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Sevgili Okuyuculanmız,

Türkiye Ümran dergisinin Şubat 1998 sayısında kapak 
konusu yaptığı “Zor Zamanda Siyaset” sürecini yaşama
ya devam ediyor. Esasen bir yılı aşkın bir süreden, yani 28 
Şubat 1997’den beri içine kapanan, düşmanını dışarda de
ğil içerde arayan, başta siyaset olmak üzere hukuk, eğitim, 
ekonomi vs. her alanda “sivil insiyatif’in nerede ise sıfii'lan- 
dıgı bir ülke manzarası arz ediyor Türkiye. Yakın tarihte 
zaman zaman şahid olduğumuz “militer ara dönemler”e 
benzeyen bu post-modern süreç, Türkiye’yi içte ve dışta 
ciddi bir çıkmaza doğru sürüklüyor ve uflmmuza bir kâbus 
gibi abanıyor.

İşte bu nedenle Umran’m elinizdeki 43. sayısınm kapak 
konusunu Türkiye’nin bu handikapı yani İç tehdit kâbu
su oluşturuyor. Genel Yayın Yönetmenimiz Gevat Özkaya, 
bu sorunu çeşitli boyutlanyia ortaya koyarken; uzun süre
dir totaliterizmin serüvenini ve felsefi temellerini ai'aştıran 
değerli yazanmız Mesut Karaşahan bu gidişat karşısında 
"Quo Vadis Türkiye?” demekten kendini alamıyor. Bu 
bağlamda her ara dönemde yeniden sahneye çıkan gardrop 
devrimcilerinin son günlerdeld paranoyak uygulamalannı 
Abdurrahman Emiroğlu eleştirel bir üslupla ele alıyor.

Celalettin Vatandaş’ın “İslam Fakat Hangisi?” başlıklı 
incelemesi sistemin halka dayatmaya çalıştığı resmi İslam 
anla3nşını sorgularken, Mustafa Aydm’m global anlamda 
ulus olgusunu inceleyen değerli araştırması bu modem ya
pının Türkiye’yi de etldleyen som nlanna ışık tutuyor.

Abdullah Yıldız’ın “İrtica’ın Serüveni” dizisinde ele aldığı 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası deneyimi, sistemin 
ptırü kapatma geleneği ve çaresizliğine tailhsel bir pers
pektiften bakmamıza yardımcı oluyor.

Raşid el-Gannuşi Ümran okurlan için kaleme aldığı ya
zısında, medeni bir İslam toplumunun günümüzde yeni
den nasıl inşa edileceğine ilişkin dikkate değer yaklaşım ve 
önerilerde bulunuyor.

Değerli araştırmacı Alımet Baydar’ın gelecek sayımızda 
da devam edecek olan "modern büyücülük” incelemesi 
kafaların anndıniması açısından hayli önem arzediyor.

Ümran bu sayısında, sîzlere önemli bir belge sunuyor. 
Müslümanların Avi'upa’ya nasıl entegre edileceği sorununu 
inceleyen Awupa Parlamentosu’nun Fundamentalizm Rapo- 
ru ’nu ilgi ile okuyacağınızı umuyoruz.

Sayfalanmızı yazılanyla renklendiren kıymetli büyüğü
müz Said Çekmegil, değerli yazarlanmız Haluk Burhan, 
Sedat Şenerman, Ahmet Mercan yine karşınızdalar.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla...
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KAPAK

T ürkiye, sadece kendi iç dina
mikleriyle hareket eden bir ül
ke görünümü arzetmiyor. Os

manlI’nın son dönemlerinden bu yana 
iç dinamiklerden ziyade, dış dinamik
ler etkili olmuştur devleti yönetenle
rin üzerinde. Osmanlı imparatorluğu
nun son dönemlerinde, düvel-i muaz
zama arasındaki çelişkilerden istifade 
edilerek devletin bekasını temin etmek 
vazgeçilmez bir politika haline gelmiş
ti. Bu devletlerden menfaata uygun 
geldiği kabul edilen birine meyledildi- 
ğinde, sadece dış politika değil, iç po
litika da bu eğilime göre tanzim edi
lirdi. Sadrazamlar ona göre seçilir, 
eğitimde o ülkenin ağırlığı arlar, üst 
tabakanın giyim kuşamında bile eğilim 
duyulan ülkenin etkisi farkedilirdi.

Ruslar Bab-ı Ali üzerinde etkin ol
duğunda Mahmud Nedim Paşa sadare
te getirilir. “îttihad Terakki” dönemi 
Almanlar’ın etkin olduğu dönemdir. 
İngilizler’in etkin döneminde ise, la
kabı bile “ İngiliz” olan Kâmil Paşa 
sadrazam olur.

Genç Türkiye Cumhuriyeti de Os
manlInın mirası üzerine kuruldu. Her 
ne kadar bu mirası reddettiysc de, 
Cumhuriyeti kuran elit Osmanlı eliti 
idi, bürokrasi Osmanlı bürokrasisi idi. 
Dolayısıyla Osmanlı’nın son dönemin
deki bir çok anlayışı çok değiştirme
den tevarüs etti. Cumhuriyet döne
minde de dışarıdaki olaylar içeriyi et
kileyen sonuçlar hasıl etliler. Yani 
içeride meydana gelen bir düzenleme
nin, bir hareketliliğin mutlaka dışarıy

la bir biçimde irtibatı olduğunu dü
şündürecek olaylar bu dönemde de 
yaşandı.

Meselâ II. Dünya Sav .-ıllarında 
Almanlar üstün durumda iken Türkçü
lük, Türkiye’de rejimin itibar etliği, en 
azından muhalefet etmediği bir akım 
olarak algılanıyor. Ancak Almanlar ge
rilemeye başlayınca Türkçüler tutukla
nıp tabutluklara konuluyor ve Türkçü
lük de yasaklı hale geliyor. Türkiye’de 
iktidara oynayan parti başkanlarının 
Washington’u ziyaret etmesi neredeyse 
gelenek haline geldi. Darbelerin yapıl
ması veya önlenmesini bile bir dış ül
ke etkisiyle izah etmek yadırgatıcı ol
muyor artık.

Onun içindir ki, ülkede bir iç dü
zenleme, bir değişiklik meydana gel
diğinde bunun arka plânını araştırır
ken, dışarıya bakmak ve izi dışarıya 
doğru sürmekte yarar vardır. Dolayı
sıyla bir yıldan bu yana net bir bi
çimde yaşadığımız 28 Şubat sürecinin 
bir dış sebebi var mı? Milli Askeri 
Stratejik Konsept (M.A.S.K)’te irti
ca ’ın (siz bunu İslâm diye okuyun) 
tehdit ilan edilmesinin bir dış gerek
çesi varmı? sorularını sormak bir na
kısa olmayacaktır.

NATO’NUN TEHDİT 
DEĞERLENDİRMESİNDEN M.A.S.K’a

Bilindiği gibi Nato, Doğu Bloku’nun 
savunma paklı Warşova Paktı’nın kar- 
şısındaki Batı Blokunun savunma ör- 
gütü idi. Doğu Bloku’nun çözülmesi U L K A l A
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ve Warşova Paktının dağılma
sından sonra Nato, varlık se
bebi ortadan kalkmış bir kuru
luş haline geldi. N a lo ’nun pat
ronları, bu kuruma meşruiyet 
sağlayacak yollar aramaya baş
ladılar vc yeni bir lehdil değer
lendirmesi yapıp İslam’ı önce
likli tehdit olarak belirlediler. 
Böylece düşman renkler kızıl
dan yeşile inkılab etti ve İslâm 
da, Nato’nun tehdit değerlendir
mesinde öncelikli yerini aldı.

Ümran’ın daha önceki sayıla
rında da değindiğimiz gibi, 
böyle bir kararın T ürkiye’yi et
kilemesi kaçınılmazdı. Nitekim 
Nato’nun halkı müsUiman tek 
ülkesi olan Türkiye de çok geç
meden öncelikli tchdii' deriştir
di ve N ato’ya uyarak tehlikenin 
merkezine, ismini değiştirerek 
irticayı koydu.

Fakat burada bir ciddi sorun 
vardı; halkı hristiyan olan Na- 
to ’ya üye diğer ülkelerin İs- 
irım’ı tehdit olarak algılamaları 
kendileri açısından tabii bir du
rumdu ve bir sıkıntı yaratmı
yordu. Oysa Türkiye açısından 
durum hiç de böyle değildi. 
Nato’nun tehdit değerlendirme
sini aynıyla benimsemek, Türki
ye yönetimini halkıyla karşı 
karşıya getirecek bir sonuç ha
sıl ediyordu. 28 Şubat’tan bu 
yana yaşadıklarımızı kısaca ha
tırlarsak, ülkede ortamın nasıl 
gerildiğini ve uzlaşı ortamının 
nasıl yara aldığını açıkça görü
rüz.

28 ŞUBAT SÜRECİ ______

Aslında bize göre, 28 Şubat 
olarak ilan edilen sürecin baş
langıcı. Ocak 97 ba.şlarında 
“Kriz Masası Yönetmeliği’nin 
yayımlandığı tarihtir. Günün ik
tidarı bu yönetmeliği imzalaya
rak, milletin seçilmişlere verdi
ği hükümranlık haklarının bir 
büyük kısmını askerî bürokrasi
ye devretmiş oldu. Böyle bir

meşruiyet kazanan bürokratik 
mekanizmanın hazırlıkları, 28 
Şubat 97 M .G .K’sında 18 mad
delik bir muhtıra olarak siyasi 
iktidarın önüne çıktı. Muhtıra
nın uygulamasını takib edecek 
“Batı Çalışma Grubu” adıyla 
askerlerin inisiyatifinde bir grup 
oluşturuldu. Bütün kamuoyu 
oluşturan vasıtalar kullanılarak 
hükümet dört bir yandan kuşa
tıldı ve nihayet Haziran 97 de 
istifa etmek zorunda kaldı.

Oluşturulan ANASOL-D ikti
darı, kendilerine iktidarı bahşe
den gücün istekleri doğrultusun
da icraatlar yapmaya başladılar. 
8 yıllık kesintisiz eğitim çıkan
lara!., İmam-Hatip okullarının 
orta kısmı kapatıldı. Kur’an 
Kursları kapatıldı. Son danıştay 
kararıyla neredeyse 15 yaşına 
kadar K ur’an öğrenmek yasak
landı. Başörtüsü yasağı tekrar- 
gündcme geldi. İmam Hatip 
okullarındaki kız öğrencilerin 
başlarını açmaya dönük genel
geler yayımlandı. Okul kitapla
rında rejime sadık uyruk yetiş
tirmeye dönük düzenlemeler 
gündeme getirildi. Bir kısım di- 
caret ve sanayii erbabı irtica 
gerekçesiyle izlemeye alındı. 
Ülkede varolan bütün kurumlar 
“Büyük Biraderin” gözetimi al
tında ve 28 Şubat istikametinde 
icra-i faaliyet etmeye zorlandı 
ve zorlanmaya da devam edili
yor.

Devletin kurumlarına irtica 
brifingleri verilerek, tehdit oldu
ğu varsayılan bir oluşuma karşı 
bir teyakkuz hali oluşturuluyor.

Bütün bu ortam içerisinde. 
Hükümet ve Parlenıento 
M.G.K’nın gölgesinde kalmış 
durumdadır Temsil etmek zo
runda oldukları halkın talepleri 
ile M.G.K’nın arasında sıkışmış 
sorumlu ama yetkili olmadıkla
rı, yetkilerini kullanamadıkları 
bir süreci yaşamaktadırlar. Bu 
bir bunalımdır. Siyasi bir tıka
nıklık halidir.

RESMÎ İDEOLOJİNİN PERİYODİK 
RESTORASYONU VEYA

SİSTEMİN MEŞRUİYET KRİZİ.

Türkiye’de ihdas edilmiş olan 
resmî ideoloji, milletin, toplum 
tabii gelişim sürecinin bir sonu
cu değildir. Devleti kurduğunun 
iddia eden ve onun sahipliğini 
üstlenenlerin, topluma benimset
mekten ziyade dayatmaya ça
lıştıkları bir anlayış biçimidir. 
Toplumun tümünü güvenilir, sa
mimi kabul etmek yerine, bir 
takım vesayet kurumlan ihdas 
ederek, o kurumlar vasıtasıyla 
toplumu gönüllü veya gönülsüz 
itaate icbar eder. Onun için de 
kullandığı araçlar ve uslûbu 
normalin ötesinde baskıcı ve to
taliter öğeler içerir.

Toplum içinde makes bulmuş 
herhangi bir akımın “kökünün 
kurutaran” bahseder. Muhalif 
birilerinin devletin kahredici 
gücü karşısında ezileceğinden” 
sözcder, “ irticanın şiddetle bas
tırılacağını “söyleyerek bir bü
yük kitleyi tehdit eder. İçeriye 
karşı olağanüstü otoriter olarak 
kullanılan bu uslüb, dışarıya 
karşı ise son derece mahcup, 
muti, çekingendir. İçeride bu
yurgan olan, mutabakat arama
yan bu anlayış, dışarıda tam da 
bu buyurganlığa muhatap bir 
hüviyet arzeder. Rahmi Koç’un 
Körfez Krizinde İncirlik’in kul
lanılması vesiylesiyle söylediği, 
“İsterlerse kullanırlar, vermek 
zorundayız, güç onların elinde!” 
şeklindeki ifadesi bunun en gü
zel delilidir. Ancak bu ülkenin 
vatandaşları vatandaş olmanın 
gerektirdiği, hakları talep ettik
lerinde, onlar güçsüz kabul 
edildikleri için hemen tehdit ile, 
yıldırma ile, şiddet ile karşı 
karşıya kalırlar.

Resmî ideolojiler genelde 
kandilerini medenileştiricilik 
misyonuna sahijp görürler. Bu 
misyonu icra ederken de yuka
rıda sözünü ettiğimiz tarzda to
taliter bir tavır takınmayı ihmal
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etmezler. Hatla bunu gerekli 
görürler. Bu uğurda meydana 
gelebilecek zayiatları ve halka 
yaşattıkları sıkıntıları da normal 
addederler. Fakat, “Resmî ide
olojiler medenileştiricilik mis
yonlarına asla kendilerini dahil 
etmemişlerdir. Kendilerinin ehlî
leştirilmesi yönündeki bütün te
şebbüsleri engellenmeye çaba 
sarfetmişlerdir”* Onun içindir 
ki, Türkiye’de toplum, yönünü 
normal şartlar içinde bulmaya 
fırsat bırakılmadan, müdahalele
re maruz kalır. Resmî ideoloji
yi dayatanlar, kendilerini hiç 
sorgulamadan, toplumun yoldan 
çıktığına hükmeder ve onu yo
la getirmek için müdahale eder
ler. Ülke insanlarını dışa karşı 
korumak ve varlığını devam et
tirmek için toplumun imkânla
rıyla kurulmuş kurumlar, mille
ti bir cendere içinde tutma gö
revini ifa eden kurumlar haline 
gelirler. Ki, T ürkiye’de olan da 
budiir. Bu ise bir meşruiyet kri
zini işaret eder. Eğer bir ülke
nin olağanüstü halle yönetildiği 
zamanlar, olağan zamanlardan 
fazlaysa bu bir meşruiyet krizi
dir. Bir ülkede düşman içeriden 
seçiliyorsa o ülkede bir meşru
iyet krizi yaşanıyor, demektir. 
Bir ülkede resmî ideolojinin 
ürettiği kurumlara güven % 
50’lerin çok çok altına inmiş 
ise o ülkede meşruiyet krizi var 
demektir. İşte bu kriz, şiddeti 
üreten en önemli unsurdur. Ve 
bu krize hukuk zemininde ma
kul çareler bulunmadığı sürece 
ülkenin insanı enerjisini ülkenin 
huzuru için' değil, birbirlerini 
mağlub etmek için kullanacak
lar ve sıkıntılar da böylece sü
rüp gidecektir.

28 ŞU BA T’IN GETIRDIGI 
SİYASİ İSTİKRAR

28 Şubat sürecinin getirdiği hü
kümetin kamuoyuna başarı diye 
deklare ettiği şey: “ülkeye siya
si istikrar getirdiği” iddiasıdır.

Yönelim tarafından üretilen şid
dete maruz kalmış bir halkın ve 
kurumların suskunluğu ve çe
kingenliği eğer istikrar sayılı- 
yorsa doğrudur istikrar getirmiş
lerdir. “Ezik bir parlamento, 
suskun ve tembel bir siyaset” 
hukuku aşanları hukuk içine 
çekmekle görevli olanların hu
kuku çiğneyenlerle uzlaşma 
içinde olduğu bir ortama istik
rar diyorsak evet bu ülkede is
tikrar vardır. Sorumlu ama yet
kili olmayanların, sorumsuz 
ama yetkili olanlara labi oldu
ğu bir ortama siyasi istikrar di
yorsak, bu ülkede siyasi istikrar 
vardır. Ancak bu iddiayı seslen
direnler de dahil, herkes biliyor 
ki ülkede siyasi istikrar değil, 
“siyasi resesyon” vardır. Ülke
nin acil öncelikli sorunu da bu
nu aşmak ve ülke insanını, 
enerjisini ortaya çıkarabileceği 
özgür bir ortama ulaştırmaktır.

