlû Belâ’da yaptığımız se
çim ve ferdi teşebbüsten gelir. Bu 
anlamıyla ahlâkımızın başarı ile 
alakası kesiktir. Ahlak bizi hırsız
lıktan, nefsimizi ve neslimizi fah- 
şadan, canı haksız yere öldürül
me tehlikesinden koruyan bir di
siplinden daha fazla bir hesaptır, 
sorgulamadır, sadakattir.

Ahlâkı böyle bir yere yerleştir
mekle kimliğini kılık-kıyafet ve ri- 
tüeller dolayımıyla açığa çıkaran 
yaklaşımı kırmış olabiliriz. Dahası 
tek tanrıya tapmayı tercih eden 
inanç sahiplerinin politeist bir top
lumda ortaya koyacakları uygula
yımların hiç de ahlâki olanı çağır
mayacağı bile söylenebilir. Nite
kim Mekke’de hanif topluluğun 
ahlâka ve tek tanrıya çağrısı, Resul 
ve ashabının benzeri çağrısından 
daha flu (muğlak) kalmıştır. Hanif-

lerin tek tanrıcılığı ve İbrahim, 
Musa ve İsa’ya intisap ederek zik
rettikleri ahlâk emirleri içsel bir 
inanç, zühd, toplumsal kire bulaş
mamak için çekilme gibi neticeler
den daha fazlasını ortaya koyamı
yordu. Yönünü belirleyemeyen bir 
inanç biçimini almış haniflik, be
lirsizliği ile politeist inanç ve uygu
lamaları da serbest kılmış oluyor
du. Haniflerin bütün toplum için 
ortak inanç ve amel esasları üzerin
de birleşmesi mümkün bulunmadı
ğından, tek tanrıcı hanif ahlâkı seç
miş bireylerin akıbeti, hayatları bo
yunca gerçeğin nerede gizlendiğini 
aramak yolunda yalnız kalmaktan 
öteye geçmiyordu. Gerçeği aramak 
için yalnız kalma yani tek başmalık 
hiç bir zaman toplumsal mesaja, 
bireylerin bir toplulukta birikmesi
ne imkan vermeyecekti. Buna göre 
yapılacak şeyi bilememek, söylem 
düzeyinde bireyin ahlâkî kaygıları
nın varlığını ifadeden öteye geç
mez. Bireylerdeki ahlâki kaygılar 
ise, genelleşmiş, herkes ve her yer 
için geçerli pratiklere dönüşmeye
bilir. Birey, ahlâkı kendisi için kı
larak zorbalığı defedemez. Toplu
ma yönelmemiş ahlâk ne kadar ge
niş bir kesim tarafından benimse
nirse benimsensin, nihayet bir gün 
suçlular nezdinde gücü tanınan 
ahlâk topluluğu şeklinde değerlen
dirilecektir. Böyle bir topluluk suç
luların varlığının iptaline değil, on
larla birlikte geliştirilecek hukuk 
vesilesiyle biraradılığı hedefler. 
Oysa hiçbir ahlâk suçluların blok 
halinde ilelebet kalmaları hedefini 
meşru sayarak hukuk geliştirmez. 
Ahlak doktrinleri, suçluları değil 
suçu, iptali imkansız insan haleti 
şeklinde görmek mecburiyetinde
dir. Ahlak, kendini bilgelik, erdem
lilik, diğergamcı fedakarlık yolun
da inceltmiş insanların saygınlığını 
suçlular teslim etsin diye ortaya 
çıkmamıştır. Bilakis, sürçerek suça

bulaşmış insana temizlenebilmenin 
mümkün olduğunun sağlam yol
larını gösterebilm ek için izhar 
olunmuştur.

Güçlüler, ahlâkı, zayıflar ken
dilerine zarar vermesin diye sahip
lenirler. Zayıflar ise, maddi yok
sunlukların ın  ruhi yoksunluğa 
dönüşm esini istemedikleri için. 
Her iki psikoloji de ahlâkı koruma 
ya da sahip olunan bir takım 
kazanmaları koruma endişesi içinde 
davranıyor görüntüsü vermektedir. 
Bu cümleden olarak yukarıda bahis 
ettiğimiz üç ahlâk da (mesleklerin

• ahlâkı, üstün insancı-Niçeci-selek- 
siyoncu başarı ahlâkı, tek tanrıcı 
zahidi çekilme ahlâkı), sosyal hay
ata karışmak, müdahale etmek is
temeyen veya bunu başaramayan 
bir temayül görüntüsü veriyor. Oy
sa Resuller kavimlerine nida ettik
lerinde bu kavimler, gönderilmiş 
resulün namazı, itikadı ve hayat 
biçimi arasında ayrılmaz bir bağ 
olduğunu derhal teslim  ederek 
m uarız tutum sergiliyorlardı. 
Nitekim Şuayb (as) “insanların 
eşyasını eksik vermeyin” (Hûd 
11:85) dediğinde po lite iz
me/paganizme bağlı olarak başka 
m abudlar edinmenin ve mallar 
üzerinde dilediklerince tasarrufta 
bulunmanın karşısında namazın 
durduğunu hemen anlayan Medyen 
halkını görüyoruz. Medyen, içtimai 
tarz larına karışan bu söylemin 
Şuayb’ın (as) şahsiyetinden gel
mediğini “çünkü, sen yumuşak 
huylu, akıllısın” (Hûd 11:87) söz
leriyle ifade eder. Gerçekte Şuayb 
(as), Medyen’in içtimai yaşamına 
karışıyor değildi. Bilakis insanların 
mallarım haksızca ele geçiren uy
gulamayı kınamıştı. Yumuşak ve 
iyi huylu olmak, muvahhid bir 
itikadla; bu ikisi de insanların hak
larını, emanetlerini sahiplerine ver
mekle birleşmişti. Zaten gerçek 
ahlâkta bunlar birleşmeliydi. ■

66 ümran



sohbet

Devredilemez ve Tehir Edilem ez Bir Farz

Kur'an'la Cihad -I

Şemseddin Özdemir*

“Kafirlere itaat etmeyin. Kafirlere karşı Kur'an’la cihad edin" (25/52)

Türkiye’de Hak ile Batıl’ın bir
birine karıştığ ı, içiçe geçtiği, 
gerçek mümin ile sahtekârların 
aynı düzeyde tutulmaya çalışıl
dığı bir dönemi yaşıyoruz. Yine 
Türkiye’de milyonlarca insanın, 
müslüman olduğunu söylemesi
ne rağmen, kendi kitabını bilme
diği, kitabı hakkında doğra dü
rüst bilgi sahibi olmadığı bir du
rum söz konusudur. Öte yandan 
Türkiye’de bugün K ur’an-ı Ke
rim ’i anlama ve tanıtma adına, 
K u r ’an M ü s lü m a n lığ ı  gibi 
isimlendirmelerle, İslâm ’ın bir 
boyutunun üzerinde durulduğu, 
fakat bunun aksine toplum sal 
alanda zulüm muhtevalı uygula
malara ses çıkartılmadığı, aksine 
onları veya temsilcilerini rahat
sız etmeyecek bir yorum tarzının 
M üslüm an lık  o larak  takdim  
edildiği bir dönem yaşanmakta
dır. Kur’an müslümanlığı deni
yor, nedir Kur’an müslümanlığı? 
Kur’an’daki İslam nedir? Bu ta
birleri bayraklaştıranların izahla
rına baktığım ız zaman burada 
yalnız m üslüm anların hataları 
ortaya konuyor ve mevcut hata
lar da yalnız müslüman kesimde 
varsayılıyor. Şimdi “Kur’an’da- 
ki müslümanlık”, bu tabir doğru

* Yayıncı, Pınar Yayınları

b ir tab ir değ il had d iza tın d a . 
K ur’an ’daki müslümanlık gibi 
yeni bir tabir çıkartıp koymaya 
gerek yok. Müslümanlık, müslü- 
manlıktır ve Kur’an bunun esas
larını ortaya koymuş, Rasûl de 
bunu yaşayıp bize öğretmiştir. 
Böyle bir tabiri kabul ettiğimizi 
varsayalım. Kur’an’daki müslü- 
manlık veya gerçek İslam veya 
A lla h ’ın v ah y e ttiğ i K ita b ’ın 
kapsamı içerisindeki din, müslü- 
manlann yaptığı hatalarla birlik
te yaşanan  düzendeki zulüm  
kapsamlı, zulüm muhtevalı uy
gulamalara da aynı düzeyde şid
detle karşı çıkar. Sosyal kültürel 
ve siyasi anlamdaki zulüm leri 
görm ezlik ten  gelm ez ve dini 
böyle takdim edip de zalimlerin 
de kafirlerin de hoşlandığı bir 
müslümanlığı takdim etmez.

Şu anda Türkiye’de belli bir 
kesim kendi zulmünden, ahlak
sızlığından, yaşantısından birşey 
değiştirmeden çok iyi bir müslü
man olduğunu zannediyor. Bu 
yaklaşım  biçiminde K ur’an ’ın 
sömürüsü vardır, Kitab’ın parça
lanması vardır. Bu yanlış takdim 
b iç im i de m utlaka m ücadele  
edilmesi gereken bir anlayış tar
zıdır.