MİLLETE GÜVENMEK

Bu bunalım halinden çıkmanın 
bu günkü yolu sivil siyasetin 
hareketlendirilmesidir. Belli bir 
zamandan bu yana siyasi müca
dele zemini hemen hemen orta
dan kalkmıştır. Çünkü siyaset 
nisbî de olsa seçilenlerin ve se
çenlerin var olduğu, seçilmenin 
seçilene güç verdiği zeminden 
başka bir zemine kaymıştır. 
Böylece bir zeminde hüküm.et 
olmanın da muhalefet olmanın 
da çok fazla bir anlamı yoktur. 
Bugünkü ANASOL-D hüküme
tini muktedir zannetmek tam 
bir yanılgıdır. Belki hükümetin 
D.S.P ve dış destekçisi C.H.P 
kanadı için yapılanlar kabule 
şayan ve bunu dayatanlar da 
makbul addedilebilir. Onların 
kendilerini muktedir zannetme
leri anlaşılabilir bir şeydir. Ama 
ANAP açısından vaziyet hiç de 
iç açıcı değildir. Temsil ettiği 
gücün talepleri ile kendisini ik- 
tid’âra getiren gü’cün t a l ^ e f i

arasında sıkışıp kalmıştır. Hü
kümet ortağı bir partinin ikti
darsızlık sıkıntısı çektiği bu hal 
hiç de imrenilecek bir durum 
değildir.

İktidarın bu manzarası karşı
sında, muhalefetin de başarı üret
mesi mümkün gözükmemektedir. 
R.P kapatılmış, D.Y.P.’nin liden 
yüce divan tehditi altında tutul
maktadır. Görüldüğü gibi bu or
tam ne iktidara, ne de muhale
fete mensub siyasi partilerin he
men hiçbirine artılar getirmiyor. 
Dolayısıyla bu anormal du
rumun uzun süreli devamı, ikti
dar ortağı ve destekçisi sol par
tiler de dahil olmak üzere hiç
bir siyasal partiye hayır getir
meyecektir. Siyasal partilerin bu 
gerçeği görüp, bazı küçük he
sapları aşarak tıkanıklığı açmak 
için gayret göstermeleri gerekir.

Yapılacak öncelikli iş, acilen 
millet çoğunluğunun söz söyle
yebildiği tek zemin olan seçime 
gitmektir. Bugünün acil proble
mi budur. Bunalımdan çıkışın 
ve normalleşmenin en azından 
şimdiki yolu budur.

Burada şunu söylemek iste
miyoruz. Seçim ülke sorunları
nın hepsinin tek çözümüdür; se
çim olursa sorunlar çözülür. 
Söylemek istediğimiz bu değil. 
Ancak mevcut sistem içinde 
milleti söz sahibi yapabilecek 
başka bir mekanizma mevcut 
değildir. Başka bir mekanizma 
üretilecekse bile, seçimin oluştu
racağı ortam bugünkü ortamdan 
muhtemelen daha uygun olacak
tır. Onun içindir ki seçimin, 
millete güvenmek zorunda olan 
ve güvenmesi gereken siyasi 
partilerin ve milletin hayrına 
olacağını umuyoruz. Millete gü
venmeyenlere sıra gelince, onla
rın da zaten istikbali yoktur.

*■'Ahmet Çiğdem, Edemen İdeoloji- 
Resnıi İdeoloji, Birikim Dergisi, Sa
yı: 105-106
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J KAPAK
QUO VADIS
Tü r k iy e ?

M esut 
KARAŞAHAN

afka’nın “Çin Şeddi Niçin İn
şa Edilmiş?” başlıklı uzun hi
kayesinde totaliter sistemlerin 

dıştan gelecek bir tehdit ve düşmana 
niçin ihtiyaç duyduğu çarpıcı bir ben
zetmeyle dile getirilir: Bütün Çinliler 
büyük bir dayanışma ve işbirliği için
de kuzeyden gelecek tehlikeye karşı 
ülkeyi korumak amacıyla Çin Şed
d i’nin inşasına koyulur. İhtiyarlar, 
gençler, anneler, babalar, çocuklar, öğ
retmenler, öğrenciler, kentliler, köylü
ler, ordu mensupları ve siviller, her
kes kuzeyden söz konusu olacak teh
likeyi konuşmaktadır. Uzman terihçiler 
kuzeyde bir tehlikenin varolduğuna 
ilişkin eserler kaleme almaktadırlar. 
Bütün halk “kuzey tehlikesi” fikri sa
bitiyle yatıp kalkmaktadır. Fakat duva
rın inşası tamamlandığında farkına va
rılır ki, gerçekte böyle bir tehlike 
mevcut değildir. Kuzeydeki hayali 
tehlike ve inşa edilen duvar, ülke in
sanlarını bir arada tutmak için uydu
rulmuş bir bahanedir. (Jelev, s.253-4) 

Dış tehdit ve düşmanlarla çevrili 
olma fikri totaliter sistemlerde insan 
yığınlarının baskı altında tutulabilme
si, bireysel özgürlük ve çıkarların dev
let uğruna feda edilebilmesi için her 
zaman gereken bir unsurdur. Sistemin,

kendi halkının sadakat ve bağlılığını 
sağlayabilmek için bu yola başvurma
sı ortada bir meşrutiyet probleminin 
varolduğunu da gösterir. Kitleler nez- 
dinde yeterli bir tabana ve meşruiye
te sahip olmayan rejim bu tür kurgu
larla ve sürekliliği sağlanan olağanüs
tü ve gerilimli bir atmosferde sistemin 
çarkını yürütmeye çalışır.

Eğer Türkiye’de olduğu gibi tehdit 
ve düşman içeriden bir unsur olarak 
teşhis edilmişse, mesele büsbütün va
him hâle gelir. Zira Nazi Alman
y a ’sında ve Faşist İ talya’da bile pek 
rastlanmayan bir durumla karşı karşı- 
yayız demektir.

Bu tür bir “iç tehdit” teşhisinin 
hedef aldığı kitlelerin büyüklük ve ge
nişliğini hesaba katmaksızın bir baskı, 
dayatma, sindirme ve terör ortamını 
beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. 
Tehdidi oluşturduğu iddia edilen in
sanların bir taraftan gerçekten tehlike 
gibi algılanmasına çalışılacak, bu 
amaçla kışkırtılacak, sokaklara döküle
rek teröre yönelmeleri sağlanacak, bir 
taraftan da tehlikenin bertaraf edilme 
çabaları bir Haçlı Seferi atmosferinde 
ve bir tiyatro sahnesi yapmacıklığında 
sergilenecektir.

Türkiye bir süredir böyle bir döne-
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me girmiş gibi gözükmektedir. 
Ya da daha doğru bir ifadeyle 
çok partili siyasal hayata geçil
diği günden bu yana kendini 
belli bir ölçüde gizleme başarısı 
gösteren sistemin totaliter yüzü, 
şimdi, Orwell’in Büyük Biraderi 
gibi her sokak başında halkı gö
zetlemeye çıkmış gibidir. Cum
huriyetin ilk yıllarından bu yana 
“Kürtler”, “İslamcılar”, “Ko
münistler”, “Turancı
lar” değişik zamanlarda 
değişik yoğunluklarla iç 
düşman rolünü oynaya- 
geldiler. Bugün ise aza
lan bir Kürt ve artan bir 
İslamcı tehdit ve tehlike
siyle (!) karşı karşıya 
kalındığını öğrenmiş bu
lunuyoruz. Demek ki 
bundan böyle, totaliter 
sistemlerde sık rastlanan 
bir hadise olarak bazı 
vatandaşların “insan-al- 
tı”, “az-insan”, “yahu- 
di”, “zenci” veya “âri 
ırka mensup olmayan” 
kimseler sayılıp her tür
lü aşağılama, eziyet ve 
insanlık dışı muameleye 
tabi tutuluşu gibi, Türki
ye’de de insanların bir 
kısmı siyasal İslamcı ve
ya daha geleneksel ve 
yaygın bir yaftalama bi
çimiyle “mürteci”, “irti
cacı” damgasını yiyecek 
ve buna göre muamele 
görecekti.

:i<

Kanunu ruhuna uygun bir çiz
giye gelinecek, temel eğitim 8 
yıla çıkarılacak, imam hatip li
seleri meslek okuluna dönüştü
rülecek, Kur’an kursları Milli 
Eğilim Bakanlığı’na bağlı okul
larda düzenlenecekti. (Türkçesi: 
K ur’an Kursları ve iınam-hatip 
liseleri işlevsizleştirilip zaman 
içinde kapatılacaktı.) Nitekim 
bu hedeflere ulaşma yolunda

Bazen bir daktilo ve ya  teksir 
m akinesin in  biSe denetime tabi 

tutulduğu, ön san sü r bu lun
m am akla  birlikte en basit dil 
sürçm esinin dahi m ahkem ede 
veya  polis nezaretinde ka rş ı
lık bu lduğu  ve do lay ısıy la  dü 
şünen insanların  kendilerini sı
kı bir otosansüre  tabi tutm ak 
zo runda  hissettikleri, d oğ ru la 
rın/gerçeklerin ifade edilem e

diği, insanların  bir m üddet 
sonra  doğru  haberlere bile 

inanm az hale geldiği, adeta 
bir fantezi dünyasında  y a ş a 
m aya  başlad ığ ı 20.yüzyılm  
b üyük  totaliter tecrübelerini 

ve  neticede yolaçıktıkları se fa
let ve d ü şkün lük  m anzara la rı
nı tekrarlam aya  mı azm etm iş 

bu lunuyor biriieri?

’ 28 Şubat 1997 tarihinde top
lanan Milli Güvenlik Kurulu, 
adeta ülkenin “az-insan”larına 
karşı alınacak önlemleri ilan et
mişti. Bu maddeleri ve o gün
lerden bu yana gerçekleşen ba
zı uygulamaları hatırlayalım:

* Eğitimde Tevhidi Tedrisat

bugün büyük mesafeler alınmış 
bulunuyor. 8 yıllık kesintisiz 
eğitim aldatmacası sayesinde 
imam-hatip liselerinin orta kıs
mına kilit vurulduktan sonra 
geçtiğimiz haftalarda Danıştay 
8. dairesi “hafta sonu verilecek 
kurslar çocukların sağlığı ve 
eğitimi açısından sakıncalıdır” 
şeklindeki komik bir izahla

“Kur’an kurslarına ancak 8 yıl
lık temel eğitimi tamamlayanla
rın gidebileceğini” belirtip 2001 
yılına kadar K ur’an kurslarını 
resmen kapatmış bulunuyor.

Bu uygulamalara Milli Eği
tim Bakanlığı’nın son haftalarda 
gündeme getirdiği, ders kitapla
rından İslam’ı, K ur’an’ı, Hz. 
Peygamber’i(s.a.v.)... hatırla
tan/çağrıştıran her ne varsa çı

karıp ayıklama operasyonu 
da eklenince, akla ister is
temez Nazi Almanyası’nda 
veya faşist İtalya’daki uy
gulamalar geliyor:

Mitler hükümetinin çı
kardığı bir kararnamede 
“eğitimin ilk amacı olan 
Devlet’e bağlılığın, Alman 
halkının tarihsel kültür de
ğerlerinin ortaklığına daya
lı bir Alman kafa eğiti
miyle” tamamlanması iste
nirken, “tarih, edebiyat, bi
yoloji gibi çeşitli konuların 
yalnız içerikleri değil, ön
celik sıralamaları da, parti 
ideolojisinden çıkarılan si
yasi görüşlere göre sapta
nıyordu.” Faşist İtalya’da 
ise Friedrich-Brzezins- 
k i’nin kelimeleriyle “okul
lar, Faşist Parti’nin kolları 
haline gelmiş, ‘faşist yap
m a’ görevine tahsis edil
mişlerdi. Her yerde... anıt
lar, törenler, şarkılar, ge
çitlerde, Faşist propagan
dasının teki'arlanan slogan

ları vardı,., ders kitapları da ay
nı sloganlarla doluydu.’’(Reich, 
s. 158; Friedrich - Brezİnski, 
s.121-2).

% * ^

* Devlet dairelerinde ve be
lediyelerde köktendinci kadro
laşmanın (!) önüne geçilecek, 

-irticaî faaliyetlere karıştığı için
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TSK ’daki görevlerine, son veri
len subay ve astsubaylar beledi
yelerde istihdam edilmeyecekti. 
İrticai subay ve astsubayların 
ordudan ihracı ise bir müddet 
sonra adeta otomatiğe bağlana
cak, Yüksek Askeri şura toplan
tısını beklemeden, sicil amirinin 
olumsuz kanaati oluşur oluşmaz 
“temizlik işlemi” nin yapılabil
mesi için yeni düzenlemelere 
gidilecekti.

Zamanla “irticacı şirketler” 
listesinin yayınlanması, 
hatta bu listelerde “ irtica
cı lokantalar”a dahi yer 
verilmeye kalkışılması bu 
tür dükkan, m ağaza veya 
holdinglerle ticaret ve 
alışverişin yasaklanıp, 
ambargoların tesis edil
mesini de bu bağlamda 
değerlendirecek olursak, 
ortaya yine H it le r ’i im
rendirecek manzaralar 
çıkmış olmuyor mu? Bu 
yaşananların, insanların 
e v l e r i n e / d ü k k a n  1 a r ın  a 
“Yahudi dükkanı! Alman
lar buradan alışveriş et
meyin!” diye yaftaların 
asıldığı, -tabii Filistin’de
ki İsrail terörünü ve bu 
terörün faillerinin Nazi 
zulmünü nasıl abartarak kulla
nıp durduklarını unutmamalı- 
herkesin rejimin militanı olmak 
veya öyle görünmek zorunda 
bırakıldığı, hatta yüz ifadelerini 
belli etmemek için pipo kullan
dıkları, bu tedbirleri almayanla
rın ise devlet memuru olamadı
ğı, baroya üye kaydedilmediği, 
sık sık da ülke dışına kaçmak 
zorunda kaldığı Nazi Almanya- 
s ı’ndan farklı b ir  yanı var mı?

* Laiklik (?) aleyhtarı TV ve 
radyo kanalları, basın-yayın ku
ruluşları dikkatle izlenecek ve

Anayasa’ya uygunlukları sağla
nacaktı. Buna paralel bir başka 
“önlem” de partilerin belediye 
başkanlar], il ve ilçe yöneticile
rinin konuşma ye davranışlarının 
da Siyasi Partiler Yasası’nın so
rumluluk alanına dahil edilmesi 
şeklindeydi.

Bazen bir daktilo veya teksir 
makinesinin bile denetime tabi 
tutulduğu, ön sansür bulunma
makla birlikte en basit dil sürç
mesinin dahi mahkemede veya

Totaliterizm, insanın 
fıtratıyla, doğasıy la  çatışan 
rejim demektir. Tarih boyun- 
ca, toplum un ihtiyacını en iyi 
biz biliriz diye ortaya  çıkan 

totaliter elitlerin ha İk  
üzerinde toptan değ işik lik  
ya p m a  arzusu  hep ayn ı 
çatışmayı, bask ı ve terör 

ortam ını doğurm uştur. 
Konfüçyüs^ün hikmet dolu 

sözlerinde vurgu land ığ ı gibi, 
^^halkın ağzın ı t ıkam ak  bir 
nehrin suyunu  kesm ekten 

daha  tehlikelidir... Akıllı bir 
hüküm dar halkı açık 
kon u şm aya  k ışkırtır."

polis nezaretinde karşılık buldu
ğu ve dolayısıyla düşünen in
sanların kendilerini sıkı bir 
otosansüre tabi tutmak zorunda 
hissettikleri, doğruların/gerçekle
rin ifade edilemediği, insanların 
bir müddet sonra doğru haber
lere bile inanmaz hale geldiği, 
adeta bir fantezi dünyasında ya
şamaya başladığı 20.yüzyılın 
büyük totaliter tecrübelerini ve 
neticede yolaçıktıkları sefalet ve 
düşkünlük manzaralarını tekrar
lamaya mı azmetmiş bulunuyor 
birileri?

Türk Ceza Kanunu’nun 
163. maddesinin yarattığı boşlu
ğu dolduracak yasalar çıkartıla
caktı: Şöyle düşünmeden edemi
yoruz: Yoksa Totaliter sistem
lerde her vatandaşın her an her
hangi bir suçun sanığı olarak 
tutuklanabilmesini sağlayacak 
biçimde hazırlanan yasalara ar
tık burada da mı ihtiyaç vardı, 
Aleksandr SolJenitsin”in “kim 
ki yasadan söz ediyor, suçtan 
söz etmektedir.” diye tarif etti

ği eski Sovyet yasalarına? 
(Macciocchi, s .287)

Öte yandan yargı meka
nizmasını etkinleştirecek 
düzenlemeler acilen gerçek
leştirilecekti.