Bunun ötesinde özetle ifade 
ettiğimiz, K itab’ın parçalandığı, 
Hak ile B a tıl’ın karıştırıldığı, 
K itab’ın tek yanlı, tek boyutlu 
takdim edildiği veya milyonlar
ca müslümanm Kitab’ını bir de
fa olsun okumadığı bir ortamda, 
m üslüman olduğunu söyleyen, 
gerçek im an sahibi olduğunu 
söyleyen müminlerin, Kur’an’m 
rehberliğinde bir mücadeleyi yü
rütmeleri onlar üzerine vazgeçil
mez bir farzdır. Bu farz devredi
lemez, tehir edilemez bir farzdır. 
Tüm müminlere güçleri oranın
da sorumlu oldukları bir farzdır. 
Yani bütün bu yanlışlan, eksik
leri, hataları herhalde iman etti
ğini söyleyen insanların düzelt
meye çalışm ası gerekmektedir. 
K end im izi m ücadele alanına 
atarak, varsa itikatlardaki bozuk
luklara, ahlaki davranışlardaki 
yanlışlıklara, ekonomik, siyasi 
ve kültürel hayattaki zulüm uy
gulamalarına, sömürülere karşı 
durmak zorundayız. Bunlar bile 
bile de yapılsa bilm eyerek de 
yapılsa düzeltip, zulümden, hak
sız lık tan  k u rta rıp  doğru yola 
çekmeye çalışacağız. Allah uğ
runda cehdetmek, yalnız Allah 
nzası için ve ancak Allah’ın razı
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olduğu tarzda; insanlardan hiç
bir karşılık beklemeden mücade
le etmek, bütün bu ortamı dikka
te aldığımız zaman bizim üzeri
mize bir borçtur.

Biz, kendim izi bundan uzak 
tutam ayız, tutm am ız da m üm 
kün değildir. Çünkü bütün bun
lar, Cenabı Hak’kın hükümlerini 
bilen ve o Kitab’a göre yaşama
ya çalışan müminlerin üzerine o 
K itap’ta tekrar tekrar farz kılı
nan, emredilen, hiçbir bahaneyle 
terki mümkün olmayan görev
lerdir. Nasıl nam azın bir 
mümin için terki mümkün 
değilse, oruç, imkanı olan
lar için hacc, veya diğer 
başka kulluk görevleri ve
ya d iğer fa rz la r ın  te rk i 
mümkün değilse, bunların 
hepsinin rahat yaşanabile- 
ği ortamı hasıl etmek için 
m ücadele  e tm ek , A llah  
yolunda cehd etmek, A l
lah yolunda cihad etmek, 
onlar kadar farzdır. Çünkü 
hakkıyla m ücadele edip, 
biz Kur’an-ı Kerim’i geniş 
halk kitlelerine, mümin ol
duğunu söyleyen insanlara 
anlatm azsak, ulaştırm az- 
sak, o in san la r  az önce 
saydığımız farzları yapmak için 
bilgileri yeterli olmadığından is
tekli olmayacaklardır. En büyük 
mücadele de en büyük cihad da 
A llah’ın Kitabını öğrenme öğ
retm e ve yaşam a işid ir. Daha 
sonra bunun üzerinde durmaya 
çalışacağız.

Yüce A llah Hacc Suresinin 
78. ayetinde “Uğrumuzda gere
ği gibi cihad edin” buyurmakta
d ır. Y ine F u rk an  S u res i 52. 
Ayette, “Kafirlere itaat etmeyin. 
Kafirlere karşı K u r’anla cihad

edin” buyurmaktadır.
K u r’a n ’la cihad  etm ek

kavramının veya ifadesinin altı
nı çizmek gerekiyor. K ur’an’la 
cihad edin demek, K ur’an’ı öğ
renmek, ve onu insanlara tebliğ 
etmekten geçer, kitlelere ulaştır
maktan geçer, gayret sarfetmek- 
ten geçer.

K ur’an’m rehberliğinde yü
rütülecek mücadele, mutlaka bir 
önceki ayette ifade ifade ettiği
miz “Onlar gereği gibi cihad 
ederler” emrine uygun olmak

Şunu bileceğiz ki: Allah, uğrunda 
hakkıyla mücadele edenlere yol
larını gösterecektir. Allah da 
vaadinden caymaz. Eğer biz ger
çekten gereği gibi m ücadele  
ediyorsak bütün bu zorluklara kar
şı nefsimizde meydana gelebile
cek kırılmalara, mücadeleyi terk 
gibi gibi eğilimlere karşı nefsimizle 
mücadele etmeliyiz. Nefsimizin ar
zularına tabi olmamamız gerekir. 
İşte bunu başarmamız gerekiyor.

durumundadır. Zaten cihat eden
ler de kendileri için cihad et
mişlerdir. Yine Ankebut Suresi 
69. ayette Allah müminlere şunu 
ifade etmektedir: “Uğrumuzda 
cehd edenlere (yani gereği gibi 
cihad edenlere)biz yollarım ızı 
göstereceğiz". Bunu çok geniş 
alabiliriz. Hangi anlama gelirse 
gelsin zaten cihad bütün bu an
lamları kapsar. Bunu uygulamak 
kaydıyla her gayret bizce haktır 
ve cehddir. Ama öncelikli sıra
larsak K ur’an-ı Kerim’i öğren

mek ve kitlelere anlatmak en bü
yük cihattır. Yine bu kapsamda 
mevcut toplumu daha doğru bir 
çizgiye getirmek için gayret sar- 
fe tm ek  yön ü n d en  e lim izdek i 
tüm imkanları kullanır ve insan
ların alkışlarını, teşekkürlerini, 
tebriklerini beklemeden, herhan
gi b ir m addi kazanç veya bir 
mevki beklemeden, önemli yer
lerde ism im iz görülsün, biz bili
yoruz havasına girmeden, isim
siz kahramanlar olarak Allah rı
zasını kazanm ak, geleceğimizi 

kurtarmak açısından, böy
le bir bilinç içerisinde din 
uğrunda mücadele etme
m iz üzerim ize görevdir. 
E ğ er biz bunu yaparsak 
başanlı olacağımızı Allah 
bize en açık tarzda vadet- 
miştir. Böyle bir mücade
le çok boyutludur ve bir 
tak ım  aşam alardan geç
mesi gerekir.

Bu aşam aları sıra la r
sak:

1- Öncelikle yapılması 
gereken insanın nefsine 
karşı yürütm esi gereken 
m ücadeledir. Yani heva 
ve hevese, arzu ve istek
lere, tutkulara ve bencilli

ğe karşı, menfi arzu ve isteklere 
karşı yürütülmesi gereken müca
dele.

2- İnsanın nefsini, heva ve he
vesini tahrik eden, kışkırtan, ib
lise yani şeytanlara karşı müca
dele bir diğer boyuttur.

3- Üçüncü aşamada ise zalim
lere, fasıklara, kafirlere, müna
fıklara vb. insanlara karşı müca
delenin hakkıyla, yani gereği gi
bi yerine getirilmesi gereklidir.
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1) Nefse Karşı Mücadele

Öncelikli olarak bu sohbetimiz
de, insanın nefsine karşı yürüt
mesi gereken mücadelenin bazı 
önemli boyutlarına temas edece
ğiz. Konuyla ilgili, bazı ayetleri 
hatırlamamızda yarar var. Mese
la, Haşr Suresi 9. ayette Allah 
“Kim nefsinin cimriliğinden ko
runursa kurtuluşa ermiştir” bu
yurmaktadır. Burada nefsin 
insana cim riliği em rettiğ i 
öğretilmektedir. Nisa Suresi 
28’de “Nefisler kıskançlığa 
eğilim lidir” ifadesi yer al
maktadır. Yine Yusuf Suresi 
53. ayette Hz. Yusuf’un şöy
le bir ifadesi yer alır: “Ben 
nefsimi temize çıkaramam. 
Rabbimin merhamet etmesi 
hariç. Nefis daima kötülüğü 
teşvik eder.”

Nefsle mücadele etmemiz 
gerekir dediğimiz zaman bu 
k onudak i genel u y a rıla rı 
görm em iz gerekm ektedir.
Kâf Suresi 16. ayette “İnsa
nı biz yarattık. Nefsinin ken
disine ne fısıldadığını da bi
liriz. Biz ona şahdamarın- 
dan daha yakınız." buyurulmak- 
tadır. Demek ki nefis, insana ba- 
zan birçok olumsuz arzu ve is
tekleri fısıldamaktadır. Furkan 
Suresi 43. ayette “Nefsini ilah 
edineni gördün mü? Ona mı bek
çi olacaksın?" diye bir uyarıyla 
Kur’an-ı Kerim nefsin ilahlaştın- 
labileceğine, mabudlaştırılabile- 
ceğ ine dikkat çek m ek ted ir. 
Şems Suresi 9 ve 10. ayetlerde 
Cenab-ı Hakk şöyle buyurmakta
dır: “Nefsini arındıran kurtul
muş, kirletense mahvolmuştur.” 
Bu ve buna benzer ayetlerden or
taya bir gerçek çıkmaktadır. İn

sanın istekleri, arzulan, tutkulan, 
zaafları diyebileceğimiz duygu
ların tüm üne nefis dersek, bu 
duygular insanoğlunun kendisiy
le beraber varolabilen, her an on
larla mücadele etmesi gereken 
duygulardır. Kişinin bu anlamda 
kendi öz benliğiyle, arzu ve is
tekleriy le her an mücadeleyi 
sürdürmesi gerekmektedir.

Burada ifade edilen ayetlerle

Kitab’ın parçalandığı, Hak ile 
Batıl’ın karıştırıldığı, Kitab’ın tek 
yanlı, tek boyutlu takdim edil
diği veya milyonlarca müslü- 
manın Kitab’ını bir defa olsun 
okumadığı bir ortamda, müslü- 
man olduğunu söyleyen, ger
çek iman sahibi olduğunu söy
leyen müminlerin, Kur’an ’ın 
rehberliğinde bir mücadeleyi 
yürütmeleri onlar üzerine vaz
geçilmez bir farzdır.

nefsin, insanın kıskançlığım teş
vik ettiği, cimriliğe mütemayil 
olduğu ve aynca ondan koruna
nın da kurtulacağı beyan edil
mektedir. Nefis, insana birçok 
şeyler fısıldar. Demek ki insanın 
arzu ve istekleri vardır. Bu arzu 
ve istek ler; özet olarak ifade 
edersek, çok para kazanm ayı, 
m alıyla parasıyla hava atmayı 
nefis ona ilham eder. Birçok in
san unsuru, para kazanma ve et
rafa tafra satma duygusu içinde
dir. Veya insanın içinde, dün de
ğişik hayvan cinsi binekleriyle, 
bugün araba markalarıyla övün

me veya hergün daha yeni bir 
modeli almak için bir arzu ve is
tek vardır. Bunlar insan nefsinin 
kendine ilham ettiği duygulardır. 
Bunu çok iyi bilm ek lazımdır. 
Ne kadarı m ubahtır, ne kadarı 
değildir, bu ayn bir tartışma ko
nusudur.

İnsanoğlu daha geniş, daha 
güzel, döıtbaşı mamur evler is
ter; villalar, yazlıklar ister, çok 

şey arzu eder. Ondan sonra 
o konularla birçok defa far
kına varmadan veya bile bi
le övünm eye kalkar. Mal 
çokluğuyla, makam ve ma
lıyla evlatlannın çokluğuyla 
veya çocuklarının başarılı 
olm asıyla övünm eyi nefsi 
ona ilham eder. Arzusu var
dır, kışkırtır onu insan nefsi. 
Çünkü bunlara sahip olunca 
ona saygı gösterecek, önün
de eğilecek insanlar vardır.

Özetle baktığımız zaman 
bütün bu arzu ve istekler, 
insanın nefsinin istekleridir. 
Bu isteklere bir engel koya
cak mıyız, koymayacak mı
yız? Mübahlaştııılan her is
teği ölçüsüzce hiçbir sınır 

koymadan dini deliller bulmaya 
gayret sarfederek azgın bir şekil
de genişletecek miyiz, genişlet
meyecek miyiz? Çünkü, sonuçta 
insanlara mallanyla, patronlukla
rıyla, mevkileriyle, zenginlikle
riyle hava atmayı, etrafa üstün
lük taslamayı veya bilgileriyle, 
alimlikleriyle, birçok şeyi biliyo
rum edasıyla övünmeyi nefis ona 
emreder, teşvik eder. Nefis ona 
sen bunlarla kendini eşit tutma 
der. Veya senin kabilen şöyle üs
tün bir kabiledir der. Veya senin 
cemaatin şu kadar güçlü bir ce
maattir; niye herhangibirini faz
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Kur’an’ı öğrenmek, nefsine karşı Kur’an-ı Kerim’i 
yaşamak ve öğrendiği, yaşadığı Kur’an-ı Kerim’i 
kitlelere öğretmek, ders vermek, tebliğ etmek, 
ayrıca bu tebliğ karşısında meydana gelecek 
bazı olumsuzluklara karşı m ücadele  etmek 
gerekir. İşte, bu dört aşamada nefsiyle mücadele 
ettiği takdirde İmam el-Cevziye’nin de ifade ettiği 
gibi o zaman insan Rabbanilerden olur. Bu dört 
aşamada nefsin arzu ve istekleriyle^ nıucâdele 
eden en büyük mücadeleyi başarmış olur.

la dikkate alıyorsun. O cemaatin 
sayısıyla, gücüyle, kuvvetiyle, 
ekonomik imkanlarıyla, siyasal 
im kanlarıyla övünm eyi önerir. 
Fert çoğu zaman bunun farkına 
varmaz ve nefsine uyar. İçindeki 
tutkuların ona empoze ettiği bu 
duygulara uygun davranm aya 
başlar. İşte bütün bunlar, üzerin
de duracağımız, durmamız gere
ken konulardır. İnsan nefsinin 
empoze ettiği bu duygularla, bu 
arzu ve istekler, nefsin bu eği
limleriyle mücadele etmek üze
rimize görevdir. Şimdi burada 
rahmetli İmam İbni Kayyım ’in 
özetle üzerinde durduğu ve dört 
aşama olarak tasnif ettiği nefse 
karşı m ücadeleyi biraz açarak 
üzerinde duralım. *

Nefsimize, arzu ve istekleri
mize karşı bütün mümin insanla
rın, hepimizin dört aşamada mü
cadele yürütmesi gerekiyor. As
gari dört aşamada mücadelenin, 
cihadın, gayretin  yürütülm esi 
gerekir. Çünkü bu son derece 
önemli bir gayrettir. Bu mücade
leyi bu aşamalarda gerçekleşti
remediğimiz takdirde her ne ka
dar arzu edersek edelim ne şey
tana karşı mücadele etme imka
nına sahip olmuş olabiliriz, ne 
de m evcu t d ü zen d e  bu lunan  
haksızlıklara, zulme karşı müca
dele yürütebiliriz. Öncelikle bu 
arzu ve isteklerle mücadele edi
lecektir. Çünkü buna karşı mü
cadele etmezsek az önce bahset
tiğimiz arzu ve istekler bize ga
lebe çalacaktır.

Nefsle Mücadelenin 
Aşamaları

Nefsle mücadeleyi dört aşamada 
gerçekleştirmemiz gerekir:

Birincisi; K ur’an-ı K erim ’i 
ve onun emrettiği, onun öğretti
ği, gerçek anlamda İslam ’ı öğ
renmek ve İslam uğrunda yaşa
mak için nefsim izle mücadele 
etmek.

İkincisi; K uı’an’ı Kerim’i ve 
onun öğrettiği İslâm’ı öğrendik
ten sonra bunu pratiğimize ak
tarmak, yaşamak için nefsimize 
karşı mücadele vermek.

*

Üçüncüsü; K uı’an-ı Kerim’i 
öğrendikten sonra onu öğrenme
miş ve bilmemiş olanlara öğret
mek için ve onları eğitmek için 
nefsin arzularına karşı mücade
le.

D ördüncüsü; K u r’an- Ke
rim ’in rehberliğinde Allah yo
lunda mücadele etmenin güçlük
lerine, insanların  eziyetlerine 
katlanm ak ve bunların hepsini 
yalnızca Allah rızası için yapıp 
göğüslemek için nefse karşı mü
cadele.

Bütün bu dört aşamada nefse 
karşı mücadelemizi aksatmadan 
yapmamız gerekmektedir. Mut
lak anlamda bunları yerine getir
memiz gerekmektedir.

a) K ur'an’ı Öğrenmek İçin
Nefsle Mücadele

K ur’an-ı Kerim ’i gereği gibi 
öğrenmek için ve K ur’an-ı Ke
rim ’in rehberliğinde İslâm iyet’i 
öğrenmek için nefse karşı müca
dele. B irinci problem bu. Mil
y o n la rc a  m üslüm an  bugün 
Kur’an-ı Kerim ’in Arapça met
nini okum asını bilmiyor. Daha 
da önemlisi milyonlarca müslü
man K ur’an’ın neden bahsettiği
ni nasıl bir kitap olduğunu, muh
tevasın ın  ne olduğunu bilm e
m ektedir. Büyük ekseriyet bir 
defa baştan aşağı, ciddi biçimde 
Kur’an-ı Kerim ’i açarak, düşüne 
düşüne, tefekkür ede ede, gayret 
sarfede sarfede okumamıştır ve 
okum am aya devam etmektedir. 
Şimdi K u r’an ’ı öğrenmek için 
önce onu okumak gerekir. Tek 
başına okumak bazen yetmeye
bilir. B unu tek başına sürekli 
okumak bilmediğimizi bilenlere 
sorm ak ki, ekip halinde toplu
luklar halinde, cemaat halinde 
okum ak lazımdır. Bu bir feda
kârlık demektir. İşinde gücünde 
çalışan, büyük kent trafiğini dik
kate ald ığ ım ız zaman, gündüz 
işiyle gücüyle uğraşan insanların
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sabah saat sekizden akşam saat 
yediye sekize veya beşe kadar 
işiyle gücüyle uğraşan insanların 
bu işlerinin dışında belki gecele
rini ki mutlaka gecelerini veya 
tatil günlerini ayırarak A llah’ın 
k itabım  öğrenmek için gayret 
sarfetmeleri gerekiyor. Bu evin
deki rahatından fedakarlık yapa
cak demektir. Dinlenmeyi büyük 
oranda askıya alacak. Belki ço
luk çocuğuyla uğraşmasını biraz 
ihm al edecek. O da bir görev 
ama bu daha üst bir görevdir. 
Tabii insan nefsi ona evde 
televizyon izlemeyi, yatıp 
uyumayı, dinlenmeyi, ya
zın piknik yapmayı, tatil 
köylerinde iki üç ay din
lenmeyi, daha rahat, daha 
dertsiz, daha ızdırapsız bir 
hayat sürmesini telkin edi
yor. Nefsin bu arzuları, da
ha önce ifade ettiğimiz ar
zuları bir tarafta, K ur’an’ı 
öğrenmek, bir diğer tarafta. 
Şimdi burada mümine dü
şen görev nefsin bütün bu 
istek ve arzularına rağmen 
dinlenme arzusu, eğlenme 
arzusu vs. arzusuna rağ 
men nefsiyle mücadele et
mektir. Önce kendi kendi
ne K uı’an okumaya başlayacak, 
an lam ad ığ ı zaman b ilen  kim 
varsa arayıp ona soracak, bunu 
ekipler halinde, cemaat halinde 
oturup okuyacak, kendi oluştuı- 
muyorsa bunu yapan insanların 
arasına girecek. Bence bu, insa
nın asgari kendi işinden başka 
haftanın birkaç akşamının iki sa
atini bu işe ayırması demektir. 
Çünkü bu olmadan hiçbir şey ol
maz. Yani hiçbir kimse Rabbi- 
nin kendisine vahyettiği kitabını 
öğrenmeme hakkına sahip değil

dir. Hele hele iddia sahibi olan, 
topluma biışeyler anlatmaya ça
lışan, toplumun gidişinden ra
hatsız olduğunu söyleyen insan
ların böyle bir durum içinde ka
larak kitaplarım öğrenmemesi, 
tam am en nefsine bu anlam da 
mağlup olması demektir. O ba
kım dan hep im izin  kendim izi 
özeleştiriye çekmem iz gereki
yor. Acaba biz gerçek anlamda 
A lla h ’ın k itab ın ı öğrenm ek 
O ’nun peygamberininin bu kita
bı nasıl uyguladığını öğrenmek