Geçen süre zarfında bu
nun ne anlama geldiğini 
Refah Partisi’nin kapatıl
masından bir büyükşehir 
belediye başkanının okudu
ğu b ir  şiir dolayısıyla 
DGM ’de yargılanmasına 
kadar bin dizi hadiseyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
hak-hukuk gözetmeyen uy
gulamalardan kuşkusuz 
başka kesimler de nasibini 
alıyor ve mağdurlar, müs- 
lümanlarca savunulmayı/sa- 
hiplenilmeyi bekliyor. 

Meclis' te açtıkları pankartla 
üniversite harçlarını protesto 
eden öğrencilerin terörist mu
amelesi görüp ağır hapis ceza
larına çarptırılmaları, yine bu 
durumu protesto eden başka öğ
rencilerin de aynı duruma düş
meleri, hatta içlerinden bir tane
sinin “ intihar etmesi” son yaşa
nan örneklerden.

Hukuk alanında bütün bu ya
şadıklarımız, Mazilerin yargı 
mekanizmasını terör organları 
haline dönüştürdükleri, bir Nazi 
hukukçusunun kelimeleriyle
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“Suçları önleme konusunda yar
gıç arlık yalnızca adalet dağıt
mıyor... Yalnız adalete önem 
vermekle kalmıyor, zaruretlere 
göre de hareket ediyor. Yargıç 
ve idareci, yargı organları ve 
polis çoğunlukla aynı amaçlar 
peşindedirler.” diye tarif ettiği 
yargının/hukukun siyasallaşıp 
dejenere oluşundan başka nedir 
ki? O Nazi Almanyası ki. Ada
let Bakanı Thierack “yargıçların 
yasaların bekçisi değil, hüküme
tin yardımcısı olduklarını” açık
ça ifade etmekte bir beis gör
müyor, zaten “önleyici tutuklu
luk” sayesinde polis “rejim 
düşmanları”nın icabına baktığın
dan davalara pek gerek kalmı
yor ve “yargı”nın yükü zaten 
hafiflemiş blunuyordu (David, 
s.72-3).

;f< îf:

Şimdi “ irtica’yla mücadele” 
için yöntem ve uygulamalar çe
şitlenmiş bulunuyor ve hepsi de 
bu yüzyılın ilk yarısında kendi 
halklarına ve tüm dünya insan
lığına acı bir tecrübe yaşatmış 
olan Nazizm ve Faşizm ’in -bu
na elbette Stalinizm’i de ekle
meli- devasa totaliter sistemleri
ni hatırlatacak tarzda tecelli edi
yor.

İnsanların kendi çocukları 
üzerindeki vesayet hak:kı adeta 
gaspedilerek, kendi yetiştirip 
büyüttüğü çocuklar elinden alı
narak, rejime kurşun asker dev
şirme süreçlerine tabi tutuluyor. 
Kendi dinlerini ve pratiklerini 
nasıl anlayıp tatbik edebilecek
lerine, ibadetlerini nasıl ve han
gi dilde eda edebileceklerine 
inanç sahipleri değil de devletin 
karar verebileceği dikte edilir
ken camilere tek bir merkezden 
vaaz sistemleri yerleştiriliyor, 
mü f t Ü7 i iTİam^e v ai z I er i MGK

Genel Sekreterliği’nce “irticay- 
la mücadele” kurslarından ge
çirmenin hazırlıkları yapılıyor. 
Halkın gönüllü ve bağımsız et
kinlikleri engelleniyor, vakıf fa
aliyetleri zorlaştırılıyor, kapatıl
masını kolaylaştıracak bahaneler 
çoğaltılıp çeşitlendirilmeye çalı
şılıyor. “İslamcı sermaye” dam
gası vurulan bir dizi şirket, hol
ding veya hatta ^küçük işletme
ler, ekonomiye katkılarına ve 
verimliliklerine bakılmaksızın 
boykota maruz kalıyor. Sokakta, 
okulda, devlet dairelerinde kılık- 
kıyafet denetimi yapılıyor, ba
şörtülü hanımlar dışlanıp haka
rete maruz kalırken, köşebaşin- 
rına sinmiş polislercc sank-şal- 
var operasyonları düzenleniyor. 
Tiyatro oyunlarında rejime kar
şı suçlar aranıp bulunuyor, 
oyuncuları idamla yargılanıyor. 
Müslümanlara yönelik bütün bu 
baskı ve sindirme operasyonla
rı; ideolojik ömrünü tamamla
mış, insanlığa sunacak birşeyle- 
ri kalmamış ve mağlubiyet psi- 
konuzu ve ezikliğini yaşayan 
çevrelerce alkışlanabiliyor.

Ve ülkenin başbakanı, adeta 
bu manzarayı tamamlamak is
tercesine, rejimin demokratik ol
ma iddiasından da açıkça vaz
geçmesi gerektiğini ima eder ve 
salık verircesine bu ülkede bir 
siyasal partinin iktidar olabilme
si için seçimlerde en fazla oyu 
almış olmasının yetmeyeceğini, 
oyunun başka birtakım kuralla
rının da bulunduğunu yüksek 
sesle dile getirmekte bir sakın
ca görmüyor. Başbakan Mesut 
Yılmaz (kapatılan) “Refah Par
tisi görmeli ki, oyunun kurallarını 
benimsemezse ne kadar oy alırsa 
alsın iktidar olamaz.” diyebiliyor 
(Radikal gazetesi, 3.2.1998).

TotafiTerizm, insanın fıtratıy

la, doğasıyla çatışan rejim de
mektir. Tarih boyunca, toplu
mun ihtiyacını en iyi biz biliriz 
diye ortaya çıkan totaliter elit
lerin halk üzerinde toptan deği
şiklik yapma arzusu hep aynı 
çatışmayı, baskı ve terör orta
mını doğurmuştur. Konfüç- 
yüs’ün hikmet dolu sözlerinde 
vurgulandığı gibi, “halkın ağzı
nı tıkamak bir nehrin suyunu 
kesmekten daha tehlikelidir... 
Akıllı bir hükümdar halkı açık 
konuşmaya kışkırtır.” Totaliter 
sistemler bu tehlikeli oyunu oy
narlar ve geride sefalet, zillet, 
dejenerasyon ve kokuşmanın 
korkunç manzaralarını bırakarak 
ve kısa sürede başarısızlıkla 
damgalanmış olarak siyasal sah
neyi terkederler. Ancak kendi 
halklarına belli bir düşünce ve 
eylem özgürlüğü tanıyan sistem
ler böyle bir akıbetten kaçınabi
lirler.

Öyleyse efsanede Havari Pet- 
rus’un, imparator Neron’un zul
münden kaçarken Appiene yo
lunda rastladığı ve çarmıha geri- 
leceği yere doğru gitmekte olan 
Nasıralı İsa’ya yönelttiği soruyu 
soralım: “Quo vadis, domine?” 
(Nereye gidiyorsun, hazret?)

Quo vadis Türkiye? ■
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i j j i  KAPAK
GARDROP d e v r im c il e r i  

YİNE İŞBAŞINDA

Abdurrahman
EMİROĞLU

a t ı ’da “ ileri sanayi u ygar
l ığ ı” denen had isen in  tüm 
dünyadak i etk ileri ve y an 

kılarıy la  alabildiğine yoğun b iç im 
de yaşandığ ı ve m üslüm an  h a lk la r  
da  dahil  dün y an ın  geri  k a lan  k ıs 
m ın ın  bir  aşağ ıl ık  ve ez ik l ik  p s i 
k o l o j i s i / k o m p l e k s i n i  
ilik lerine kadar h isset
t ik le ri  19. yüzy ılda  bu 
to p lu m lan n  ilk tepki 
ve  tedbir  o larak  “uygar  
B a t ı”yı (!) tak lide  ka l
k ışm a la r ı  be lk i  o dö
nem  için anlaşılabilir 
bir  durum dur. D ünya
n ın  bu ger i  k a lan  k ıs 
m ın d a  o g ün le rde  çö 
zü m  diye b izd ek i  “B a
t ı ’dan dam ızlık  erkek 
getirm e” önerilerinden 
(A bdullah  Cevdet) tu
tunuz  da “F re n g ’e ben 
zem ek  için  saçların ı 
k ıv ır tan” , fakat mavi 
gözlü o lm ad ığ ına  da 
hay li  e se f  eden  Tapon
la ra  k ad a r  b ir  tak li t  
fu ryası  a lıp  başını git
miştir.

B izde  O sm an lI’nın 
son dönem lerinden  iti

b a ren  b a ş lay a n  bu  akıl a lm az de
reced e  yanlış tu tum  ve yaklaşım ın  
C u m h u r iy e t’le birlik te  planlı bir 
devlet politikasına dönüştüğünü, 
m eşh u r  şapka kanunu  dolayısıy la  
yaşanan  tra ji-kom ik  hadiseleri ha
t ı r la tm aya  gerek  yok.

Bu fotoğraf 1962 yılında Çarşaf çıkarma törenlerine ail.
Fotoğraf oltında şu cümle yer alıyor; Çarşafla mücadele devam etmekledir.
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T ü rk iy e  son g ü n le rd e  ise ke l im en in  tam 
an lam ıy la  b ir  “laikperestlik  ciııneti”ne şah it 
oluyor. Şeytan î m ihrak lardan  aldıkları fesatçı 
işare tlerle harekete  geçen  birtakım laikperest 
yönetic ile r ,  II. M a h m u t ’tan beri zam an za 
m an  rev aç  b u la n  bu a d e ta  “gardrop devrim - 
ciliği”ne tekrar so y u n m u şa  benziyorlar.

M illi  Eğitim  B akan lığ ı  12.1.1998 tarih inde 
yayın lad ığ ı bir g en e lg ey le  İm am -H atip  L ise 
le r inde  -K u r ’an ders le r i  hariç- başörtü tak ıl
m am asın ı  sağ lam a y a  ça lış ıy o r  ve bu uy g u la 
m ayı da öğ re tm en  ve öğrencile r in  “A ta tü rk  
ink ılap  ve i lke le r ine  uygun, uygar, aşırıl ığa 
k aç m a y aca k  şek i ld e  sad e  bir k ıl ık  ve k ıy a 
fe tte  b irlik , b ü tü n lü k  iç inde  bulunm aları;  ö ğ 
rencile re  k ılık  k ıy afe t  yönünden  uygun tavır, 
tu tum  ve a l ışkan lık la r  k azand ır ı lm as ı” b iç i
m in d e  bir h ede fe  bağ lıyordu .

“K ılık ve k ıyafette b irlik” gibi faş is t  ve 
N azi uygu lam alar ın ı  çağrıştıran  ifadelerin  yer 
ald ığ ı  bu gene lge ,  m ü s lü m a n la r ın  en  has
sas o lduk ları  b ir  k o n u y u  kaş ıyarak ,  ün i
versitelerde, im am -hatip  liselerinde başör
tüsü , sakal, b ıy ık  y asağ ı  -bun lara  son za
m an la rd a  u zu n  saç da  ek lend i-  getire rek  
İs lâ m î  d u yar lığ ı  y ü k se k  o lan  geniş b ir  k e 
sim i a lab ild iğ in e  tah r ik  edenler,  bu “ya
s a k ç ı” zo rb a lığ ı  b ir  sü re  daha -be lk i ar
zu lad ık lar ı  ger il im , k a rg aşa  ve n ihayet te
rör ortam ı o lu şu n cay a  kadar-  sürdüreceğe 
benziyorlar.

F ik r i  ve id eo lo j ik  p lan d a  tam am en  tü

kenm iş  bu lu n an  ve ç ık ar  esası üze rine  ku ru 
lu zu lüm  d ü zen le r in in  de her a landa  tıkan
dığını gören  “ la ik  y o b az la r” işi artık  10-15 
yaşındaki çocukların  başörtüsüne kadar getir
mişlerse, bu çaresizlik lerin in  ifadesinden  baş
ka n ed ir  ki?

Bugün insanlar, halklar aslına/fıtratına rücu 
ediyor, İ s la m ’a yöneliyor, “geri ka lm ış” sayı
lan halk lar ın  B a t ı ’yi taklitte  yar ıştık ları  gün
ler artık geride  kalıyor. K u tsa l ’ı d ışlayan  Ay
dın lanm a zihniyeti ve m odern izm  bizza t Ba
tık larca  sorgulanıyor.  Değişik  inanç ve kül
türlerin birarada yaşabilmesinin imkanları 
araştırılıp tartışılıyor; 1989’dan bu yana “D e
mir P e rd e” lerini kald ırm aya başlam ış olan 
Doğu B loku ülkeleri açık top lum a dönüşüyor.

Şu ha lde  T ü rk iy e ’de son y aşan an la r  akın
tıya k arş ı  k ü rek  çek m ek te  ve  bu  şek i ld e  ba
şarılı o lan  b ir  re jim  de g ö rü lm em iş tir .  ■
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ISLAM
FAKAT h a n g is i

Abdullah bin Mes’ud anlatıyor. "Bir gim, RkMl0İdh~toprağa düz bu çizgi çizdi 
ve; ''Bu, Allah'ın insanlar iç.ın takdir ettiği }̂’oldUt*/ iâeâi/,Sonra bu dıız çızgımn 
sağma ve soluna eğıi çizgiler çizdi ve; "Banlar dâ^diğkr^yOllardır. Her bu mm 

'üzerinde kötUlUğe davet eden bir §eytan vardır"~^^edf/Afka^İn^an da §u ayeti oku
du: "İşte benim doğnı yolum bu O m  uyun, (bd^kdyyoHar^/uytnaym ki, sizi O’nun 
yolundan ayırtılasın! (Azabından) korunmanız için (Allaliysize^ böyle tavsiye ediyor.*’ 

'  ̂ (En’am Sûresi, 6/153)’'(İbn Mace, Mukaddime, J.)

g a r ip  bir karmaşa

Celalettin
VATANDAŞ

ııgün Türkiye’de artık herkesin 
kolaylıkla farkedebileceği garip 
bir süreç yaşanıyor. Özellikle 

de son yıllarda dozajı iyicc artan ve 
toplumda büyük sıkıntılara sebep olan 
bir süreç bu. Birçok sosyal, iktisadi, 
kültürel problemlerin yaşandığı toplu- 
mumuzda hayati önemi haiz bir kar
maşa, dinî bir karmaşa da yaşanmak
tadır.

İslam ile ilgili yaygın olarak yaşa
nan bu karmaşa nedeniyledir ki, her 
ne gayeyle söylerlerse söylesinler, res
mî ağızların bile bazan övünerek ifa
de ettiği % 99’u müslüman olan ve nü
fus cüzdanlarının “Dini” hanesindeki 
“İslam”ı sildirmeye hiçbir zaman ya
naşmayacakların çoğunluğu oluşturdu
ğu bir toplumda “Kahrolsun Şeriat” 
yürüyüşleri yapılabilmektedir. Üstelik 
bu yürüşe katılanlardan bir kısmının, 
daha biraz önce, müslümana farz olan 
vakit namazlardan birisini kılmış veya 
camide okunan ezanı duyduğu zaman 
“Aziz Allah” diyerek mukabelede bu
lunmuş olması kuvvetle muhtemel. Bu 
kitleleri teşkil eden insanlardan büyük 
bir çoğunluğunun Ramazan orucuncı 
tuttuğunda, ölmüş ana veya babasının