Şu anda Türkiye’de belli bir 
kesim kendi zulmünden, ah
laksızlığından, yaşantısından 
birşey değiştirmeden çok iyi 
bir müslüman olduğunu zan
nediyor. Bu yaklaşım biçimin
de Kur’an’ın sömürüsü vardır, 
Kitab’ın parçalanması vardır. 
Bu yanlış takdim biçimi de 
mutlaka mücadele edilmesi 
gereken bir anlayış tarzıdır.

ve ona uygun tarzda bugün yeni 
bir İslâmî model inşa etmek için 
K u r’an-ı K erim ’i gereği gibi 
okuduk mu? Ona vakit ayırıyor 
muyuz, ayırm ıyor muyuz diye 
nefsiyle hesaplaşıyor, mücadele 
ediyor muyuz? Bu birinci şarttır. 
Bu olmadan hiçbir şey olmaz. 
Bunu yaptığımızı varsaydığımız 
takdirde ikinci aşama karşımıza 
geliyor.

b) Kur'an’ı Yaşamak İçin 
Nefsle Mücadele

Nefse karşı mücadelenin ikin
ci aşaması, öğrendiğim iz , öğ
re n d iğ im iz i v a rsay d ığ ım ız  
K u ı’an-ı Kerim ’i kendi hayatı
m ıza ta tb ik  e tm ek tir . A ncak 
K ur’an ’ın nasıl uygulanacağını 
onu gereği gibi okuduğum uz 
zaman farkedeıiz. Yok eğer ge
reği gibi okum azsak, K u ı’an’ı 
bilmezsek, K uı’an-ı Kerim ’i ta
nımazsak, yalnız namaz kılarak, 
o ruç tu ta rak , gücüm üz varsa 

hacca giderek veya zekat 
v ere rek , b ir de kelim e-i 
tevhid getirdiğimiz, şeaha- 
det getirdiğimiz zaman ar
tık müslümanlığın tam ol
duğunu, tam am landığ ın ı 
zannederiz . Bu, işin çok 
basite indirgenmiş bir for- 
m ülasyon şeklidir. Fakat 
dönüp K u r’an-ı K erim ’e 
b ak tığ ım ız d a , bü tün  bu 
saydığımız ibadetlerin öte
sinde sözüne bağlı kalmak, 
yalan söylememek, dediko
du yapmamak, delilsiz ko
nuşmamak, iftira atmamak, 
anamızla, babamızla, kar
deşim izle, cem aatim izle, 

liderimizle, halifemizle de olsa 
konuşurken adaletli konuşmak, 
insan ları kay ırm am ak, zulme 
karşı durmak gibi ilkeleri ve bu
na benzer yığınla ilkeyi, kendi 
hayatımızda uygulamaya kalka
ca ğ ız , okud u ğ u m u z zam an. 
Çünkü K u r’an soyut bir kitap 
değil. Bütün bunları bu noktaya 
indirip kendi nefsimizle müca
dele edeceğiz. Tabi bahsettiği
miz şeyler kolay. Nefis yine de
ğişik arzu ve isteklerde buluna
cak. Yani bunun pratiğ im ize,
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tatbikata sokulabilmesi demek, 
bazı işlerden fedakârlık yapmak 
d em ek tir. K end i cem aa tin in  
aleyhine de olsa adaletle şahitlik 
etmek demek önemli bir bedel
dir. Nefsin buna, bir cemaat an
lamında, cem aat nefsi, cemaat 
bilinci anlam ında birçok defa 
karşı çıkar. Nasıl biz kendi arka
daşım ıza haksızsın diyebilece
ğiz. Bu bir sıkıntıdır. Veya eko
nomik anlamda iki mümin ara
sında veya başka bir m üm inle 
kendi aramızda meydana gelebi
lecek bir problem , bir ihtilafta 
haksız olduğumuzda aleyhimize 
de o lsa bunu kabullenm ek ve 
K ur’an ’ı nefsim ize uygulam ak 
gibi. V eya konuşurken  yalan 
söylem eden ve m utlaka delilli 
konuşmak, belgeli konuşmak, if
tira etmemek, dedikodu yapma
mak, fedakârlıkta bulunmak, in- 
fak etmek, Allah yolunda canı
nızla ve m alın ız la  c ih a t edin 
ayetine uygun olarak hem sıhha
tim izi, şahsi gücüm üzü, y ete
neklerimizi ortaya koyup müca
dele etm ek, hem de ekonom ik 
im kanlarım ızdan öze llik le  bu 
devirde fedakarlık yapmak. Bu, 
ayeti nefsimize yani kendi prati
ğimize taşımamız olayıdır. Tabi 
burada nefis, karşımıza az önce 
belirttiğimiz bazı şeyleri çıkara
caktır. Yani bu kadar lüks içinde 
yaşarken, Allah yolunda bu mal
lan harcamak nefse zor gelecek
tir. Bunlara para yetmez. Yazlık 
ih tiy aç , laz ım . K ış lık  laz ım . 
Araba vs. ihtiyacı vardır. 150 
m etrekarelik  daire  200 ya da 
250 olsa daha iyidir gibi ve daha 
say ılam ay acak  tü rde d eğ iş ik  
dünyevi, nefsi arzu ve isteklerdir 
bunlar.

Ama kendi nefsimizin bu ar

zularına dini kılıflar bularak az 
önce ifade ettiğimiz davranışlar
dan kaçınmaz, K ur’an’ı öğren
me konusunda kendimizi bir ta
rafa atar ve öğrendiklerimizi tat
bik etmezsek; o zaman Ehl-i Ki- 
tab’ın yaptığı gibi yapmış olu
ruz. Onlarla ilgili Kur’an, iyiliği 
başkalarına em rettikleri halde 
kendilerinin buna uym adıkları 
u y a rıs ın d a  b u lu n u r.(2 /44) 
K ur’an’ı öğrenip de tatbik et
mezsek ‘kitap yüklü eşekler’ 
(62/5) benzetm esine m uhatap 
oluruz.

Özetle ifade etmek gerekirse 
insanların, biz müslümanların, 
Kitabullah’ı, A llah’ın K itabı’nı 
ve Resulullah’ın tatbikatında or
taya çıkan müslümanlığı kendi 
nefsine ve pratiğine aktarm ak 
için de nefsiyle mücadele etmesi 
gerekiyor. Bunun mutlaka ger
çekleşmesi gerekir.

c) Kur'an’ı Tebliğ Etmek
İçin Nefsle Mücadele

Üçüncü aşama ise öğrenilen 
Kur’an’ı Kerim’i ve kendi nefsi
ne tatbik ettiğ ine inandığı İs
lâm’ı bilmeyenlere öğretmek ve 
onlan eğitmek için nefsiyle mü
cadele etmektir. Peki bir taraftan 
baktık ve Allah’ın kitabının bize 
lazım olabilecek kadannı öğren
dik. Gücümüz yettiği kadar tat
b ikata koyulduk ve gücüm üz 
yettiğince bunu uygulamaya ça
lışıyoruz. Bu yeter mi? Yetmez. 
Türkiye’de milyonlarca insan bu 
unsurlardan habersizdir. O za
man bu insanlara bu K u r’an ’ı 
tebliğ etmek, Kur’an’ın nasıl bir 
kitap olduğunu anlatmak gerek
mektedir. İkinci olarak da bunu 
tebliğ edecek insan unsurunun

yetiştirilmesi gerekmektedir. İn
sanlarla uğraşmak, bilmeyen in
sanlarla ilgilenmek, onlara önce 
A lla h ’ın  k ita b ın ı tan ıtm ak , 
m üm künse tüm istekli olanlara 
bu kitabı götürmek bu dini öğ
re tm ek  üzerim ize b ir borçtur. 
Ama burada da yine karşımıza 
arzu ve istekler yani nefis çıkar. 
Y ine b irçok  geceleri uykusuz 
geçirm ek, birçok zamanı buna 
ayırmak, rahatlıktan dinlenmek
ten fedakârlık etmek. İnsanlara 
gitmek, onlann ayağına koşmak, 
onlara kitabı okumalarını öğüt
lemek. Bu kolay gibi görünse de 
aslında zor bir iştir. Meşakkatli 
b ir iştir. Yalnız bulunduğunuz 
yerde bile bu işi yapmaya kalk
m anız yorulm ayı gerektirir ve 
yine burada da nefis devreye gi
recektir, hem kendi nefsiniz hem 
de kollektif nefis. Nedir bu kol- 
lektif nefis? Kendi ailenizin tut
kuları ortaya çıkacaktır. Çoluk 
çocuğunuz, eşiniz, ananız, baba
nız sizin  bu konuda yaptığınız 
gayretlere karşı direnç göstere
ceklerdir. Çok değişik gerekçe
ler sunacaklardır. Kendileriyle 
ilgilenilmediğini ve daha başka 
dinin m übah gördüğü bazı ge
re k ç e le r i  ile ri sü recek le rd ir . 
Ama bunun sonucu eğer siz o 
mübah gibi görünen şeyleri ter
cih ederek yalnız çocuğunuzu ve 
ailenizi düşünürseniz, m ilyon
larca bilmeyenin bulunduğu bir 
ülkede bu durum insanların heba 
o lm ası dem ektir. İş te  burada 
ko llek tif nefse karşı menfi an
lam daki kollektif tutkuya karşı 
insanın hem kendi nefsiyle hem 
de k en d i yak ın ları tarafından 
oluşturulan bu tür yönlendirme
lere karşı bütün o insanlarla mü
cadele etmesi, onlann arzu ve is
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teklerinin karşısına dikilmesi ge
rekiyor. Böyle bir tavır ancak 
böyle bir mücadeleyi yürütebilir. 
K itabı öğrenm eyi, öğretm eyi, 
yaşamayı, bunu kitlelere götür
meyi ve tebliğ etmeyi en büyük 
zevk edinirse, işte o zaman bu 
düzeyde n e fis le  m ücadeleye 
başlamış dem ektir. Nefis yani 
arzu ve tutkular her an ayağını 
kaydırm ak için devreye girer. 
Arzularımız vardır ve ölene ka
dar da devam edecektir. Bu ar
zuların önüne fren koyamadığı
mız takdirde ayağımız kayar ve 
mücadele azmimiz körelir.

d) Kur'an’ın Tebliğinde
Karşılaşılan olumsuzluklara
Karşı Nefsle Mücadele

Dördüncü aşamada ise, ilk üç 
aşamada K ur’an’ı öğrendiğimizi 
ve yaşadığım ızı aynı zamanda 
yaşatmak için mücadele ettiği
m izi v arsay d ığ ım ız  tak tird e , 
mutlaka toplumun değişik ke
simlerinden hakaret kınama, iş
kence, alay, aşağılanma, ilgisiz
lik gibi bir yığın tepki gelecek
tir. Bunlar faaliyetin etkinliğine 
bağlı olarak küçük görme “siz 
mi dini anlıyorsunuz?”, “alim
lerimiz varken siz de mi mürşid 
kesildiniz?” , “siz kim oluyorsu
nuz” , “ilim bilmeden K ur’an ’ı 
anlatmaya çalışıyorsunuz” man
tığıyla alay ederek veya daha 
sonra üzerinde durmamız gere
ken zalim ve kafirlerin çok deği
şik yöntemlerle bu mücadeleyi, 
m ücadele edenleri zorluklarla 
karşı karşıya bırakacaklardır.

Baskı yapacaklar, alay edecek
ler, hakaret edecekler, iftira ata
caklar. Kitleleri provakasyonla 
tah rik  edecek  vs. B ütün bu 
olumsuzluklara karşı, baskılara, 
hakaretlere karşı direnm ek ve 
geri adım atmamak için nefsiyle 
m ücadele etm ek. M utlaka ve 
mutlaka yapmamız gereken mü
cadelenin en önemli aşamasıdır. 
Çünkü bazen moralimiz bozula
bilir ve söyle diyebiliriz: “Bu 
m illet adam olm az” , “Boşver, 
başka işimiz mi yok?” Şunu bi
leceğiz ki, Allah uğrunda hak
kıyla mücadele edenlere yolları
nı gösterecektir. A llah da va
adinden caymaz. Eğer biz ger
çekten gereği gibi mücadele edi
yorsak bütün bu zorluklara karşı 
nefsimizde meydana gelebilecek 
kırılmalara, mücadeleyi terk gibi 
gibi eğilimlere karşı nefsimizle 
mücadele etmeliyiz. Nefsimizin 
arzularına tabi olmamamız gere
kir. İşte bunu başarmamız gere
kiyor.

Mümin olan insanların, özel
likle Allah yolunda bir gayrete 
sahip olan insanların, topluma 
önderlik yapmaya talip olan mü
min insanların bu dört aşamalı 
mücadeleyi nefsiyle mutlak an
lamda vermesi gerekir. Ancak 
bu mücadeleyi bu düzeyde başa
ran insan, toplumsal mücadeleyi 
yapabilir. Bugün birçok insan 
unsuru bu kapsamda bir müca
deleye talip olmadığı için 18-30 
yaş arası mücadeleye heyecanla 
devam ettikten sonra mücadele
yi bırakmaktadır. Niçin bugün 
birçok insan unsuru mücadele

etme heyecanını, cihat etme he
yecanını, tebliğ etme heyecanını 
kaybetmektedir? Bu mücadeleyi 
bütün bir heyecanla yapanları 
bazen garip karşılayarak bakı
yorsa, şu dört aşamalı mücadele
yi terk ettiği için, bunu aklına 
getirmediği için, nefsiyle bu dü
zeyde mücadele etmediği için
dir. Toplumda milyonlarca insa
nın itikadı kirletilirken, yüzbin- 
lerce insan Türkiye’de adaletsiz
lik le r karşısında zulm e uğrar, 
hakarete, işkenceye uğrar veya 
birçok insan unsurunun namusu 
ayaklar altına alınırken, ahlak
sızlık diz boyuna yükselmişken, 
ülkemizde yaşayan insan unsu
runun tepkisiz olmasını, bunları 
değiştirmek için elinden geldiği 
kadar, Allah için bunları uyar
m aya çalışm am asını anlam ak 
mümkün değildir.

T ekrar özetlersek Kuı ’an ’ı 
öğrenmek, nefsine karşı Kur’an- 
ı Kerim’i yaşamak ve öğrendiği, 
yaşadığı K u r’an-ı K erim ’i k it
lelere öğretm ek, ders vermek, 
tebliğ  etm ek, ayrıca bu tebliğ 
karşısında meydana gelecek bazı 
olum suzluklara karşı mücadele 
etmek gerekir. İşte, bu dört aşa
m ada nefsiyle m ücadele ettiği 
takdirde İm am  el-C ezviye’nin 
de ifade ettiği gibi o zaman in
san R a b b a n ile rd e n  o lu r. Bu 
dört aşamada nefsin arzu ve is
tek le r iy le  m ücadele  eden  en 
b üyük  m ü cad e ley i b aşa rm ış  
olur. ■

* Zadu’l Mead, c.3, s. 13-26, Pınar 
Yay. İst.
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Tarihten G ünüm üze

Tarihten Bir Ses

Haz.: Serdar Özdemir

H a r İc î  H o ş g ö r ü s ü

Hariciler, malum olduğu üzere, Hz. Ali ile Muaviye arasında 
cereyan eden Sıffin savaşım takip eden “Hakem” olayından 
sonra zuhur etmiş, marjinal bir anlayış ve bu anlayışa men- 
sub olanlara verilen isimdir. Hz. Ali gibi İslam’ın sancaktan 
olan bir sahabiyi bile dinin dışında görecek kadar haddi aşan 
bu zümrenin, ilginç bir özelliği ise, dini yaşantılarındaki aşın 
özenleridir. Öyle ki, temizliğe olan titizliklerinden, sünnete 
olan bağlılıklarından (!) dolayı, beyaz renkten başka elbise 
giymezken, namaz kılmaktan alınlannm nasır bağladığı riva
yet edilmektedir. Yani, bir taraftan ifratı, bir taraftan tefriti 
aynı anda bünyelerinde taşımaktadırlar. İşte bu zümrenin, 
daha sonra “sembol” halini alacak ifrat ve tefritlerinden bir 
tanesini, günümüzde her ne kadar o zümreye dahil olmadık
larını, “en koyu ehl-i sünnetçi” olduklannı iddia etseler bile, 
birtakım insanların hoşgörü anlayışlarının tarihi kopyasını 
göstermesi açısından anlamlı bulunduğumuz için, okuyucu
larımızın idrakine sunuyoruz.

***

Hariciler, hakem olayını kabul eden, veya bu olaydan dolayı 
her iki tarafı da küfürle itham etmeyen her müslümana karşı 
terör estiriyorlar, kelimenin tam anlamıyla, bu olayı, iman ve 
küfür arasında bir çizgi, müminle kafiri birbirinden ayıran 
bir turnusol kağıdı gibi görüyorlardı.

İşte bu ortamda, kendisi de bir sahabi olan, aynı zamanda 
Mekke döneminin çilekeş ilk müslümanlanndan meşhur sa
habi Habbab b. Eret’in oğlu Abdullah’ı, hamile olan hanımı 
ile birlikte yolculuk yaparken yakaladılar. Adetleri üzere Ab
dullah’ı ve hanımını sorguya çekmeye başladılar.

— Sen kimsin?
— Ben, Rasulullah’ın arkadaşı Abdullah b. Habbab b. 

Eret’im. Beni korkuttunuz.
...Sorgulama âdetleri üzere devam etti. Hz. Ali hakkında, 

Muaviye hakkında, hakem olayına karışan diğer kişiler hak
kında sorular sordular.

Bu sorgulama devam ederken, aynı zamanda onları bir 
yerden başka bir yere doğru götürüyorlardı. Bu esnada, on
lardan biri, zımmilerden birine ait bir domuza rastgeldi. Do
muzu vurup yaraladı. Bir başkası böyle yapan arkadaşına:

— Bunu niye yaptın? O bir zımmiye aittir, diyerek arka
daşını yaptığı hareketten dolayı kınadı. Gidip domuzun sa
hibi olan zımmi ile helalleşti ve gönlünü aldılar.

Yine yollanna devam ederken, bir hurma ağacından bir 
hurma tanesi yere düşmüştü. Onlardan biri o hurmayı alıp 
ağzına attı. Bir başkası:

— Sahibinden izin almaksızın, bedelini de ödemeden bu 
hurmayı nasıl ağzına atarsın? diyerek öfkelendi. Hurmayı 
ağzına alan kişi de, ağzından çıkanp yere attı.