ruhuna “Yasin”ler okuttuğunda, “Dini” 
bayramlarda arkadaşlarına, komşularına 
“Bayramın mübarek olsun” ziyaretleri
ne gittiğinde de kuşku yok. Öyle ga
rip bir toplumda yaşıyoruz ve din ko
nusunda öylesine bir karmaşa hüküm 
sürüyor ki, “en yetkili resmî” ağızlar
dan birisi, İs lam ’ı sadece bir inanç sis
temi olarak değil, aynı zamanda hayat 
tarzı olarak kabul etmiş kişilere yöne
lik mücadelesinin başlangıcında “Allah 
yardımcımız olsun” diyebiliyor. Yine 
öylesine garip bir anlayış oluştu ki, in
sanlar, sırf isimleri Ahmet, Mehmet, 
Ayşe, Fatma... vb. olduğu için ken
dilerini müslüman olarak nitelemekte 
ve hatta cenneti garantilemiş olmanın 
rahatlığıyla “hayırlı işler yapan” hıris- 
tiyanların veya dinsizlerin cennete gi
rip giremeyeceğinin merakını taşımak
ta, cennete giremeyecek olmaları ihti
malini düşündüğü zaman da kahrol
maktadırlar. Yine o kadar sık karşıla
şılır oldu ki, daha biraz önce Allah’ın 
huzurunda “Yalnız sana ibadet, eder, 
yalnız senden yardım dilerim” diye 
her rekatında söz verdiği namazının 
hemen arkasından, Türkiye’nin en bü
yük toplumsal problemi olarak; 
“K ur’an’ı günümüzde uygulamaya ça
lışan yobazlar var” diyenler her yerde 
görülür hale geldi. Hayatı boyunca
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K ur’an ’ı bir kez dahi anlayarak okumayan, 
Kur’an’da büyücülükten, muskacılıktan, menkıbe
lerden, masallardan bahsedildiğini zannede zanne- 
de namazını aksatmadan kılanların ve orucunu 
aksatmadan tutanların azımsanmayacak kadar çok 
olduğu bir toplum oluştu. Ömründe hiç namaz 
kılmamış olması kuvvetle muhtemel olanlar, na
mazın şartlarını dikkate almadan sorumlu olma
dıkları cenaze, cuma namazlarını kılma gayretine 
girer oldular. Toplumsal hayatı düzenleme amacı 
taşıyan İslam ’dan rahatsız olanlar ve ömrünü İs
lam ’ın bu yönüyle mücade
leye ayıranlar, bütün hü
kümlerine karşı oldukları 
Kur’an’ı okumanın gerekli
liğinden bahseder oldular.
Hanımının başörtüsünü ko
cası için kamu görevlisi 
olmaya engel bulanlar, 
çevrelerine topladıkları te
ologları “gerçek İslam”ı 
anlatarak halkı “aydınlat
maya” davet eder oldular.
Karşı olduğunu söylediği 
veya ima ettiği rejimin 
eğitim sisteminin bütün 
saçmalıklarını, binlerce ki
lometre ötedeki okullarında 
harfiyen takip ederek ve 
bununla da övünerek İs
lam’a hizmet etliğini sanan 
ve kendisini başka toplum- 
lara “Türk İslamım” götür
mekle görevli sayanlar 
“ulema” sınıfına dahil edi
lir oldu. Zulme, haksızlığa, 
aşağılanmaya... kısaca zillete razı olmak “hoşgö
rü” sayılır ve dolayısıyla müslüman olmanın ge
reği gibi takdim edilir oldu. İlkesizlik, tedbirsiz
lik, ikiyüzlülük her ortamda farklı olmak... “ci- 
had” sayılır oldu. Tam bir teslimiyetle bağlandı
ğı liderinin, şeyhinin isminin veya varlığının işa
retinin Kur’an’da bulunduğuna inananlar her yer
de görülür hale geldi. Geçmişte yaşamış bir İs
lam alimini her konuda tek ölçü kabul etmeme
yi küfürle eş ve hatla küfürden tehlikeli sayan
ların, bütün toplumsal hayatlarını küfrün ölçüle
rine göre sürdürmede sakınca görmedikleri bir 
toplum oluştu. Yaşadıklarından değil, sahip oldu
ğu ideallerinden sorumlu olduğunu ve bu ideal
leri nedeniyle de “hesap vermekten” şimdiden 
kurtulduğunu sananlar, çağın “mücahitleri” oldu.'

Çünkü, tartışm asız bili
nen bir durum dur ki, 

hiçbir toplum, bir anda  
bütün özelliklerini 

değiştirip, her bir özel
liğini esk isinden oldukça 
farklı bir tarzda yeniden 

inşa edemez. Kitlesel 
din değiştirmelerde 

gerçekleşen en önemli 
durum; eski inançların 
ve hayat tarzının yeni 

görünüm  altında devam  
etmesidir, ''^islam 

Tarih i"nde gerçekleşen 
de bundan  başkası 

değildir.

okumanın, hadis okuyarak sünneti öğrenmenin 
“sapıklığın nedeni” olarak ilan edildiği yaygın şe
kilde görülür oldu. K ur’a n ’ı anlamak ve uygula
mak gayretinde bulunanları aşağılamayı “cihad” 
veya “cenneti kazandıracak en önemli iş” ilan 
edecek kadar “Kur’an” kavramlarını muğlaklaştı- 
ranların söz söyler hale geldiği bir Türkiye doğ
d u ” .

Acaba bu aşamaya nasıl ve neden gelindi? 
Veya bir başka ifadeyle garip, saçma, karışık 
olan bu durum sadece bugünün ve sadece Tür

kiye’deki insanların mı proble
mi? Ayrıntıya inildiğinde bu 
sorulara oldukça kapsamlı ce
vaplar vermek mümkün. Ancak 
genel anlamda ifade edecek 
olursak, gelinen bu nokta, bir 
boyutuyla yaklaşık 14 asırlık 
birikimin ürünü, bir boyutuyla 
da yaklaşık bir asırlık ve bi
linçli bir şekilde oluşturulmuş 
politikaların ürünü. Yine bir 
anlamıyla dünyadaki tüm müs
lüman olduğunu söyleyen in
sanların problemi, bir başka 
boyutuyla da sadece Türki
y e ’deki müslüman olduğunu 
söyleyenlerin problemi. Bu ne
denle kolay ve doğru anlaşıl
ması için konuyu iki ayrı baş
lık altında ele almakla yarar 
var:

1-) “İslam Tarihi” olarak 
isimlendirilen've 14 asırlık sü
reci kapsayan dönemdeki top- 
lumların kültürel birikimlerinin 

rengini taşıyan bir din: “Kültür İslamı” .
2-) Batılılaşma politikalarının gereği olarak 

açığa çıkan ve özellikle 20. yüzyıl Türkiye’sin
de uygulanan, dinin anlam ve fonksiyonunu de
ğiştirme politikalarının oluşturduğu bir din: “Res
mi İslam” .

KÜLTÜR İSLAMI

“Kültür İslamı” , tarihi oldukça eskilere dayanan, 
hatta oluşumu sahabiler dönemine uzanan bir din 
anlayışını ve bu anlayışa bağlı uygulamaları ni
teleyen bir isimlendirme. Bu; Vahiy’le bildirilen 
ve Resûlüllah tarafından hayata aktarılıp, tartış
masız bir doğruluk ve mükemmellikte insanlara

Kur’an okumanın, K u r’an ’ı anlamak için tefsir sunulan İslam’ın önemli oranda değiştirilmesi
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sonrasında oluşan bir dindir. Başta kavramları ol
mak üzere, birçok özelliğiyle Vahyin İslamı ile 
aynı görünüme sahiptir. Ancak benzerlikler çoğu 
zaman görünüşten daha öteye gitmemektedir. 
Muhteva ve ilkeleriyle, Vahyin İslamı’na taban 
tabana karşıt olacak niteliklere sahiptir. Kendine 
göre inançları, bu inançların hayata yansıyan 
yönleri ve insanlararası ilişkilere damgasını vu
ran bir sistemi vardır. Zira bazı yönleriyle, 
K ur’an ’la veya Sünnet’le çatışmayı bir problem 
olarak dahi görmeyecek kadar sapkın bir anlayı
şın ürünüdür. Fakat şurası da açık ve kesindir 
ki, “Kültür îs lam ” ı derken tek 
ve sistemli bir dinden/eğilim
den bahsetmek zor. Mensup
larındaki etki oranı oldukça 
değişken ve dolayısıyla her 
bir taraftarında çok farklı bo
yutlarda varlığını açığa vuran 
bir din niteliğine sahiptir. Bu 
nedenle de mensuplarından 
birisine izafe edilebilecek 
yanlışlıkların, b ir  başka men
subu için aynen geçerli ol
duğunu söylemek imkansızla
şıyor. Belirttiğimiz gibi, bu 
dini oluşturup, yaygınlaştıran 
süreç, sahabiler dönemine ka
dar uzanan geçmişe sahip. Bu 
tesbitin dayanağı ise bizzat 
bazı sahabilerdir. Onlar, yeni 
oluşan ve insanı aldanıştan 
başka yere götürmeyecek olan 
bu “din”e dikkatleri çekmeye 
uğraşırlarken, aynı zamanda 
da bu oluşumun nedenini gös
termeye çalışırlar. Sözkonusu 
nedenlerin en önemlisi ise,
Müslüfnan camiaya kitlesel
katılımlardır. Bu katılımların
sonucu ise, îslam görünümüne bürünmüş cahiH-
yenin yaygınlık kazanması olur.

Şurası açık ve kesindir ki, din öncelikle birey
sel bir tercihtir. Kişi, bilinçli bir şekilde tercihte 
bulunur; mensubu olduğu dinin inanç sistemini ve 
hayat tarzını, kendi inancının ve hayatının yegâ
ne ölçüsü kılar. Ancak, başta siyasi” olmak üze
re, ekonomik, kültürel, askeri” ..vb. nedenlerden 
dolayı kitleler halinde müslüman toplumuna ka
tılan ve “müslüman” ismini benimseyenlerde bu 
durum görülmez. Çünkü, tartışmasız bilinen bir 
durumdur ki, hiçbir toplum, bir anda bütün özel-

^^Kan ile yapılan 
inkılaplar daha sağlam  
olur, kansız inkılap ebe
dileştirilemez. Fakat biz 

inkılaba erişmek için lüzu
mu kadar kan  döktük. Bu 

kanlarımız, yalnız 
muharebe m eydanlarında 

değil, aynı zam anda 
memleketin dahilinde de 

döküldü. Temenniye 
değer ki, bu dökülen k a n 
lar kafi gelsin ve bundan 
sonra kan dökülmesin. 

Mesut inkılabım ızın a ley
hinde fikir ve his taşıyan
ları aydınlatıp doğru yolu 
göstermek münevverlere 
düşen milli vazifelerin en 
mühimi ve en birincisidir.'^

İlklerini değiştirip, her bir özelliğini esksinden ol
dukça farklı bir tarzda yeniden inşa edemez. Kit
lesel din değiştirmelerde gerçekleşen en önemli 
durum; eski inançların ve hayat tarzının yeni gö
rünüm altında devam etmesidir. “îslam Tarihi”nde 
gerçekleşen de bundan başkası değildir.

Kitleler halinde müslüman toplumuna katılım
ları gören Hz. O sm an’ın “K âbe’nin R abb’ine ah- 
dolsun ki, İslam’ın değirmeni ters dönmeye baş
lamıştır. Bakınız bundan sonra ne gibi bozuk
luklar meydana gelecek görünüz”' sözleri bunun 
ilk ve önemli örneklerinden birisidir. Ebû Zerr 

el Gıfarî ise benzer tarzda 
olmak üzere şunları söyleye
cektir: “Allah’a yemin ede
rim ki, daha önce görmedi
ğim ve bilmediğim şeyler 
görülmeye başlandı. Bunla
rın ne K itap ’ da ne de Sün- 
net’te yeri vardır. Vallahi, 
Hakkın kaybedildiğini, batı
lın dirildiğini, doğru söyle
yenin yalanlandığını, fasıkla- 
rın tercih edildiğini, mal 
sevgisinin arttığını görüyo
rum.”  ̂ Abdullah bin Ab
b as’ın sözleri de aynı doğ
rultudadır: “Bu gece dünkü 
geceye ne kadar çok benzi
yor. İşte İsrailoğu Harına 
benzedik gitti.”’ Sahabileri 
korkutan, düşündüren ve 
üzen bu durumun birkaç 
asır sonra geldiği aşamayı 
ise İbn Kayyım el-Cevziy- 
y e ’nin sözlerinde olanca 
açıklığıyla bulmak mümkün: 
“Aman yarabbi! İnsanlara 
ne oluyor da K ur’an ayetle

rinden, vahiyden yüz çevirip, K ur’an ’ın bilgi hâ
zinelerinden ilim almaktan vazgeçiyorlar? Basiret
lerini aydınlatmayı canlandırmayı niçin terkedi- 
yorlar?'*

Bütün bu sürecin ulaştığı aşama ise; özel ola
rak Türkiye’de, genel olarak da tüm müslüman 
coğrafyada yaygın hale gelen garip, tutarsız, saç
ma inançlar ve uygulamalardır. Bazı konularda 
Vahiy İslamı’na benzerliği nedeniyle “İslam” ola
rak isimlendirilen, fakat K ur’an ’ın bildirdiği ve 
Sünnet’in pratize ettiği İs lam ’dan ayırt etmek için 
“Kültür İslamı” olarak isimlendirdiğimiz “Kültür
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Dini”nin oldukça bildik hale gelmiş özelliklerini 
şu şekilde belirlemek mümkündür:

1- Dinin yegâne kaynağı olan K ur’an ’ı kutsa
yan, fakat hayatın ilkelerini başka yerlerde ara
yan bir din.

2- K ur’an ’ı ibadet aşkıyla okutturan, fakat sü
releri, geçmişin bazı şahıs ve toplumlarına iliş
kin masallar anlatan sözler gibi değerlendiren bir 
din.

3- Peygamberi öven ve yücelten, ancak pey
gamberi değil, bir şekilde övülüp-yüceltilen baş
kalarının söz ve davranışlarını ölçü kabul eden 
bir din.

4- Peygamberin söz ve uygulamalarının önemi 
nedeniyle, peygamberden nakledilen söz veya 
davranışların sıhhatini araştırmak için son derece 
titiz yöntemler geliştiren ve bunların doğruluğu 
konusunda sağlam delil aramayı bir ilim haline 
getiren sahih İslam anlayışına karşılık, rüyalar
la, menkıbelerle, hikayelerle, kaynağı belirsiz 
sözlerle kendini anlamlandıran ve şekillendiren 
bir din.

5- Kaynağı vahiy olmayan konularda Peygam- 
ber’i dahi eleştirmekten geri kalmayan sahabenin 
İslam anlayışına karşılık, belirli ünvanlarla yücel
tilen ve çoğunluğu K ur’an ’la, Sünnet’le ilgisiz 
olan kişilere mutlak itaat isteyen bir din.

6- Kurtuluşu, Kur’an ’a göre inanıp-yaşamakta 
değil, mahşer günü Allah’ın ortağı sayılacak ka
dar yüceltilen birilerine bağlılıkta bulan bir din.

7- Sadece müslüman anne ve babadan doğmuş 
olmayı, müslümanların çoğunlukta olduğu coğraf
yada yaşamayı veya geleneksel anlamda İslam” 
olan bir isme sahip olmayı “Müslüman” olmak 
için yeterli bulan bir din.

8- Vahyin İslam’ı tarafından emredilen özel 
ibadetlerle yetinmeyen ve onlara birçok uydur- 
ma/bid’at yeni ibadetler ekleyerek asıl ibadetleri 
etkisizleştiren bir din.

9- Kur’an ’ın emrettiği, Resûl’ün uyguladığı 
farzları önemsemeyen, fakat nafilelerden veya bi- 
d ’atlardan taviz vermeyen bir din.

10- K ur’an ’a göre inanmayı ve yaşamayı uy
gulanması imkansız ideal düşünceler gibi algıla
yarak, Kur’an ’ı hayattan uzaklaştıran bir din.

11- Düşünmeyi, akletmeyi müslüman olmanın 
vazgeçilmez şartlan arasında gören bir dine kar
şılık, herşeyi ve hatta en saçma şeyleri bile “bir 
hikmeti vardır” , “biz anlamayız”, “aklımız yet
mez” gibi ifadelerle insan için yegane ölçü ha

line getiren saçmalıklar manzumesi bir din.
12- Bütün bu ve benzerlerinin sonucunda, 

Vahyin İslam’ının safiyetini bozmuş, ölçülerini 
silmiş, ilkelerini karıştırmış, sulandırıp, çarpıtmış 
bir din.

___________________RESMÎ İSLAM___________________

“Resmî İslam” tabirini, Türkiye’deki mevcut si
yasal sistemin, İslam’ı, inanç ve hayat tarzı ola
rak tanıdığı ve kendi ilkelerinin dayanağı olarak 
kabul ettiği anlamında kullanmak mümkün değil. 
Buradaki anlamıyla “Resmî İslam”, İslam’ın an
lam ve fonksiyonunda gerçekleşen değiştirmele
rin oluşturduğu dini ifade etmektedir. “Resmî İs
lam”, hemen hemen tamamıyla bir inanç tarzı
dır; hayatla pek ilgisi yoktur. Çünkü İslam’ı, İs
lam dışı uygulamaların engeli olmaktan uzaklaş
tırmayı gaye edinen politikaların ürünü olarak 
doğmuştur. İnsanlara bir türlü huzur veremeyen 
sistemlerini sürekli kılma arzusunda olanlar, ide
allerini gerçekleştirmenin en önemli engeli olan 
İslam’dan kurtulmanın yöntemi olarak, onu “sa
dece” bir inanç sistemi konumuna indirgemeye 
çalışırlar. Sonuçta da vicdanlara ve tapınaklara 
hitap eden ve hayatla bağlantısı olamayan “Res
mi İslam”ı oluşturmada, bir oranda da olsa ba
şarı elde ederler. Bugün yaşanan bazı gariplikler 
ise bu başarının en önemli delilini teşkil etmek
tedir.