(Kul hakkı/zımmî hakkı konusunda bu kadar hassas olan 
bu zevat) sorgulamayı tamamladılar. Abdullah b. Habbab, 
kendisine sorulan sorulara onların hoşuna gitmeyecek ce
vaplar vermiş, Hz. Ali hakkında hayırlı şeyler söyleyerek, 
onun mü’min ve Rasullulah’m sevdiği bir arkadaşı olduğu
nu beyan etmişti. Böylece de, öldürülmeyi çoktan haketmiş- 
ti. (!) Hemen oracıkta, hanımının gözü önünde boğazladılar. 
Sonra, hanımına saldırıp onun “Ben hamile bir kadmım, Al
lah’tan korkmuyor musunuz?” diye yalvarmasına aldırma
dan onu da orada boğazlayıp, karnındaki bebeğini alıp dışarı 
attılar.” 1 Böylece, görevlerini yerine getirmiş olmanın daya
nılmaz huzuru ile oradan ayrıldılar. (Bu rivayetin daha farklı 
versiyonları da zikredilmekle birlikte, esasta anlatılmak iste
nen olay gayet açıktır.)

***

Allah’ın peygamberi Hz. Musa’ya karşı, Allah için savaşan 
Bel’am b. Baura ile sembolleşen bu anlayış, esasen tarih bo
yu hep varolagelmiştir. Ebu Cehil de, Allah’ın peygamberi 
Hz. Muhammed ile savaşmak üzere Bedir’e giderken, Ka
be’nin örtüsüne yapışarak Allah’a dua etmemiş miydi?

Günümüzde de, “Bizi yüzde seksen seviyor, yüzde yirmi 
sevmese de olur” diyerek, Allah’a inananlara düşman kesi
lip, kalbinin yollarım şeytanın askerlerine açan ama mümin
lere kapatan, yıllardır yahudi bombalan ile ölen Filistinli ço
cuklara ağlayamazken, -savunuyor değiliz ama- bir savaş 
ortamında ölen Yahudi çocuklan için gözyaşı döken birta
kım kişilerin tavrı, yukarda anlatılana ne kadar da ben
zemektedir. Tarih tekerrürden ibarettir diyen doğru mu söy
lemiştir acaba?

1 İbn Kesir, el-Bidaye, VII,461-462; Taberi, Tarih, V, 
81-82; DİA, “Habbab b. Eret”, XIV,341.
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Mutad Meseleler

Cemre
Aziz Erdoğan

“Sevmek tanımakla başlar.” di
yor, devam ediyordu. Dakikalar 
iki efsunlu kelimeyi zamana adı
yordu: Sevmek. Tanımak boğazı
mıza düğümlenen lokma zihnimi
ze tad bırakıyordu. Şair bir cemre 
diyor, dönüyor bahar diyor, onun 
gözlerinde yaşanılmaya değer bir 
hayat beliriyor, baktığınızda.

•— Kapınızın aralığından ilk
baharın sessiz çığlığı dokunuyor
sa, bu b ir hayat fe lse fesid ir, 
ölümsüz mısralara.

Sevgili konuşmuyor, dinleme
nin verdiği ağırlığı teneffüs edi
yordu.

— Sen, yüreğ im de sızın ın  
sembolü, tanımanın lezzetini al
batrosun kanadına çıkıladınsa; ya 
ben gönlümden başka azık alma
dan uçmalıyım ya sen yaşamanın 
anlamını telaffuz etmelisin. Cem
re sabah ezanlarıyla müjdelesin 
dosta düşmana yıkımı zor kalele
rin fethedilm ezliğini. Sesimizi 
sevdamıza tuz biber yaptımsa ne
deni var. Öyle mi, değil mi? Ha
ni, şarkılara itimat etmeden sula
rın akışında, kuşların uçuşunda 
gizli olan binbir mananın birisi
ne tutunur da konuşmazdık saat
lerce.

— B ir gülüşünün anlam ına

şerh düşer, anlamlandırabilirsem 
uyku bana haram, geceler benim 
arkadaşım, sırdaşım olurdu.

Güller toprağın kucağında su
ları yudumlar, kokuları ruhları 
kuşatırdı. “Bülbül sesinden gül 
kokusundan” geçilmezdi. M ev
simler tadından renk vermezdi de 
cemreyi ceplerinde saklarlardı, 
fanus kahramanlığıyla. Gönüller 
kumbara misali aşıkların gözyaş- 
larıyla dolardı da sabır nefeslerin 
ritmini bir an bile yavaşlatamaz- 
dı. Sevgi sakız gibi çiğnenmez, 
en ücra gönül köşesinde saltanat 
kurardı. Hani aşığın ifadesi ile 
“güzelliğin on parketmez.” dediği 
an. Maşuk tek ve emsalsiz olurdu 
aşığın gözünde.

Toprak yine cemreyi bağrına 
basıp tüm can taşıyanlara hatta 
taşımayanlara ev sahipliği yapar
dı. Şirin için can, Leyla için can
lar, Aslı için nefisler kurban edi
lirdi, Fakat Şirin, şirin; Leyla, 
leyla idi. Değerinden fazla gelir, 
gram eksilmezlerdi. Candan aziz 
tutulan İbrahimler “hak” uğruna 
kurban edilirdi, arkaya bakılmak
sızın.

Bir cemre ki alır götürür beni. 
Benliğimi bir ben uğruna satıp 
şahsiyet pazarında şah-ı merdana

selam  dururum . T anım anın  
sarhoşluğu, tanımsız bir feryadın 
dağlardaki yankısından aşık için 
daha elzemdir. Şendeki seni gör
mek ince bir nazarın haleti ruhi- 
yesini tedebbür etmekten geçer. 
Feriştegan uçuşur arş-ı âlâda. Bu, 
Mevlamızın buyruğunun bende-i 
fermanı olduğumuzun ifadesidir.

Bir cemre ki gökyüzü kıyam 
durur dolunaylı gecelerde. Gel, 
der ayın on yedisi, yok yok on- 
dördü. Sırat-ı müstakime talip 
olanlar, hep o “Ay”ı cemreye ku
cak açmış mürşit olarak görür. 
Ama o, piri aşk ruhunu ölümsüz
lük pahasına cemreye emanet et
miştir.

Siz a lfab en izd e  tan ım anın  
a ’smı mı arıyorsunuz? Kerameti
niz bakış tarzınızın ağırlığından 
hangi ölçüde nasiplenmekte. Öy
le ya bakmak var, görmek var; 
görüp de dönmemek var.

Baharı gösteren yolun kılavu
zu olsam yine cemreyi fener yap
mayı erdem kabul ederim. Çün
kü, toprağa düşen habbenin cem
resi mutluluk gözyaşıdır.

Sen bir ben kadar uzaksın, de
mek insafın sıfatıyla bağdaşmaz. 
Sen bana ben kadar yakınsın. 
Hücrelerim öyle diyor. ■
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Mercek

Can Server

Bakımsız Rambo’dan sonra Çağdaş Dino Doğramacı çıktı. Duruştaki 
ihtişama, debdebeye bak! Doğramacı Radikal işbirliğiyle gericiler 
doğrandı. Gerçi Doğramacı bu işte yeni değil. Yok başkanı ikende 
hep yağlı yerinden bir buçuk kesti. Fakat keser döndü, sap döndü; 
gün geldi hesap döndü. Hesabın faturası kabarak geldi. Bir gericiyi 
doğradı. İki oldu. İkiyi doğradı, dört oldu. Mayoz bölünme dahi bu 
kadar olamazdı.

Sahi bu ilerici (!) çadaş Dino ve grubu, uykularım kaçıran gecele
ri, kâbus görmelerine neden olan bu insanların kafalarını kesmesinde 
ne yapsın. Gerçi burada gazete biraz hakkını yemiş adamın. Adam 
82. yaş gününü kutlarken bu pozu vermiş. Bu kılıçla da pastasını ke
secekmiş. Her zamanki gibi pastanın başında olanlara asla payını 
kaptırmamak için böyle bir önlem almış. Yoksa kötü bir niyeti yok-

Doğramaci 'gericiyi doğradı |  ̂ da s tedavülden kalkmamış Dinolara bir teklifim
( t var acizane. Bu gericiler kesmekle başa çıkılacak gibi değil. Demok-

1,T İ T İ Z |  ratik düşünmeli, Mahkeme kurmalı. Önce aşmalı, sonra kararını yaz-
feûifii }«si»auı • m a l ı  1 4 ı n  m ı 9«¡¡¡¿SnUhipfaytsÂi, *0 I l l d l l .  11111. ...1111 .

Dört ‘M inareli’ belediye sarayı. R a 
dikal’ in anlamlı, bir o kadar da anlam 
dan uzak bir haberine tam k olduk. İs
tanbul’a yeni belediye sarayı yapılacak
mış. Bunun önemi yok. Önem arzeden 
o Belediye sarayı camiye benzeyecek
miş. Şu yukarıdaki m aket görüntünün 
neresi camiye benziyor. Gerçi karga ne 
kadar bülbüle, elm a ne kadar arm uta 
benziyorsa o derece cam iye benziyor. 
Bu kadarı da fazla. Çağdaş olmaya her 
günkünden daha fazla ihtiyacımız oldu
ğu şu günlerde camiye benzeyen bele
diye sarayı yapılır m ı? Hem  ne kadar 
neyse o. Varsa üç beş kuruşunuz halle- 
d iv e rin  S ö zen ce , G ö k n e lce , çağdaş 
olun.

¿İli?

İSTANBUL ~ hU n bi& m  belediye m m yi camiye 
benzeyecek. j'jiplaeak belediye muymn Çi
zerinde âöri adet mimm
' ... ....... ' ÖÖKSEL ÖZKÖYIÖ 5. SAYPAİÂ.......  • ' r" •;
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Alıntı ve değimler...