Türkiye’nin “batılılaştırıcı eliti”, İslam’ın sade
ce bir inanç sistemi olmadığını, daha da fazla
sıyla bir hayat tarzı olduğunu biliyordu ve halâ 
da bilmektedirler. Bunun örneği olarak sadece 
şunları zikretmek yeterli olacaktır: “Peygambe
rimiz efendimiz hazretleri Cenab-ı Hak tarafın
dan insanlara, dini hakikatleri bildirmeye memur 
ve resûl olmuştur. Kanun-u Esasisi (Anayasası) 
Kur’an-ı azimüşşandaki nusûs’tur (ayetlerdir)”' 
“İslâm dini, dünya ve ahiret ile ilgili kuralların 
bütününü içine alır; din, devlet birbirleri ile ka
rışmış ve kaynaşmıştır.”'̂’ “İslam’da dünya işleri 
imandan ayrılmaz.’” “İslam, bireyin özel hayatın
dan hukuk alanına, sosyal ve siyasal hayattan 
ekonomiye kadar uzanan hem “sosyal”, hem “si
yasal” nitelikte bir dindir... Bir yönüyle birey ka
tında belirir ve bireylerin tek tek hayatlarını dü
zenler, onlara bir yaşama yolu çizer. Öbür yanı 
ile kollektif planda belirir, özellikle siyasal ha
yatta önemli roller oynayarak, siyasal iktidarı dü
zenler, yönlendirir ve ona meşruiyet tabanı sağ
lar.”* “İslamiyette din ve devlet birlikte doğmuş

ŞUBAT 1998 ■ 15



Zorbaların , zalim lerin, halkı söm ürenlerin, 
haksız  gelir elde edenlerin, ahlaksızların... en 
bü yü k  rak ib i o lan  İslam 'ı, bütün bu o lum su 
zluk lara  gözlerin i kapam ış ve  hatfa o  o lum 
suzlukları b îr  şekilde m eşrulaştırm a görevin i 
üstlenmiş b ir dine dönüştüren bir din.

tur. İslam dini, inanç ve ibadete ilişkin kurallar 
kadar dünya işlerine ilişkin kurallar da koymuş
tur. İslâmiyet, şeriat adı altında, aile hukukundan 
miras hukukuna, ceza hukukundan usul hukuku
na, kişiler hukukundan borçlar hukukuna kadar 
geniş bir alanı kapsayan, ayrıntılı vc işlenmiş bir 
hukuk sistemi yaratmıştır.’”*

“Batılılaştırıcı elit”, sahip olduğu ideali ger
çekleştirebilme açısından, hayatla iç içe ve ha
yatı yönetmeyi esas  almış böylesi bir dine ra
zı olmaz. Onlar, ideallerini belirlerler ve bu ide
ale ulaşmayı engelleyen veya geciktiren her şe
yi de peşinen yok  edilmesi gereken bir düşman 
olarak ilan ederler. Şu ifadeler, bu kararlılığın 
sadece birkaç örneğidir: “Efendiler! yaptığımız 
ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı; Tür
kiye Cumhuriyeti halkını tümden çağdaş ve bü
tün anlam ve biçim leri ile uygar bir toplum du
rumuna ulaştırmaktır.”'" “Şu ciheti işaret etmek 
lazımdır ki, muasır medeniyeti almak ve benim
semek kararıyla yürüyen Türk milleti, muasır 
medeniyeti kendisine değil, kendisi muasır me
deniyetin icabatına her ne pahasına olursa olsun 
ayak uydurma mecburiyetindedir.”" “Türk ihtilâ
linin kararı. Batı medeniyetini kayıtsız şartsız 
kendine mal etmek, benimsemektir. Bu karar, o 
kadar kesin bir azm e dayanmaktadır ki, önüne 
çıkacaklar, demirle, ateşle yok edilmeye mah
kûmdurlar.”'̂  “Kan ile yapılan inkılaplar daha 
sağlam olur, kansız inkılap ebedileştirilemez. Fa
kat biz inkılaba erişm ek için lüzumu kadar kan 
döktük. Bu kanlarımız, yalnız muharebe meydan
larında değil, aynı zamanda memleketin dahilin
de de döküldü. Tem enniye değer ki, bu dökülen 
kanlar kâfi gelsin ve bundan sonra kan dökül
mesin. Mesut inkılabımızın aleyhinde fikir vc his 
taşıyanları aydınlatıp doğru yolu göstermek mü
nevverlere düşen milli vazifelerin en mühimi ve 
en birincisidir.”'■' “İnkılâpları yapmak için zor 
kullanmak lâzımdır. Türk İnkılâbı en ziyade zor 
kullanmayı gerektiren bir hususiyet gösterir.”'"*

Bu durumda, “Muasır medeniyet seviyesi”nde 
simgeleşen “Batılılaşma”yı varlıklarının yegâne

gayesi olarak açıklamış elit için 
yapılabilecek tek bir çare vardır: 
İslâm’ı yeniden tanımlamak. Çün
kü “Dinî ve ahlâkî inkılap yapma
dan önce hiçbir şey yapma[nın]”‘" 
mümkün olmadığını bilmektedirler. 
Bu nedenle, İs lam ’ı kendi gayele
rine uygun tarzda yeniden tanımla
ma sürecini başlatırlar. Bu, tedrici 

bir süreçtir. Önceleri akla ve mantığa uygun ol
duğu ilan edilen ve bu tanımlamayla pozitivist 
bir düzeye indirilen İslam, bir müddet sonra sa
dece vicdanların ve tapınakların unsuru olarak 
ilan edilir ve hayatla olan bütün bağları kesilir: 
“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin 
devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki din, 
Allah ile Kul arasındaki bağlılıktır.” '̂ ' “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin resmî” dini yoktur. Devlet ida
resinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin muasır 
medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya 
ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din te
lakkisi vicdanî” olduğundan Cumhuriyet din fi
kirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten 
ayrı tutmayı, milletimizin muasır telakkisinde 
başlıca muvaffakiyet âmili görür,”'̂  “Din bir vic
dan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uy
makta serbesttir.”'* “Dinler vicdanlarda ve mabet
lerde kalmalı, maddi hayatın ve dünyanın işleri
ne k a r ı ş m a m a l ıd ı r .B u n u n  sonucu olarak da 
hayat tarzında bulunması gereken ilkelerin nere
den alınacağı açıklanır ve planlanan tedricî sü
reç teorik boyutuyla tamamlanır: “Biz ilhamları
mızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya 
hayattan almış bulunuyoruz.” "̂ “Milletimizin si
yasî, sosyal hayatında, milletimizin fikrî terbiye
sinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.” '̂ Bu 
süreçte gerçekleşmesi planlanan ve gerçekleştiri- 
lenleri özetlemesi açısından “batılılaştırıcı elit”in 
ünlü kalemlerinden birisinin ifadeleri konuyu 
olanca açıklığıyla gözler önüne serer niteliktedir: 
“Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet hü
kümlerini kaldırmıştır,”^̂

İşte, bunların sonucunda Türkiye’ye özgü 
“Resmi İslam” oluşturulur. Oluşturulan bu di
nin bazı genel özelliklerini ise şu şekilde be
lirlemek mümkündür:

1- Esas hedefi bizzat dünya olan ve ahireti 
dünyanın devamı kabul eden Vahyin İslam’ını 
dünyadan koparıp atan “Batıcı” zihniyetin oluş
turduğu yeni bİr din. Bir diğer ifadeyle dünya
ya bakan gözleri olmayan bir din.

2- Dinin toplumsal fonksiyonlarından olan
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fertleri birbirine bağlama görevini “batılılaştu'icı 
elil” lehine yerine getiren, dünyayla olan bütün 
bağları kopanidığı için tapmakların dört duvarı
nın arasına sıkışmış bir din.

3- Oluşturulan laik “dinî” kurum aracılığıyla 
tapınakların dört duvarı arasında kalarak, hayata 
yansıması titizlikle önlenmeye çalışılan bir din.

4- Kişilerin vicdanını ölçü kılan, “vicdan te
mizliği” gibi bir kavram aracılığıyla her şeyi 
meşrulaştıran bir dine dönüştüren bir din.

5- Zorbaların, zalimlerin, halkı sömürenlerin, 
haksız gelir elde edenlerin, ahlaksızların... en bü
yük rakibi olan İs lam ’ı, bütün bu olumsuzluk
lara gözlerini kapamış ve hatta o olumsuzlukla
rı bir şekilde meşrulaştırma görevini üstlenmiş 
bir din.

6- “Kültür İslamı”yla pek problemi olmayan 
ve hatta onu birçok alanda onaylayıp destekle
yen, fakat, Vahyin İslâmî’nin hayattaki etkilerini 
silmeyi ve taraftarlarını yok etmeyi gerekli bu
lan bir din.

7- İleri gelen bazı taraftarlarının, “müslüma- 
nım” demeyi dahi “ irtica” olarak gördüğü bir 
din.

8- İslam’ın Kitab’ından, Peygamber’inden kor
kan ve onları kitlelere anlatmamanın binbir tür
lü yöntemlerini bulan bir din.

9- Emrindeki “Profcsör”ler, “Hocaefendi”ler, 
“Hoca”lar ordusu aracılığıyla, zihni karışık, bil
gisi temelsiz, ibadeti ölçüsüz kitleleri her gün bi
raz daha aldanışlara sürükleyen bir din,

__________________ SONUÇ YERİNE__________________

Bütün bunların sonucunda yapılması gereken ne
dir? Tekrarı olmayan bir hayatın “kaybedilmeme
s i” ve her yönüyle “kazanılması” için ne yap
malıdır? Kabul etmek gerekir ki bu, çetin bir so
rudur. Cevabı, bütün insanlık tarihi boyunca, İn
sanî gayretlerle bulunamamış bir soru. Dolayısıy
la, göründüğü kadarıyla cevabı bizler için de bi
linmez bir soru. Ancak hemen umutsuzluğa düş
meye, cevabı bulabilmek için insanın güç vc ye
teneklerini aşan araştırmalar yapmaya hiç gerek 
yok. Çünkü Allah, sorumuzun cevabını buldura
cak ve cevabın gerektirdiği gidişatı sağlayacak 
ölçüyü bütün tereddütlerden uzak bir şekilde 
açıklıyor:

"Ey insanlar! İşte size, Rahh’inizclen bir öğüt, 
Icalplercleki şüphelere J?ir ^ffa ve ndi’miWler için

bir hidayet ve rahmet olan Kur’an geleli." (Yû
nus, 10/57)

"(Ey Muhammedi Bu öyle) bir Kitab’du- ki, 
Rabb’lerinin izniyle insanları karanlıklardan ay
dınlığa; O güçlü ve övgüye layık (Allah)'m yo
luna çıkarman için O ’nu sana indirdik. (İbrahim, 
14/1)

"İşte benim doğru yolum bu. Ona uyun, (baş
ka) yollara uymayın ki, sizi O ’nıın (dosdoğru 
olan) yolundan ayırmasın! (Azabından) korunma
nız için (Allah) siz.e böyle tavsiye ediyor.” 
(En’am, 6/153) ■
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İNCELEME
b ir  m o d e r n  YAPI

OLARAK ULUS

Mustafa
AYDIN

ünümüz dünyası kaos dere
cesinde problemler yaşıyor. 
Sosyal, siyasal, kültürel, 

ekonom ik, çok yönlü olan bu prob
lemlerin merkezinde iki önemli olgu 
var: Etnik ve dini hareketler.

Gerçekten de yeryüzünde dünden 
bugüne meydana gelen olayların 
önemli bir kısmı dinleri ya yanına 
alarak, ya da karşısına çıkarak ger
çekleşti. Modern dönemlere kadar 
din, birinci derecede etkin bir rol 
üstlendi. Aşağıda da belirteceğimiz 
üzere, modern dönemlerde kültürün 
içkinleştirilmesiyle de paralel olarak 
etnik yapı ön plana çıktı. Onun üze
rine kurulmuş oluşumlar belirdi. İşte 
bu çizgideki yapılanmaların en 
önemlisi u lu s’tur.

Ulus devletlerin de, geri dönüşüm 
lü olarak kurup geliştirdiği, başlan
gıçta bir seçkinci kurgusu olsa da, 
ulusçu ideolojinin kendisine dayandı
rıldığı ulus yapısı cidden iyi anlaşıl
ması gerekli bir konudur. Çünkü o, 
modern bilincin dönüşümünün ve ni
ce m odern yapı oluşmasının da tipik 
bir örneğidir. Kaldı ki modern dö
nemlerdeki dini problemlerin bir kıs
mı da (mesela geçen sayıda üzerin
de durduğumuz ulusçu din projesi) 
ulus çizgisinde ortaya çıkmış prob
lemlerdir. M esela şu anda herkesin

izlemekte olduğu K örfez krizi , ba
zılarının petrol gibi araçlara indirge
me eğilim lerine karşılık  sosyal ak 
törlere ve onların  daha soyut türden 
eğilimlerine bağlanarak açıklanabilii' 
ki, bunların başında ulusa ait oldu
ğu düşünülen (işin  gerçeği bu bir 
hayli şüpheli) ulusal çıkarlar gelmek
tedir. Bu çerçevede saldıran da sa
vunan da görünürde ulusal egosunu 
ayakta tutmaya çalışmaktadır. Daha 
sade bir anlatım la A BD  dünyaya 
göz dağı vererek bunu pekiştirirken, 
Saddam arada b ir ortamı gererek 
“düşmana karşı ulusal birlik” havası 
için de varlığım sürdürebilmektedir. 
Sonuç o larak  da ABD, Saddam ve 
hatta bölgedeki pek çok topluluk, 
herkesin haklılık gerekçelerine rağ
men, geçmiş dönem lerde insanlığın 
tanıdığı nesnel bir  hakkın  değil, öz
nel b ir  hakkın , yani u lusal bir ç ıka
rın peşinde koşmaktadırlar.

‘'Bir Modern Yapı Olarak Ulus ve 
Doğurduğu Bazı Sorunları” başlığını 
taşıyan bu yazım ızda, ulus olgusu
nun diğer sosyal birliktelik ifade 
eden kavramlar arasındaki yeri, olu
şumu, doğurduğu bazı sorunlar ve 
çözümü üzerinde kısaca durmaya ça
lışacağız ki bunun, içinde bulundu
ğum uz bazı g lobal sorunlara da ışık 
tutacağını umuyoruz.
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ULUS KAVRAMI VE DİĞER 
SOSYAL CİRLİK'FELİK İFADE 
EDEN KAVRAMLARDAN FARKI

İşin gerçeği ulus m odern  bir 
oluşumdur ve dolayısıyla da 
son birkaç yüzyılın olayıdır. 
Gerçi daha önceki dönem ler
deki bazı sosyal birliktelikler 
için de zaman zaman kullan ıl
maktadır. Ancak unutulmama- 
İKÜr ki bu, bir genellem e ola
rak doğru olabilir. Genel an
lamda ulusun tarihte ve günü
müzde farklı anlamlar kazan
masının altında yatan şey de 
insanlığın geçirdiği büyük zih
niyet değişimidir. Dünkü zih
niyet, olan biten her şeyin 
Tanrının iradesiyle olduğunu 
kabul ediyor, onu bir kader 
sorunu olarak görüyor, bir ter
cih sebebi saymıyordu. Bu 
çerçevede ırk (ırk veya etni- 
1er) da bir kader konusuydu: 
T an r ı’nın insan doğasına yer
leştirdiği bir özellik, özellikle 
de bir ayrıcılık sebebi değildi.' 
Modern dönemlerde olgular 
dünyevileşince herşeyin karşı
lığı gibi etnik olguların karşı
lığı da içkin dünyevi nedenle
re dayandı.

Öyle gözüküyor ki, insanlar 
uzunca bir zaman, bir m illet
ler sistemi olarak yaşadılar. 
Modern kültürün bireyci yapı
sı onları ayrıştırdı, yeni etnik 
ve sınıf üstü birlik ler oluştur
mayı vaadetti, ama bu sosyal 
bütünleşmeyi sağlayamayınca 
etnik sorunlar başladı. Bu 
noktaya nasıl gelindiğini biraz 
daha açmaya çalışalım.

20. yüzyılın  bu son y ılların
da, dünyanın çeşitli coğrafya- 
larmda hiç beklenm edik  kriz 
bö^eleri g 1 uş.tLi. Halbuki. İsa-

yetler Birliği denen Babil Ku- 
lesi’nin yıkılışı”’ ile etnik ve 
dini birlikler kendi varlıklarını 
ortaya koymaya girişmişlerdi. 
Değişik çevreler tez elden bir 
dünya barışının gerçekleşeceği
ni sanmışlardı. (Fukuyama gi
bi düşünürler bunu çoktan ilan 
etmişlerdi bile),Ama kısa bir 
süre sonra Kafkaslar, Balkan
lar ve Hind Yarımadasında 
meydana gelen olaylar bu 
umudu sarstı.

Batı önce bunları kalkmma- 
mış ülke sorunları olarak de
ğerlendirdi; artık global kültü
rün üç temel ilkesi sayılan d>' 
mokrasi, serbest piyasa ekono
misi ve insan haklarına göre 
işleyen bir ortamda kaybolaca
ğını söyledi. Ama kısa bir sü
re sonra Batı A vrupa’nın A l
manya, Fransa, Belçika gibi 
belli başlı ülkelerinde ırk ay
rımcılığının yabancı düşmanlı
ğına dönüştüğü gözlendi.

Bütün bu dini etnik çıkışlar 
aslında modern ulus yapılarına 
tepkilerdi. Yaygın olan team ü
le göre farklı özelliklerdeki 
topluluklar da kendini bir ulus 
olarak görmekte ya devletini 
istemekte, ya da ayncalğ ı ön
ce çıkarılmış gruplara karşı o 
da ayrıcalıklar istemekteydi. 
Ama her farklı sosyal kimliğin 
ulus/devlete dönüşmesini üçbin 
farklı kimlik taşıyan dünyam ı
zın çekmesi mümkün değildi.

Halbuki özellikle Ortadoğuda 
farklı dinler ve etnik varlıklar 
bir imparatorluk çatısı altında 
yüzlerce yıl yaşamış her top
lum kendi kimliğini ifade ede
bilmiş, modern “birleştirici te
kil hukuk” iddiasının aksine, 
herkes kendi özel hukukunu

Emil Durkheim

gınç ço- 
ğ u 1 c u 
yapı bir 
ç a t ı ş m a 
ya neden 
olmamış
tı. Geniş 
an lam d a  
bir üm 
m et bi- 
l i n ç i  
i ç i n d e  
yer al
mışlardı.

îşte dünkü uzlaşmaya karşı
lık şimdiki çatışmanın altında 
köklü bir zihnivı-t değişimi ve 

auıı .ti oneircx^ olgusu olan 
ulus yapısı yer almaktadır. Bu 
bakımdan gelinen noktada sos
yal birliktelik ifade eden olgu 
ve kavramlar arasında ulusun 
yerini göstermemiz gerekiyor.

Batı kültürüne damgasını vu
ran evrimci anlayışa göre top
lumlar ilkelden çağdaşa basa
maklı bir gelişme göstermiş
lerdir. Sosyolojizmin kurucusu 
olan D urkheim  genelde bu ba
samakların klan, kabile, site 
ve ulus olduklarını belirtir. 
Yani sosyoloğa göre ulus ev
rimleşmede gelinen bir doğal 
basamaktu'.’

Bu tezin en önem li eksiği 
farklı toplumsal gelişme süreç
lerin i tek yöne ve bir türe in
dirgemiş olmasıdır. Burada en 
azından iki çizgiyi birbirinden 
ayırmak gerekmektedir.

a) Birincisi, her halükarda 
var olan sosyal birliktelikler 
ve belli şartlara göre var olan 
sosyal birliktelikler ayırımıdır,

b) İkincisi ise, inanç birlik
leri ve sayısal/demografik/etni 
birlikteliği farkıdır.

Bu kategorilendirmeye göre
iah B erlin’in ifadesiyle “Sov- da yaşayagelm iş ama, bu il- aile/klan, kabile ve aşiret gibi
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hem en her yer ve zam anda 
bulmian sosyal birliklere karşı
lık çoğu siyasal şartların bir 
gereği olarak  ortaya  çıkan ve 
yine ortam a g ö re  uzun veya 
kısa süren feodalite  ve im pa
ratorluk gibi b ir l ik le r  var ol
muştur. Bilindiği gibi feodali
te/beylik, merkezi hükümetle
rin yıkılmasına, imparatorluk 
ise sosyal/politik birliklerin 
geniş kapsamlı bütünleşmeleri
ne bağlı olarak ortaya çıkm ış
lardır. Dolayısıy la  da mesela 
kabile ile feodalite , doğaları 
itibariyle aynı türden sosyal 
yapılar değildirler.

Yine bir başka açıdan top lu 
luklar, inanç b irlikleri ve etni 
birlikleri olarak ayrılabilir. 
İnancı eksen alan  birliğin ta
rih boyunca b il inen  en belir
gin örneği “m ille t”tir. Kabile 
ise, bu ayrım da etni birliğine 
iyi bir örnektir. Birincisinin 
bir inanç sistem i olmasına 
karşılık, İkincisi sayısal bir ol
gudur.

Bu sınıflam ada “ ulus” aşağı
da kısaca belirtileceği üzere 
tüm (dil, din, ta r ih ,  ülkü, gi
bi) birleştirici öğelerine rağ
men sayısal dem ografik  bir 
yapıdır ve kab ile  gibi her ha
lükarda var olan b ir  sosyal ol
gudan çok, sosyal/politik  ve 
ekonomik şartlar gereği ortaya 
çıkmış bir sosyal olgudur. 
Modern kültürün yapısına, sa
nayinin tabiatına uygun düşen 
bir sosyal/politik olgudur.

Ulusu tanıma v e  tanım lam a
da önemli hatalardan birisi, 
onun millet ile kar ış tırılm ış ol
masıdır. Millet genelde e tim o
lojik yapısı i t ibariy le  dine işa
ret eder ve bir in an an la r  bir
liği olarak an laş ılm ası da bu 
özelliğinden kaynaklanır. îsla-

mi literatürde bu durum çok 
açıktır. Ayet ve hadisler onu 
sayısal birlik dem ek olan ka- 
vim-kabile değil, din anlamın
da kullanmaktadır.'^ Millet, B a
tı dillerinde de değerler alem i
ne ait bir kavramdır.'" Milliyet
çi Yazar A rsa l’a göre de m il
let kelimesi Batı dillerindeki 
race {ırk)ın değil na tion’un 
karşılığıdır.''

Ziya G öka lp

Ancak öyle gözüküyor ki, 
son 150 yıldan bu tarafa bir 
anlam değişikliğine uğrayarak 
ulus yerine kullanılmaya baş
lanmıştır. Hemen büyük söz
lükler ve ansiklopedik eserler, 
başta Z. G öka lp ’ten Yusuf 
Akçura’ya kadar milliyetçi ya
zarlar onu ulus, yani Durkhe- 
im ’in “din, dil, tarih, ülke ve 
etni birliği” anlamında kullan
mışlardır. Böylece de yaygın 
bir biçimde millet için yapılan 
“Tarihsel olarak imparatorluk
ların parçalanmasıyla ortaya 
çıkan ve aralarında ortak dil,

din ve kültür  bağı bulunan, 
ortak bir ülke etrafında birleş
miş, aynı kaderi paylaşan ve 
bağımsız bir siyasal kimlikle 
aynı topraklar üzerinde yaşa
yan insan topluluğu,’ şeklinde
ki tanım  u lu s ’a aittir.

ULUSLARIN OLUŞUMU

Ulus m odern  bir olgu olarak 
çağın şartlarını gözeten, ama 
genelde m odern devletler tara
fından inşa edilmiş sosyal bir 
gerçekliktir. Siyasal halkı ifa
de e tm ek için daha anlamlıdır. 
Esasen o, bir grubun özellik
lerinin işlenmesiyle korunup 
geliştirilebilecek kültür değer
lerinin üstünlüğü, ya da en 
azından eşitsizliği iddiasına 
dayanır.**

Bununla birlikte ulusu açık
lamaya yönelik farklı yakla
şımlar vardır. Bunlardan “eko
nom ik” eksenli bir açıklamaya 
göre ulus, sanayi-kapitalizm 
bileşkesinde işleyen bir “ ras- 
yonal üre tim ” sürecinin ürünü
dür.'' Onu, akılcı laik, özgür, 
rasyonal bir düşünce sürecinin 
ürünü sayanlar yok değildir. 
Aynı kaanati paylaşan klasik 
tarihsel bir yaklaşıma göre, 
ulusu pek çok sosyal değişke
nin birleşkesinde doğmuş bir 
olgu olarak anlamalıyız.

Ancak Gel İner tarafından or
taya atılan, yaygın ve geniş 
bir yazar kesimi tarafından sa
vunulan bir teze göre ulusal, 
modern devletlerin bir ürünü 
olarak ortaya çıkmışlardır.'" 
Bu görüşü savunmakla birlikte 
Weber sözkonusu devletlerin 
geris inde de ona vücut veren 
akılcı bir sem aye ve o serm a
yeye ilave olarak bir hukuksal 
garantinin bulunduğunu'* söy-
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Yusuf Akçura

1er. W eber Batıdaki ilişkiyi 
güzel kurmuştur, ama Batı dı
şı ulus yapılarının gerisinde 
bu türden bir sermayenin  ol
duğunu söylem ek mümkün de
ğildir.

Bununla birlikte uluslarm 
önemli bir kısmının devlet 
bağlantılı olarak ortaya çıktık
larını söyleyebiliriz. Bu süreç 
genelde şöyle olmuştur: M o
dern dönemlerde yıkılan eski 
devlet ve imparatorlukların en
kazı üzerinde bölgede yaşayan 
halkların ortak desteğiyle bir 
devlet kurulmuş, sonra bu 
devlet geri dönüşlü olarak da
yanağı da olacak bir ulus in
şa etmiştir. Sözkonusu ulus 
her ne kadar dil, d in, tarih vb. 
gibi farklı türden bağlar üzeri
ne kuruluysa da, bölgede ya
şayan halklar (etniler) den bi
risini öncelemiştir. Devlet bu
nu yapabilm ek için bir u lusçu
luk ideolojisi geliştirmiş, ama 
zamanla bu ideolojiye kendisi 
de uymakla yüküm lü hale gel
miştir.

Ulus, genelde modern kültü
rün verilerine uygun olarak iç
kin, seküler, rasyonel yapıdır. 
Şüphesiz  bir öğe olarak dinin 
manevi unsurları da işin içine 
katılmıştır, ancak bunlar içkin-

leştirilmiştir. Esasen ulusun te
mel birimi “ulusal kültür”dür. 
Ne var ki ulusun sınırlarıyla 
çerçeveli kabul edilen bu kül
tür bütün öğeleriyle her yerde 
her kesimi kapamaz. O zaman 
da bu kategoriye sığmayan 
farkhhklar alt-kültür, üst-kül- 
tür, kültür-aşırı vb. gibi kav
ramlarla açıklanmaya çalışılır.

Bununla birlikte dünyada 
hem oluşumu hem içeriği ba
kımından ulusun tek tipi yok
tur.'" Mesela B a t ı ’da ulusa, fe- 
doal prensliklerden geçilmiş, 
kentler ve feodalitenin belli 
merkezî hükümetle birleştiril
mesi düşüncesinden doğmuş
tur. Siyasal bir etkinliğe daya
lı olduğundan ve belli sosyal 
öğeleri önlemesinden dolayı 
da pek çok -tabir caizse- po
tansiyel problemi bünyelerinde 
taşımıştır ki, problemin derin
liği de ulusal yapılara göre 
farklılık göstermektedir. İşte 
bu noktada yazım ı ulus yapı
sına bağlı bazı sorunlar ve çö 
züm önerileriyle noktalamak 
istiyorum.

ULUSLA İLGİLİ 

BAZI SORUNLAR

Önce uluslardan beklenen 
avantaj ve umutlardan söz 
edelim. M odern bir yapı ola
rak ulusun, bir hukuk ekseni
nin, farklı türden dini ve e t
nik grupları bir araya getirip 
olağanüstü bütünlükler sağla
yacağına inanılıyordu. Yani 
millet ve devletle özdeşleştiri
len demokrasinin, kültürel çe
şitliliği aşan birleştirici bir de
ğer olduğu s a n ı l ı y o r d u . V a 
kıa bu süreci yaşayan topluk
lara olumlu sonuçlar da getir

di. Uluslaşma sürecini yaşa
mayan topluluklar (mesala Af
ganistan ve Pakistan) kabile 
ve aşiret düzeyini aşıp daha 
üst bir kültüre ulaşamadılar, 
eğitimden devlete sağlıklı ku
rumsallaşmalar sağlayamadılar, 
uygulamalar ortaya değil grup
sal yapılara bağlı kaldı.

Ne var ki ulus yapısı,  ciddi 
problemleri de bünyesinde ta
şıyordu. Öncelediği etnik var
lık dışındaki halklar iç geri- 
limlere ve dış tahriklere açık
tılar. Bazen gelişmiş ya da ge
lişmemiş hemen bütün ulusla
rm sorunları genelde bu etnik 
çıkışlarda düğümleniyordu. 
Y unanca’da halk (people) an
lamına ethnos kelimesinden 
gelen ve belli grup ve k iş i le 
rin aynı halktan oldukları 
inancını taşımaları olgusu olan 
etniler, doğaları itibariyle içkin 
olan ulusal kültürler tarafından 
özümsenmemişti. Yani bu sü
reçte bazıları uluslaşırken ba
zıları birer etnik varlık olarak 
kaldıkları duygusuna kapıldı
lar. Üstelik ulusun doğrudan 
olmasa bile dolaylı ırksal üs
tünlük inancı etnilerde bu bi
linci derinleştiriyordu.

Kabilede başlayan ve ulus 
olgusunda doruk noktaya ula
şan “ ırksal üstünlük” (ethno 
contrisme) inancı, insanın ait 
olduğu etnik varlık bağlam ın
da ayırt edilebilir olduğu etnik 
varlıktaki iyiliğin, iyilik ve 
kötülüğün nihai kriteri olduğu 
ve insanların yeryüzündeki iş
lerinde prensip olarak emir 
gerçeklik ve değerler tarafın
dan yönlendirilmesi gerektiği 
görüşündedir. Bunu da biyolo
jik, coğrafi, psikolojik ve siya
si temellere dayandırmaktadır.
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Bunlar ilk bakışta  haklı görü
lebilir nedenler olsalar da, h iç
birisi bir genellem enin  ve 
mevzii doğruların dışında (bü
tünüyle) bir gerçeklik  ifade et
mezler.

Toplum u sevm ek  ve yüksel
mesini düşünm ek anlamında 
naiv bir m illiyetçilik  şüphesiz 
insan doğasına uygun bir dav
ranıştır. Ancak ırksal üstünlü
ğe dayalı bir u lusçu luk ,  C ar
los F uen tes’in ifadesiyle sağ
lıklı bir toplum savunm ası yo
lu da d e ğ i l d i r . Ç ü n k ü  böyle 
bir anlayış b izza t kendi m an
tığıyla kendini daha küçük  alt 
gruplar halinde sonsuz bir bö
lünmeye m ahkum  ettiğini gö
rememektedir. Bu ise kendi
siyle çelişerek (yani kendi 
mantığını inkar ederek) kaç
maya çalıştığı bir akibettir.

Esasen  bu gün ç ık ar  tem e
linde var olan bir rekabet,  in
sanlığın lehinde sonuçlar do
ğurmuyor. Her b irinde ulusçu
luğun etkili b ir  güç olduğu 
ulus devletlerden m eydana ge
len bu günkü u luslararası  sis
tem, doğası gereği zaten nadir 
olan doğal kaynakların  yeni
den paylaşılması ekseninde her 
an çatışmalara yol açabilir. 
Her entik grubun devletini 
kurm ası s iyasal b ir  haksa, bu 
zaten kanlı bir k avgaya  açılan 
kapı demektir. Peki çözüm 
nedir, neler önerilebilir.

Herhalde çözüm sayısal n ite
likleri kapsayan am a aşkın ek
senlerde oluşturulabilecek bir
likteliklerdir. Yani alt kim lik
lere dokunm ayan am a kapsayı
cı bir üst k im lik le  çözülebilir.  
Kim nasıl yaklaşırsa  yaklaşsın 
söz konusu k im liğ in  iki tipi 
vardır. Aşkın dîn î ve içkin/se- 
küler kimlikler. B irincisi inan
ma ekseninde, bir başka  deyiş

le edinimler ekseninde işler, 
buna karşılık İkincisi biyolo- 
jik/şekilsel bir temele dayanır 
ki tipik örneği ulustur.

Ortaçağ Avrupa kavimleri 
bütün eksiklerine rağmen yine 
de evrensel bir kilise topluluğu 
sayılırlar. İşte zamanla ulus 
bunların yerini aldı, ümmet 
ulusa, mümin vatandaşa dönüş
tü. Tanrı hakimiyetinin yerini 
de ulus egemenliği aldı.'** 
Şüphesiz problem dönüşümün 
kendisi değildir, kınama veya 
reddetmeye dayalı birinci tür 
kimliğe karşılık, biyolojik/şekil- 
sel kökenli kimliği kişilerin ta
şıma konusunda seçeneklerinin 
olmamasıdır. Üstelik bunun 
üzerinde bir de onu başkasının 
olumsuz niteleyebilmesi eklen
mektedir. İşin ilginci bir baş
kası da bununla kendini var 
kılıma çabası vermektedir.

K ur’an, toplumsal farklılığın 
“ tearüf ’ (tanışma, kültürleşme) 
temelinde olduğunu söyler 
(49/13). Yani buradaki farklı
lık herkesin bir biçimde ken
disini ortaya koyabilmesini 
amaçlayor. En temel sosyal 
birliktelikler de böyelce varlı
ğını sürdürüyor. Halbuki ulus
ta belli bir kültür yapısı için, 
farklılığın, bütünleşme adına 
alt kimliklerin yok edilmesi 
hedefleniyor. Bu durum bir 
güç ekseninde olabilirdi ki 
uluslar da zaten birer devlet 
eliyle inşa edildiler. Etkileşim 
(tearüf) etnik temelli hale 
geldi. Esasen etkileşim sos
yal/kültürel olabilir. Hak da 
hukuksal bir temele dayanabi
lir. Çünkü hak grupsal varlık
tan çok, insan olm aktan kay
naklanır.