Türkiye Uzmanı Amerikalı Henri Barkey’in

TÜRKİYE DEĞERLENDİRM ESİ

Refahyol hükümeti:

ABD, Refahyol örneğinde ilk defa demokratik yön
temle işbaşına gelmiş, yarısı İslamcı bir hükümetle 
karşı karşıya kaldı. Refahyol hükümeti ile işbirliğin
den kaçsaydı, kendi politikasına ters düşerdi. (...)

ABD’nin çıkarları açısından, Erbakan’ın birçok ba
kımdan iyi bir başbakan olmadığı düşünülebilir: ...Er- 
bakan, Libya’da ABD’nin “terörist” olduğunu ima et
ti; Çiller’in hazırladığı İran doğalgazı projesine imza 
attı. ABD’nin sevmediği ülkelerle yakın ilişkileri, İsla- 
mi Cihad ve Hamas gibi örgütlerle temasları yüzünden 
Washington’u zor duruma sokuyor. ABD, örneğin is
tihbarat alışverişi yaparken, “acaba bunun bir bölümü 
İran’ın kulağına gidecek mi?” diye düşünmek duru
munda kalıyor.

Dış Politika:

RP, bir yandan askerler, bir yandan da Çiller ve parla
mento tarafından dış politikada bir anlamda köşeye sı
kıştırıldı. İlginç olan, Erbakan’ın nasıl bu kıskacın 
içinden sıyrılıp dış politika üretmeyi başarabildiği.

Erbakan:

Başbakan olduğunda Erbakan’ın kısa sürede kuvvetten 
düşeceği, ekonomik sorunlarla başa çıkamayacağı ve 
şansını denedikten sonra hükümeti bırakacağı bekleni
yordu. Ancak öyle olmadı. Son kamuoyu yoklamala
rında RP’nin yüzde 25-26 dolayında oya sahip görün
mesi önemli. Çünkü diğer partiler iyi durumda değil. 
ANAP zar zor eski düzeyini koruyor. DYP’nin erime
si doğal, çünkü koalisyondaki ufak parti her zaman ka
yıplı çıkar; icraatın olumlu puanlarını büyük-parti top
lar. RP’nin hükümette puan kaybedeceğini bekleyen

herkes, böyle olmadığını görünce korkmaya başladı.

İsrail’le ilişkiler:

Bu, askerlerle Refah arasında koz oluşturan konular
dan biri. Askerler, Erbakan’ı kendi seçmeni önünde 
zor durumda bırakmak için İsrail’i kullanıyorlar. RP 
ise İsrail’le ilişkileri, laik çevrenin meşruiyetini sars
mak için kullanıyor.

Siyasi Kriz:

Krizin en büyük sebebi, çözüm arayışının politikacı
lardan gelmemesi. Politikacılar, “askerler nasıl olsa 
bizi kurtarır” diye hareket ediyorlar. Basın da buna 
uyuyor. Askerlerin rejimin sigortası olması, doğal si
yasi çözüm arayışlarını engelliyor. 27 Mayıs’ta Pan- 
dorra’nın kutusu bir kez açıldıktan sonra, kapatmak 
çok zor.

Bütün bu deneylerden sonra, belki de politikacılar 
arasında çok sayıda mühendis olmasından da kaynak
lanan bir fikir var. Türkiye’de toplumsal mühendisli
ğin istenilen sonuçlara varacağına inanılıyor. Oysa 
toplumsal mühendislik genellikle beklenen sonucu 
vermez. Devlet ne kadar kural koyarsa, toplum bu ku
ralların çevresinden dolaşmanın bir yolunu bulur. 
Eğer toplumsal mühendislik tutsaydı, askerler 1960 
Anayasası’ndan sonra yeni bir anayasa yapmak zorun
luluğunu duymazlardı. Ne oldu? 1971 ’de yeni bir dü
zenleme, 1982’de yeni bir anayasa gerekti. Yeni se
çim kanunu yapıp iki partili sistem hedeflendi. Özal 
çıktı, askerlerin bütün planını perişan etti.

Darbe:

ABD... bir kere prensip olarak buna karşı...
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R P ’yi BölmekABD’nin Türkiye’de darbeye 
karşı çıkmasının pratik bir nedeni 
de var. Çünkü böyle bir askeri gi
rişimin, İslamcıları orta ve uzun
vadede kuvvetlendireceği de görü
lüyor.

Türkiye’de askeri müdahaleler 
başarılı olamadı. Olsalardı, RP 
problemi olmazdı bugün. MSP 
T973’teyüzde 11.8, 1977’dc yüz
de 8.6 oy alırken, 1980 sonrasında 
oyunu yükseltti

Kürt sorunu:

Türkiye’de Kemalist anlamda la- 
ik-devletçi kesimin en büyük iki
lemi bu. Onlara göre iki büyük 
tehlike, İslamcılar ve Kürt milli
yetçilerinden geliyor. Ve ikisiyle 
birden aynı anda savaşamayacak
larını biliyorlar. Biliyorlar ki, HA- 
DEP kapatılırsa oyları RP’ye gide
cek; kapatmazlarsa, bu kez Kürt 
siyasi oluşumunu engellemek gi
derek zorlaşacak. Çünkü cin şişe
den çıktı bir kere.

(Milliyet, 21.4.1997)

Hükuümetin akıbeti ne olursa ol
sun, RP’nin bir parti olarak bö
lünmesi, daha iyisi, parçalanma
sı, ülkemizin siyasal geleceği 
için hayırlı uğurlu olacak.

70 yıl boyunca laik yönetim 
egemen olduktan sonra, birleşik 
bir İslam ccphesi oluştu. Devlet 
işlerinde biraz daha fazla din un
suru olmasını isteyen ılımlı din
darlardan tutun da amansız yo
bazlara, Batı düşm anlarından 
mutlak köktencilere, nostaljik 
gelenekçilerden iflah olmaz geri
cilere kadar, türlü türlü seçmen
ler RP’ye doluştular. Aleviler ve 
Fethullah Hocacılar RP’yi tutma
dı ama, laik partilerin bocaladığı 
ve bölündüğü bir dönemde, deği
şik kesimlerdeki müminler, ken
dileri için tek seçenek olarak 
RP’yi gördüler. (...)

Şimdi “sekiz yıl” anlaşmazlığı 
yüzünden RP içinde çekişmeler, 
çatışmalar başladı. Başka inanç 
ve strateji ayrılıklarıda başgöste-

rebilir.
Aslında sosyal demokratlar 

gibi, din partilerinde de, görüş 
farkları yüzünden bölünmeler ol
ması doğaldır. RP’de yakın gele
cekte çatlamalar, kopmalar olma
sı beklenebilir. Refah bölünmese 
bile, yeni din partileri kurulması 
m üm kündür. D üşünün, Re- 
fah’tan üç parti doğarsa bundan 
sonraki seçimlerde hiçbiri barajı 
aşamayabilir. Ya da yepyeni bir 
din partisi kurulursa, RP ve yeni 
parti, belki küçümen partiler 
olurlar TBMM’de.

Milletçe okuyalım, üfleyelim 
de birleşik din cephesi delinsin, 
bölünsün, parçalansın. Demokra
si denememizin hayırlı bir geliş
me göstermesi, Refah’ın zayıfla
masıyla, din partisine giden oyla
rın bölünmesiyle olacaktır. Öteki 
partiler akıllarını başlanna topla
madıkları için, tek çıkar yolumuz 
bu olsa gerek.

(Milliyet, 30.4.1997,Talat Halman)

Hiç İbret Alınsaydı tekerrür mü ederdi?

Müteveffa Hintli lideri Nehru, bağımsızlık için mü
cadele ederken İngiliz zindanlarından kızı İndra’ya 
1930’larda yazdığı mektuplarda özetle şöyle der.

“— Hindistan birgün bağımsız olacaksa, Ata
türk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni, Lenin’in Sovyet- 
ler Birliği’ni kurmalarını iyice incelemeliyiz. Bu 
iki önemli lider, çok büyük işler başardılar. Ancak 
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun ticaret ve yöneti
mi bilen kadrolarını tasfiye ederek, milli devlet 
kurmak için yola çıktı. Lenin’de, burjuvaziyi tasfi
ye etmek ve sınıfsız toplum yaratmak için, Rus
ya’nın bütün yetişmiş kadrolarını tasfiye etti. Bu 
yüzden, iki ülke de gelişme ve kalkınma sürecine, 
50 yıl gecikmeli gireceklerdir. Bir toplumun bu 
yetişmiş kadrolara yeniden sahip olması için, en az

iki kuşak geçmesi gerekir.”

Bir 12 Eylül dönemi konuşmasında da, Hüsamet
tin Cindoruk şöyle demişti:

“ Eğer her 10 yılda bir kapatılsaydı, Hacı Bekir ne 
bugünkü kalitesine, ne de şöhretine sahip olurdu. 
Bizde siyaset yaşamının ve partilerin olgunlaşma- 
masının sebebi, sürekli müdahaleye hedef olmaları 
değil midir?”

Evet “Tarih” ile “bugün”ü, bilinçli bir felsefe 
içinde değerlendirecek, gerçekten özgür, özerk, de
mokrat, bağımsız, yürekli ve güdümsüz düşünce 
sahiplerine ihtiyacımız var.

(Sabah, 27 Mart 1997, Mehmet Barlas)

78 umrarı



kitap dünyası

Kitap dünyası

İdris Kahraman

KUR’AN VE HAYAT

Beşeri sistemlerin yavaş yavaş.if
las ettiği şu dönemde, insanlar yeni 
yeni arayışlar içerisine girmişler
dir. İnsanlığı sömüren, bir takım 
kişilerin veya grupların emellerini 
yerine getirmeye çalıştığ ı, 
Kur’an’ın ifadesiyle, yapı olarak 
örümcek yuvasına benzeyen dağıl
maya müsait olan bu sistemler, ge
lişen İslami akımlar karşısında da
ğılmaya, çökmeye mahkumdurlar.