Modern ulus yapıları ilk ba
kışta bu özellikleri (yani etki
leşimde kültürel hakda hukuk

sal) taşıyor gözükmektedir ve 
idd ia  da budur. Ne var ki iç
kin nitelikli yapısı, k imlik ola
rak  bazı sosyal öğelere önce
lik vermesi, tekilliğini vurgu
layabilmek için mutlak hakka 
değil, m uhayyel bir üstünlüğe 
dayanm ası vb. onu sorunlu ha
le getirmektedir. Ulusçuluğun 
kendisinden beklenen birliği 
sağlayamaması etnik çatışma
lara neden olması da, hedefle
ri ile sayıltıları arasındaki bu 
çelişkiden doğmaktadır.

Sözün kısası bu modern 
çağlarda pek çok sosyal 
problem, ulus yapısıyla ör- 
neklendirmeye çalıştığımız ve 
hiç de sağlıklı o lm ayan bir 
mantık düzlemiyle yakından 
ilgilidir.

DİPNOTLAR

lArslau Abdurrahman, “ Moclernizm” , 
Bülten . AKV Dergisi . 1993, sayı 4.

2 NPQ Türkiye, Üç Aylık Toplumsal 
ve Siyasal Düşünce Dergisi , İstanbul 
1992. s. 6.

3 Torn Bottomorc,  Siyaset Sosyolojisi. 
Çev. Erol Mutlu,  Teori Yayınları,  Anka
ra 1987, s .68.

4 Örnek olarak Bkz. "İbrahim Milleti” 
(Nahl, 123): "Ben inkarcı bir kavmin mil
letini (yani dinini) terketlim” (Yusuf, 37) 
vb.

5 W eber Max, Sosyoloji Yazıları, çev. 
Taha Parla, Hürriyet Vaklı yayınları, İs
tanbul 1986, s. 168.

6 Arsal,  Sadri Maksudi Milliyet Duy
gusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul, 
1972. s. 25

7 Demir, Ömer. Mustafa Acar Sosyal 
Bilimler  Sözlüğü. İstanbul,  1992 s. 248

8 Weber , a.g.e., s. 174.
9 Bottomorc a.g.e s. 59-60.
10 Gcllner  Ernest Uluslar ve Ulusçu

luk, Çev. B. Ersanlı  Behar,  G. Göksü Öz- 
doğan. İstanbul, 1992 s. 101.

I 1 W eber  a .g .e . ,  s. 68.
12 Roy Oliver, Afganistan’da Direniş 

ve İslam, İstanbul,  s. 13.
13 NPQ a.g.e. , s. 13.
14 NPQ, a.g.e., s. 16.
15 Bottomorc a.g.e. , s. 69.
16 Abdurrahman Arslan Bülten a.g.y. 

s. 19.

2 2  ■ L I M I I A N



İSLAM’A GORE
m e d e n i  t o p l u m u n

ESASLARI

•  slâm’a göre medeni vc yetkin bir

I toplumun nasıl olduğu meselesinin 
araş tül İm ası, imamın liderliğindeki 

bir cemaat veya genel ümmetle alakalı 
islâmi düşünüşün ve kültürün vazgeçil
mez bir boyutudur. Zira din, bir toplu
mun varlığıyla, bağlantılarıyla, ilkeleriy
le ilgili toplumun çıkarlarının gözetilme
si noktasında çok hayati bir fonksiyona 
sahiptir.

Dine atfedilen önem oranında bir 
dünya ve ahiret saadeti gerçekleşecektir. 
Dinin ihmali durumunda ise toplumun 
dağılması, parçalanması, dünya ve ahi
ret işlerinde büyük sıkıntılara düşülmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Toplum, dine hiz
met ettiği takdirde liderliği ve otoriteyi 
elde edebilecektir. Bu otorite, bir toplu
mun tebliğ faaliyetlerini yürütebilmesi 
için gerekli araçlardan önemli bir araç
tır.

Topluma öncülük eden düşüncelerin, 
icraatların, ferdî ve toplumsal siyasetle
rin herbirinin dinin söyleminde varoldu
ğu kabul edilir. Bir şeyin meşruiyeti ve 
tanımlanabilmesi için de din referans 
kabul edilmektedir. Şimdi siyaseti şöy- 
lece tarif edebiliriz: Siyaset, toplum iş
lerinin ve çıkarlarının gözetilmesine 
önem vermektir. Bu yönüyle siyaset 
dindışı değil, dînî bir iştir. İnsana ait 
tüm işleri ve gayretleri içermesi dolayı
sıyla da din dünyevi bir iştir. Dünyevi

iş olmasına örnek olarak yeryüzünün 
imarı, mescidlerin inşası gibi, zararları 
defetmek faydaları elde etmek amacma 
matuf faaliyetler gösterilebilir.

Maalesef gerçek olan bir şey var ki,
o da İslâm tarihinde, toplumun din ve 
siyasetle olan bağları, yalnızca Peygam
ber ve Hulefâ-i Râşîdin dönemlerini 
kapsayacak kadar kısa ömürlü olmuştur. 
Ki bu dönem yaklaşık yarım yüzyıl ci
varındadır. Sonraki dönemlerde yönetim
le ulema (aydınlar) arasında belirgin ko
pukluklar yaşanmış vc bu ayrılık toplu
mun bütün katmanlarına kadar yayılmış
tır, Oysa İslam’ın ilk devirlerinde nebi 
ve halifeler (yönetici kesim) toplumla 
içiçe olmuşlar ve adeta ona hizmetçilik 
yapmışlar, toplumun bütün külfetini 
omuzlarına yüklenmişlerdir. İşte bu 
icraatları dolayısıyla devlet özel mekan
lara hapsolmamış, devletin merkezi ko
numundaki mescid, dini ve siyasi bütün 
toplumsal organların merkezi olmuştur. 
Bütün istişareler ve ayrıca her tür mah
keme, cezalandırma işleri de burada ic
ra edilmiştir,

İslam’ın ilk örnek döneminde gördü
ğümüz uygulamalar, daha sonraki gerek 
arap topluluklarında ve gerekse çeşitli 
krallık-imparatorluk yönetimlerinde yok 
olmaya yüz tutmuştur. Geçmiş dönemde 
yaşanmış olan vc özlem duyulan devlet- 
toplum ilişkisi anlayışı halk tarafından

Raşid-el
GANNUŞİ

ŞUBAT 1998 ■ 23



talep edildiğinde ve birtakım girişimler yapddığm- 
da zorba yönetimler daha baskıcı olmuşlar, örgüt
leri dağıtmışlar ve sırf kendilerine itaate zorlamış
lardır. Sonuçta da hilafetin ayırdedici özelliklerin
den olan adalet, merhamet, eşitlik, insanlara hizmet 
bilinci, toplumun hem dünyevi hem de uhrevi mas
lahatlarını gözetme, ahireti dünyaya tercih etme, 
egoizmden uzak olma, iknayı ön plana çıkarma ve 
her tür başarının özü olan Allah’ın boyası ile top
lumu boyama ilkeleri terkedilmiştir. Böylesi zorba 
yönetimlerle ayakta durulamayacağı farkedildiği an
dan itibaren ise, yöneticiler daha sempatik ve hoş
görülü usullere yönelmişlerdir. Örneğin kuvvete, 
şiddete gerek kalmayacak şekilde Bey’at mekaniz
ması tesis edilmiştir.

İslam Tarihi, din-siyaset, toplum-devJet, yönetim- 
ulema arasındaki ilişkiler açısından incelendiğinde 
şu dönemlerin yaşandığı görülecektir;

1. DİN VE SİYASETİN İÇİÇE OLDUĞU DÖNEM

Bu dönemde din otoriteydi ve siyaset dinin ve üm
metin hizmetindeydi. Devlet bir idealdi, toplum ise 
devlet iskeletini oluşturan temellerin en kuvvetli 
olanıydı. Bu dönemde geniş islami fetihler yapıl
mış, İslam devlet anlayışının en güzel örnekleri se
rgilenmiştir. Allah’ın hükümleri bütün işlerde son 
derece hassasiyetle uygulanmıştır. Yönetim seçilir
ken belli bir usul gözetilmemiştir. Ama yönetici 
toplumun içinden çıkıyordu, yani ne özel bir soy
dan ve ne de şahsi girişimlerle ortaya çıkmıyordu. 
İşte Hulefâ-i Râşidîn denilen bu dönem böyle geç
miştir.

2. HİLAFETİN MELİKLİCE DÖNÜŞTÜĞÜ VE 
DİNLE SİYASETİN ÇATIŞTIĞI DÖNEM

Halk arasında adaleti sağlayan siyasal dengenin 
bozulduğu Yönetimin meşruiyeti noktasında alimle
rin konumuna önem veren din, siyaset sahasında 
inkar edilemez bir fonksiyona sahiptir. Din, Şeriat 
otoritesini ve alimlerin içtihad yetkileriyle, halkı 
eğitme sorumluluklarını öngörür. Siyaset sahasında 
varlığı reddedilemeyecek olan din, insanlar arasın
da kendi ilkelerinin uygulanmasına ve insanların di
ni hakkıyla öğrenebilmesine imkan verilmesini is
ter.

Bu dönemde alimlerle yöneticiler, dinle siyaset 
arasında yetkilerin paylaşımı problemi ortaya çık
mıştır. Devletin yetki sahası; şeriatın icrası, insan
ları denetleme, mescid, vakıflar, vergiler, yol in
şaları gibi müesseselerin tesisi olarak belirlenmiştir.

İşte bu işlerin kontrolü için alimlerin misyonu 
önem kazanır. Dolayısıyla alimler, toplumun yöne
tilmesiyle ilgili meselelerde içtihad etme, işlerin şe
riat açısından uygunluğunu denetleme için harekete 
geçmişlerdir. Yönetimdekiler ise, alimlerin bu mü
dahalelerini engelleyici düzenlemelere giderek bütün 
yönetimi zorbalıkla tekellerine almışlardır. Sonuçta 
alimler devlet otoritesini sınırlandırma, insanların 
devletten her tür hizmeti alabilmelerini sağlama, ve 
toplumu sürekli bilinçli tutarak gerektiğinde yöneti
me müdahale şuurunu verme yetkilerini kaybetmiş
lerdir.

3. SİYASETİN DİNE, YÖNETİCİLERİN 
_______ ULEMAYA BASKIN OLDUĞU DÖNEM

İkinci dönemin ardından bir süre sonra yöneticiler, 
ulemayla olan ortak faaliyetlerine son vermeye, 
onları iktidardan tecrid etmeye ve daha önemlisi di
ni de çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlamış
lardır. Ulema, sıradan bir devlet memuruna dönüş
türüldü ve yöneticiler tek otorite haline geldiler.

Devlet, ulemaya finans sağlayan vakıfları, med
reseleri, mescitleri ve toplumsal hizmet kurumları- 
nı kendi denetimine aldı. Teşri yetkisinin gaspedil- 
mesi vakıf ve kurumların devletleştirilmesi gibi ge
leneksel toplumu parçalayacak uygulamalara yö
nlendi. Katı modernleştirici düzenlemelerin dikte 
edilmesiyle tarikatlar, mescidler, zaviyeler ve özel 
cemaatler parça parça oldular ve (içiçe girmiş da
yanışma içinde olan) toplum yapıları devlet otori
tesi karşısında darmadağınık hale geldiler. Baştan 
beri şeffaf ve sempatik görünmeye çalışan baskıcı 
idareler, katılaşmaya başladılar. Hilafet makamını 
temsil eden sultanlık yönetimini yıkacak olan Batı 
saldırılan, önce şeriat kurallarını bertaraf ederek ye
rine Batı kanunlarının yerleştirilmesine gayret etti. 
İşte buna bağlı olarak Lozan Anlaşması’nın gereği 
olarak da Türk Devleti, 1939’dan itibaren İslam şe
riatını tamamen ilga edecek aşağıdaki düzenlemele
re geçti.

-Bütün vakıfların haczedilmesi,
-Çeşitli cemaatlere, gruplara ait geniş arazilerin 

haczi,
-Eğitim-öğretim kurumlarının millileştirilerek 

devlet tekeline alınması.
-Aydınların, Batılı devlet felsefelerine yönelmesi, 

edebiyatçı ve sanatçıların batı standartlarını öne çı
karması.

Din-toplum ilişkileri noktasında otoritenin etki
siyle ilgili yeni tartışmalar böylesi neticeleri doğur-
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muşlur. İlk dönemde görülen toplum ve dinin ik
tidara ortak kılınması ile yönetim, ulema ve top
lum arasında oluşmuş denge artık toplum, din, ule
ma ve ümmet aleyhine bozulmuş ve devletin oto
riteri iği ön plana çıkarak bu yönde düzenlemeler 
devreye girmiştir.

İslam tarihinin geçirdiği bu evreleri tesbit et
memiz Batıdaki devletin din ve toplumla ilişki sey
ri ile İslam toplumlarındaki bu ilişki seyrini kıyas
lamamızı mümkün kılacaktır.

Batıdaki devlet diıı ilişkileri şu aşamaları ge
çirmiştir:

1. DEVLETLE TOPLUM ARASINDA 
______________ ÖRNEK İLİŞKİ DÖNEMİ______________

Yunan ve Roma kültürünün etkin olduğu, topluma 
ve kanuna dayalı demob'asinin icra edildiği dönem
dir. Atina’da halkın otoritesi bulunmasına rağmen 
köleler, kadınlar ve yabancılar bu yetkiyi kullan
maktan mahrumdular. Bu gruplar sayı itibariyle de 
çok kalabalıktılar. Bu çarpık duruma rağmen, söz
de bu siyasal toplum demokrasiye sıkı sıkıya bağ
lıydı. Demokratik uygulamaların dinle hiçbir ilgisi 
yoktu. Aklın otoritesini esas alan ve (din gibi) top
lumsal birtakım hakikatleri önemsemeyen bu bakış 
açısı, insanın bilgiyi (kutsal ateşi) tanrılardan çala
rak tanrılarla çatışmayı göze aldığı inancına dayan
maktadır. Zira, insanın bilgiyi ve kuvveti istediği, 
ama tanrının ise vermediği, dolayısıyla insanı sü
rekli baskı altında tutmak istediği kabul edilir. 
Bundan dolayı bilgi tanrılardan çalınmıştır.

2. MESİHLİK DÖNEMİ

Roma-Batı düşüncesi, Mesihliğe şiddetle karşı koy
duktan sonra siyasal dengeler gereği sırf devletin 
çıkarları için bazı ıslahatlar yapılması amacıyla Me
sihliğe yetki vermiştir. Ortaçağda bu ilişkiler çeşit
li tarzlarda devam etmiştir. Devlet bazen kişilere 
baskı yapmış, bazen de toplum üzerindeki otorite
sini devam ettirebilmek için keşişlerle işbirliği yap
mıştır. Dinle devlet arasındaki çatışmalar genellik
le mukaddes değerler konusunda ortaya çıkmıştır. 
Şöyle ki; devletin insanlar ve servetler üzerindeki 
otoritesinin meşruluğu Sokrat’ın, baba (Teslis inan
cındaki Tanrı) ile imparator (Güneş Kral veya 
Tanrının Gölgesi) arasındaki hulul (imparatorun ba
bayı temsil edişi) olduğu iddiasına dayanmaktadır. 
S okrat’tan hareketle belirlenen bu devleti- din iliş
kisi, düşmanlık, savaş, mukaddeslere hakim olma 
unsurlarıyla topluma baskı kurma ve haçlı seferle

rinde olduğu üzere sürekli asker yığma şeklinde 
kendini kabul ettirmiş ve laik devlet yapılanması 
dönemine dek sürmüştür.

3. ÜÇÜNCÜ MERHALE

Batılılar, kendilerini canlandıracak kültürel ve ilmi 
birikimleri elde etmek için İslâm Medeniyeti’ni in
celemeye başlamışlar ve bu araştırmalarla Yunan 
kültürünü ortaya çıkarmaya çaba göstermişlerdir. 
Batı, bu girişimleri neticesinde insana, insan aklı
na, insanın maddi boyutuna, dünyevi kalkınma ve 
milliyetçilik unsuruna önem verir hale gelmiştir. 
Batı’nm bu yeni tavrı, Kilise’nin (eskiden beri de
vam eden) dinileştirme girişimlerine karşı bir hare
ketti. Bu tavır, insanları ruh olgunluğuna eriştire
cek Tanrı’ya teslimiyeti öngören evrensel Mesihli
ğe rağmen milliyetçi, maddeci, akılcı, kendi kendi
ne yeten bir insan modeli geliştirmeye yönelikti.

Rönesansla hızlanan bu yeni hareket, dinin, si
yasetin (devletin) etkisi altına girmesini beraberin
de getirdi; Siyaset her zaman aklın önceliğini (Tan
rıyı, kutsalı terkederek) dikkate aldı. Zira aklı ön- 
celemek suretiyle Batı, insanın kendi yeteneklerini 
keşfetmesini ve bütün kutsal otoritelerden bağımsız 
hale gelmesini amaçlamıştır. Bu süreçte din, mad
di çıkarlar için yorumlanmış ve sıradan bir toplum
sal öğeye dönüştürülmüştür.