Son yarım yüzyılda ülkemizde 
sağlıklı bir şekilde gelişmeye baş
layan İslami uyanış, bugün önemli 
bir safhaya gelmiştir. Bu uyanışın 
sağlıklı bir şekilde gelişmesinde 
elbette, İslam’ın ana kaynağı olan 
Kur’an’ın anlaşılması, anlatılması 
büyük önemi haizdir. Bu açıdan 
Kur’an merkezli düşünme, Kur’an 
merkezli fikir önerme ve Kur’an 
merkezli bir yaşama şeklini kabul 
etme, şuurlu bir müslümanın düs
turları olmalıdır.

Diğer taraftan müslümanların 
belirli bir bilinç düzeyine erişmele
ri, belli mesafeleri katetmeleri ge
rekmektedir. Bunu da elbette ki 
bizzat Kur’an’a başvurarak veya 
Kur’an eksenli çalışmalardan ya
rarlanarak gerçekleştirmeleri ge
rekmektedir.

Celaleddin Vatandaş’ın Pınar 
Yayınları arasında çıkan, “Kur’an 
ve Hayat” adlı çalışması da Kur’an

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatan
daş, Pınar Yayınları, Kur'an Araştır
maları D izisi, 232 sh.

merkezli düşüncenin ürünüdür. 
Kur’an’ın bireysel ve toplumsal 
hayata hitap eden yönünü ön plana 
çıkarmaktadır. Yazarın ifadesiyle 
bu kitap; “Kur’an’a yönelen kulak
ları tıkayan bir parmak, Kur’an’a 
yönelmiş gözleri kapayan bir örtü” 
olmaktan Allah’a sığınarak kaleme 
alınmıştır. Bu kitabın kaleme alın
masının tek gayesi, yine yazarın 
ifadesiyle “Kur’an’dan uzak olan
lara, O’nu kısmen de olsa anlata
bilmek, insanların O’nunla olan ir
tibatını sağlamada küçük de olsa 
bir katkıda bulunmaktır.”

Risalet sürecinden büyük ölçü

de örnekler verilerek hazırlanan 
eserde, daha çok Mekke dönemin
den misaller verilmiştir. Çünkü 
Mekke dönemi m üslüm anların 
imanının oluşup şekillendiği, müs- 
lümanların, mümin olma şuuruna 
eriştikleri bir dönemdir. Yazar’ın 
ifade ettiği şekjiyle, “içinde yaşadı
ğımız ve bilhassa toplumsal hayat
ta Hududullah’ın esas kabul edil
meyip açıktan reddedilmesi” nede
niyle daha çok Mekke döneminden 
misaller seçilmiştir.

Hz. Muhammed’e vahyin gel
mesiyle, O ’nun vahyi insanlara 
tebliğ etmesi sonucunda oluşan İs
lam toplumunu yok etmek için, 
müşriklerin müslümanlara karşı 
uyguladıkları politikalara geniş yer 
vermiştir.

Kitabın geniş bir bölümünde, İs
lam’ın bir bütün olduğu, O’nu bi- 
reysel-toplumsal veya bireysel ve 
kamusal diye ayırmanın mümkün 
olmadığı vurgulanarak, Kur’ani bir 
bakış açısıyla “İslam toplumu” tah
lil edilmektedir. Müslümanların 
toplum içerisindeki konumlarını 
belirleyen yazar, K ur’an-insan, 
Kur’an-toplum ve toplum-insan 
ilişkilerini sosyolojik ve kültürel 
bazda, Kur’an perspektifinden de
ğerlendirmektedir.

Bu sahada yapılan çalışmalar
dan farklı bir üslup ve yöntem kul
lanarak hazırlanmış ufuk açıcı bir 
eserdir. ■
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kitap dünyası

İSLAM VE KUVVETİN 
MANTIĞI

(M. Hüseyin Fadlullah, 
Yöneliş Yay., 304 sh.)

“Bu kitabı, değişik zamanlarda, 
Beyrut’un varoşlarında ikamet etti
ğim Nab’a bölgesinde, savaş at
mosferi içerisinde top mermilerinin 
gürültüsü altında ve mum ışığında 
yazdım”, diyen Fadlullah, İslam 
düşüncesi çerçevesinde kuvvet ko
nusunu inceliyor.

Objektif bir araştırma yöntemi 
çerçevesinde irdelenmesi gereken 
konulardan en önemlisinin “Kuv
vet” olduğunu söyleyen Fadlullah 
İslami bir gelişmede kuvvetin 
önemli bir yere sahip olduğunu, 
dosdoğru (Sırat-ı Müstakim) çizgi
den sapmamamız için “kuvvetin 
doğasının, etnik alanlarının ve sı
nırlarının” iyi bilinmesi gerektiğini 
söylemektedir.

İslami etüdler çerçevesinde ba
ğımsız bir konu olarak alınan kuv
vetin sadece maddi yönü üzerinde 
durulmakla kalınmamış, manevi 
yönünün de üzerinde durulmuştur. 
Sonuçta kuvvetin maddi ve manevi 
yönlerinin birlikte değerlendirildiği 
ölçüde sonuç vereceği ifade edil
miştir. ■

YENİ ÇIKAN DIGER KİTAPLAR

Ercümend Kuran / Akçağ Yay. 288 sh.
Osman Kafadar / Vadi Yay. 348 sh.
Jean Baudrillard / Ayrıntı Yay. 256 sh. 
Necmettin Türinay Akçağ Yay. / 288 sh. 
Nurettin Bilici / Akçağ Yayınları / 180 sh. 

Fazlurrahman / Ank. Okulu. Yay. /152 sh. 
-A^Burak-Bireanr MT-Kür-şad-Atalar-/- 
Anlam Yay. / 438 sh.
M. Hüseyin Fadlullah / Bengisu Yay. /128 sh, 
Asım Yapıcı / Beyan Yay. / 352 sh.
Necmettin Şahinler / Beyan Yay. /112 sh. 
Hakkı Aydın / Beyan Yay. / 272 sh.
Mourizio Viroli / Ayrıntı / 208 sh.
Colin Mooers / Dost Kitabevi / Düş. / 240 sh. 
Murtaza Mutahhari / İhtar Yay. /120 sh. 
Bernard H. Levis / Birey Yay. / 368 sh.
Blaise Pascal / Kaknüs / 288 sh.
Tolstoy / Kaknüs / 312 sh.
F. David Peat / İnsan Yay. /192 sh.

M odern liğ in  Sahte K utsallığ ı Tape Lindbom / İnsan Yay. /176 sh.
İslam 'da  Siyasal A kıl M. Abid Cabiri / Kitabevi / 752 sh. 

R esu lu lla lı'ın  H ayatı ve  M etodu  Münir Gadban / Risale Yay. / 2 cilt / 670 sh. 
K ur'anda  İbadet K avram ı Dr. İsmail Karagöz / Şule Yay. /112 sh.

D ü şü n ce  M etodu  Takiyüddin en-Nebhani / Taha Yay. /168 sh. 
İdeal E konom i Politikası Abdurrahman el-Maliki / Taha Yay. / 264 sh. 

D in  v e  Siyaset M. Emin Köktaş / Vadi Yay. / 296 sh.

MAĞARADAKİLER
Cemil Meriç, İletişim Yay.

Bu kitap yazarın da ifadesiyle içinde aydınların olduğu, Beşir Fuatlardan, 
Ali Suavilerden, Hilmi Ziyalardan Türk aydınının yüz yıllık dramını, halet-i 
ruhiyesini yansıtmaktadır. Sadece Türk aydınıyla sınırlı kalmayıp, büyük 
ölçüde batı aydınını ve batı sosyolojisini tanıtmaktadır.
Entellektüelden entelijansiyaya, Proleteryadan Rus fikriyatına, Rus aydınına 
kadar geniş bir konu zenginliği içermektedir. Bunun yanında Nihilizm, Po
pülizm, Anarşizm gibi kavramları incelemektedir. Yine bu inceleme kendi 
üslubunda, her zamanki gibi büyük bir vukut'iyet içerisinde yapılmaktadır. 
Bu eser aynı zamanda bir öz eleştiri mahiyetindedir. Batı ve doğu diye ay
rılabilecek düşünce çizgisini geniş biçimde açıklayan Cemil Meriç, bir ay
dın gözüyle yerli düşünürlerin yaklaşımlarını değerlendirmektedir. Giderek 
kendi mazisinden kopan Müstağrib Türk aydınını “ne müslüman, ne hıris- 
tiyan, ne Avrupalı, ne Asyalı” diye ifade ederek, bizim aydınımızın yeri ve 
yersizliği gerçeğini bir kez daha dile getirir. İçerisinde, mazimizi veya ken
dimizi bulabileceğimiz bir ufuk turu.

T iirk  Çağdaşlaşması 
T ü rk  E ğ itim  D iişünceside Batılılaşm a  

T ü k e tim  T oplum u  
Geleceğin D ünyası Y en iliğ in  U fukları 

A vru p a  B irliğ i M a li Y ard ım lar ve  Türkiye  
A lla h 'ın  Elçisi ve  M esajı 
— E m im e n d - Ö z b n i l e  

İslaıni H areket Ü zerine Söyleşiler  
İslam i Direniş 

İslam 'da Tövbe ve D in i Yaşan tıdaki Rolü  
Dağlar'a İn m ek  için Ç ıkılır 

İslam  ve  M odern  H u k u k ta  İşkence  
V atan  A şkı 

B urjuva  A vru p a 'n ın  K uru luşu  
İslam i D ü ş ü n c e m  İhyası 

M ü slü m a n la rın  A v r u p a 'y ı  Keşfi 
D üşünceler  

İç im izdek i Şeytan  
E ş -Z a ıım lth k  

Başaklar ve  A y r ıl ık  O tları,

80 ümran