Aklın ve toplumun otoriterliğini kuvvetlendirecek 
toplumsal sözleşme, menfaatçilik, milli devleti esas 
alan demokratik (ulus) devlet şeklinde birtakım il
keler ihdas edilmiştir. Din, sadece özel haygj^a has 
kılınmış, toplum hayatı sınırsız özgürlüğe kavuştu
rulmuştur, Bundan sonra bütün toplumsal düzen
leme bu ayırım dikkate alınarak yapılmıştır. Artık 
Batı, Mesihlik otoritesini ve hükümran devlet (mut- 
lakiyet rejimi) anlayışını reddeden “Medeni Top
lum” dönemine ulaşmıştır. Ferdi hürriyet ve de
mokrasiyi benimseyen bu anlayış, kilise devletçili
ğine ve mutlakiyet rejimine karşı cesurane bir ça
tışmayı başlatmıştır. Sonuçta Kilise’nin kutsala da
yalı otoritesinin yerini, dünyevi kalkınmaya önem 
veren, akıl ve kanunu rehber edinen demokratik 
devlet anlayışı almıştır.

MEDENİ İSLAM TOPLUMU

İslam anlayışına göre toplumun medenileşmesi de
mek, onun şehirli olması demek değil, İslam siya- 
setinin-bedevi kültürden şehir ve medeniyet kültü
rüne ulaşması için ve medeniyet ilkelerinin toplum
da kabul edilir hale gelmesidir. İslam’a Araplar ha
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milik yapmış, Mısırlılar ise İslam’ı şehirleştirmiş 
(medenîleştirmiş)tir. Medine (Şehir) kelimesinin ör
nek bir toplumun sıfatı için kullanımı, öylesi bir 
toplumu ancak şehir ortammın oluşturabileceğini 
ifade etmek içindir,

İslâm düşüncesinin gelişim seyri incelendiğinde, 
Batı toplumlannda yaşanan Tanrıyla insan, dinle si
yaset, devletle din arasındaki çatışmaların İslam 
toplumlannda vukubulmadığı görülecektir. Tarihi
mizde devletle toplum arası ilişkilerde çatışmalar 
yaşanmadığı için medeni toplum aşaması gibi bir 
sınıflamaya hacet kalmamaktadır.

İslam düşüncesinin birtakım temel karakter- 
istliklerini şöylece açıklayabiliriz:

1- Tek ve bütün yaratıklardan bağımsız bir ilah 
(Allah) inancına dayalı îslam Akidesi: Bu ilah öy
le bir ilahtır ki; "Sonra yaklaştı, derken sarkıver
di. Böylece ikisi arasındaki mesafe iki yay kadar 
oldu veya daha da yakınlaştı." (Necm/8-9) şeklin
de Cebrail’le ilgili ifade edilen yakınlık anlatımına 
rağmen tek başına olan bir ilah,,. Bu inanç, Batı’- 
da kabul edilen kilise-devlet birlikteliğini iddia eden 
hulul inancını reddeder. İslam’ın öngördüğü tek ve 
bağımsız bir ilah akidesi, toplumu yöneten ve yö
netilen şeklinde disipline eden ve mü’minlerin ne
fislerine samimiyet ve ehliyetliliği yerleştiren kanun 
otoritesini öne çıkarmıştır. Batı’nın, Allah’ın cismi
ni Mesihe, Mesihin cismini kiliseye ve böylece ila
hi otoriteyi temsil eden kilisenin de sahip olduğu 
bu mutlak otoritesini devlete naklettiği şeklindeki 
hulul fikrini incelediğimizde görürüz ki otorite ki
lisenin tekelindedir, hiçbir güç buna itiraz edemez. 
Ayrıca bütün toplumsal standartlar da kilise tarafın
dan belirlenir. Bu baskıcı ilahi otorite tekeline kar
şı Batı halkları harekete geçmişlerdir.

Netice olarak şunu söyleyebiliriz, İslam halkları 
çağdaş, medeni (!) vahşi yönetimlerden insanlığı 
toplumları ve dini kurtarma girişimlerinin öncüsü 
olmak durumundadır,

2- İslam’ın insana bakışı: İslam, insanı ilahi lüt- 
fa mazhar olmuş ve yeryüzünde Allah’ın halifesi 
bir yaratık olarak kabul eder. Bütün mahlukat in
sana hizmet için yaratılmıştır. İnsanın, kainatı ve 
içindekilerini keşfetmesi, onları emri altına alması, 
yeryüzünü imar etmesi hep Allah’ın kudreti izni 
dahilindedir. İnsan bu rolü ve bilinci doğrultusun
da Allah’la bağlarını sürdürür.

3- İnsanın halife oluşu itikadı: Herkesin Allah’ın 
yaratığı olması itibariyle insanlar arasında tam bir 
eşitlik sözkonusudur. Bezzar ve Hakim ’de geçen bir 
hadise göre bütün mahlukat Allah’ın ailesidir. Do

layısıyla ırk, cinsiyet, milliyet gibi unsurlar insan
lar arasında bir üstünlük ölçüsü olarak kabul edil
emezler. Aslolan insanların amelleridir. Zira bir ha
diste şöyle geçer; "Muhakkak ki Allah, sizin sure
tinize değil, ancak kalplerinize ve amellerinize ba
kar.”

Aynı şekilde İslam akidesi insan aklı, insan ru
hu ve fiziği arasındaki dengeyi de gözetir. İnsana 
sorumluluk yüklerken bu dengeyi dikkate alır. Dün
yevi gelişmesini ele alışı da insanı ahirete hazırla
maya yöneliktir. İnsana ,verilen yetkiler ve güçler 
hepsi Allah’ın ihsanıdır.

4- İslam düşüncesi, kadını önemsemeyen ve ka
dını, evreni imar ederken insanı engelleyen bir un
sur olarak kabul eden hiçbir görüşe itibar etmez, 
İslam’a göre kadınlar, erkeklerle eşit olup birbirini 
tamamlayan mü’min kardeşlerdir.

5- İslam düşüncesi, insanlığın birlikteliğini ön
görür. Zira insanların aslı birdir ve insanlara gön
derilmiş bütün peygamberler ortak mesaj getirmiş
lerdir ki o mesaj, din kullanılarak işlenen zulümle
ri, insanlara dini zorla kabul ettirmeyi ve onları 
milliyetçilik davasına sevketmeyi yasaklamıştır. Bü
tün insanların tek bir kaynaktan geldiği ve tek bir 
cinsi temsil etmeleri gerçeği Allah’ın "Ey insan
lar" şeklindeki hitaplarından anlaşılmaktadır. Ko
nuyla ilgili bir hadiste ise şöyle vurgulanır; “Ben 
bütün kulların kardeş olduğunun şahidiyim”,

6- İslam düşüncesine göre, insan Allah tarafın
dan tayin edilen bir halifedir. Fertler tek tek, top
lum ise ümmet halinde sorumludurlar. Bunun böy
le olması, toplumsal ihtiyaçlar konusunda sünnetul- 
lahın gereği olan hususların varlığı sebebiyledir, 
îslam anlayışında toplumun otoritesi, ferdin otorite
sine ve çıkarlarına önem verir. Ferdin çıkarları da 
ancak mukaddeslere önem verilmesiyle elde edile
bilir. Fakat bu ferdi çıkarlar (toplumsal) genel çı
karlarla çatışmamalıdır,

7- îslam düşüncesi, şeriatı tatbik edebilecek ve 
topluma hizmet edecek toplum otoritesine ağırlık 
verir. Toplumsal otorite direkt Allah’tan alınmaz. 
Otorite bir görev olarak -toplum aracılığıyla elde 
edilen- ağır bir sorumluluktur. Genel kitleye karşı 
sorumlu olma noktasında Allah’ın halifesi olma 
vasfı, toplum ve devletin temelini teşkil eden bir 
husustur. Yeryüzünün iman, hakkın ve adaletin ika
mesi, hayrın yaygınlaştırılması, ilahi buyruklara gö
re davranılması vs. gibi genel halifelik görevlerini 
toplumun yerine getirebilmesi için toplumu oluştu
ran unsurların tesis edilmesi gerekir.

8- Devlet, ancak bir grup (ekip) tarafından oluş
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turulabilecek toplumun temel unsurlarmdan biridir. 
Devlet vs. gibi unsurlar tesis edilmezse adaletin 
ikamesi, zulmün önlenmesi mümkün olmayacaktır. 
Gerçekten toplum, bütün otoriteyi temsil eden bir 
vekalet mekanizmasıdır. Bu vekaletiyle, “emribilma- 
ruf nehyi anilmünker” sorumluluğunu yürütebilecek 
şekilde şeriatın işlerliğini sağlamaktadır.

İslam’a göre topluma verilen bu misyon bütün 
yönetim mekanizmaları’nın belkemiğini oluşturur. 
İbn Teymiyye “Siyasetü’ş-Şer’iyye” adlı eserinde 
bu misyonu güzelce ortaya koyar: “Devlet, emribil- 
maruf nehyi anilmünker” hususunda toplumun vaz
geçilmez unsurlarından bir unsur değildir. Ümmet 
başlıbaşına bağımsız fertlerden müteşekkildir. Dola
yısıyla her bir fert Allah’ın halifesi olması itibariy
le bu konuda hem kendi nefsine ve hem de top
luma karşı mesuldürler. Fert sorumlu olabilmesi 
için; öğrenim, mülk edinme, aile kurma, hayır için 
çalışabilme ve zulme karşı koyabilme hürriyetine 
sahip olmalıdır. İşte İslam toplumu böylesi sorum
luluklarını, ümmetin unsurlarını gözeterek ifa eder. 
Çünkü ümmet unsurları toplumun varlığının meşru
iyetinin delilidir. Toplumun cemaat unsurlarını gö
zeterek temsil ettiği misyon, onun otoritesinin en 
önemli kaynağıdır. Yine toplumun bu fonksiyonu, 
ümmete hizmet etme ve otoritesini yüceltme konu
sunda yöneticilerin ferdi ve toplumsal gayretlerinin 
zenginleştirilmesinin en önemli dayanağıdır.

Toplumun bu fonksiyonel yapısı, yöneticileri fer
di dikkate alan toplumsal hizmetler konusunda yön
lendirir. Ferdin ortaya koyduğu samimi gayretlerin 
tümü, Allah’m rızasını elde etmeye, ebedi ahiret ni
metlerine ulaşabilmeye, şahsi yeteneklerinin toplum
sal sahaya taşınmasına yöneliktir. Mü’minlerin şah
siyetçiliği terketmesi ve zekatla sadakayla ihtiyaç 
sahiplerini gözetmesi hep bu gayretlerin gerçekleş- 
nıesine yönelik hareketlerdir. Mü’minlerin böylesi- 
ne samimi gayretler göstermesinde şu hadis çok 
önemli bir role sahiptir: “Kişi öldüğünde amelleri 
kesilir. Ancak §u üç kişinin ameli devam eder: 
Kendisine dua eden salilı hir evlat bırakan insan
ların istifade edeceği ilim bırakan, Sadaka-i cari- 
yede bulunan.”

Tunus’ta zirai ürünlerin üçte biri şeklinde belir
lenen sadaka-i cariye, müslümanlara-eşit şekilde da
ğıtılmak üzere- tahsis edilmiştir. Aynı şekilde Mı
sır’da malın beşte biri devlete aktarılıyordu. Bu uy
gulama Batılı yaklaşımların devreye girmesiyle sek
teye uğramıştır. Mısır, İslam toplumları nazarında 
fikri ve içtimai etkinliğe sahip bir devlet imajını 
temsil ediyordu. Zira, Mısır’ın toplum ve din ko

nusunda kabul edilir bir üstünlüğü vardı. Daha son
raları Mısır’da devlet, işgalcilerin ve laik yönetici
lerin eline geçerek toplumu, otoriteyi parçalayan ve 
bunu da diktayla gerçekleştiren bir araca dönüşmüş
tür. Yeni oluşan bu otoriteler, dini temsil ettikleri
ni iddia etmelerine rağmen şeriatı, şeriat mahkeme
lerini, vakıf, mescid gibi halka yönelik müessese- 
leri ihmal ettiler. Din düşmanı olmasına rağmen, 
Tunus Hakimi bile “Din Hamisi” lakabıyla anıla- 
biliyordu.

Bu son dönemlerde devlet tanrılaştırılmış, toplum 
ise zayıf düşürülüp hiçe sayılmıştı. Moderleşme 
akımları, -saçtığı nifak tohumlarıyla ve modern me
deniyet seviyesine erişme hayaliyle- İslam toplum- 
ları için adeta yıkım olmuştur, “Modernleşme” kav
ramı dillere yerleşmiş, radikalliği engelleyen önem
li bir soyut harp tekniği olarak kullanılmıştır. Bu 
modernleşme ideali, Amerika’yla işbirliği halinde 
İsrail’in işgal dönemine dek toplumsal kanunların 
belirgin bir karakteristiği olmuştur. Amerika’yla İs
rail modernleşme akımının (İslam coğrafyalarında) 
etkinliğini sürdürmesi amacıyla yoğun baskı ugula- 
mışlar, İslam Radikalizm’ine karşı çeşitli şekillerde 
(psikolojik-fiilî) harp ilan etmişlerdir. Böylece top
lumun kendi kaderini kendisi belirlemek üzere in- 
siyatifi ele geçirmesini engellemişler ve islami içe
rikli oluşumları kökten yok etmeye çalışmışlardır; 
medreseleri, camileri, cemaatleri, cemaatlerin mülki
yetlerini kontrol altına almaya çabalamışlardır.

Türkiye ve Tunus deneyimleri modern laik dev
let modelleri olarak sunulmuştur. Bu örnekler ara
cılığıyla İslam toplumlarının zalimane bir şekilde 
parçalanması, İslam coğrafyasının paylaşımı ve her 
türlü başkaldırı hareketinin kontrol edilmesi amaçlan
mıştır (büyük oranda gerçekleştirilmiştir de). Artık 
İslam ümmetinin ne bir bağımsızlığı, ne bir otori
tesi, ne bir hürriyet mücadelesi azmi kalmış ve ne 
de kültürünü, kimliğini canlandıracak bir dinamiği 
bırakılmıştır. Adeta Batılılaşma hareketi ve dikta
törlük içiçe girmiştir. Oysa İslam ve toplumsal oto
ritenin birlikteliği özgürlüğe imkan verir, toplumsal 
gelişmelere fırsatlar oluşturur. Zira âyetle bir İslam 
beldesi şöylece tasvir edilir: “Temiz, belde, rabbi- 
nin izniyle temiz ürünlerin çıktığı yerdir. Pis belde
den ise ancak çile ve dert çıkar” (Araf /58).

___________________ ÖZET___________________

Buraya kadar anlatılanlarda görüleceği gibi, İs
lam’ın toplumsal boyutlarının ağırlık noktası, dev
let mekanizması değildir, İslam fertlerin, akidele
rin, ve kurumların herbirinin toplumsal misyon-
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hırına önem verir. Her asırda özellikle de bu asır
da İslami Hareket’in ana hedefi, yeryüzünde Al
lah’ın adaletini tesis edecek halifelik görevini cid
diye alan bir fert ve toplum anlayışı üzerine te
sis edilmiş bir toplum inşasıdır; bu amaçla ana il
keler va’zetmektir.

Yeryüzünde Allah’ın adaletini tesis edecek olan 
gelişmiş medeni bir toplum inşa etmek amacıyla 
ferdin gösterdiği bütün gayretler, kainatın keşfedi
lerek hüküm altına ahnmasına, imarına ve adaletle 
muamele edilmesine ve böylece de bir İslam top- 
lumunun risalet görevini icra etmesini kolaylaştır
maya yöneliktir. İşte bütün bu gayretler için üm
metin (toplumun) otoritesini güçlendirmek üzere Al
lah’ın dışındaki bütün otoritelerden kurtulunması, 
ferdi ve içtimai özgürlüklere sahip olması gerekir.

Seyyid Hatemi, (İran Cumhurbaşkanı) yönetimin 
meşruiyetini (kabul edilebilirliğini); “yönetim, 
Kur’an ve Şeriat’ın otoritesi çerçevesinde medeni 
bir toplum inşa etme ameliyesidir” şeklinde izah 
etmiştir. Böylelikle ağırlık merkezi ve kutsalın oto
ritesi yöneticiden yönetilene, şahısların otoritesinden 
fikirlerin bağlayıcılığına, devletten topluma nakle
dilmiş olmaktadır. Zira otorite, risaletin ifası için 
toplumun kullandığı soyut araçlardan biridir. Bu 
soyut araç K ur’an mesajıyla ve hiçbir mukaddesle 
alakalı değildir (evrensel bir yönetim ilkesidir.) 
Mukkaddes olan şeyi, İmam Mehdi Şemseddin gü
zelce ifade etmiştir.

Seyyid Hatemi uluslararası İslami bir toplantı
nın açılışında yaptığı konuşmada Medeni İslam 
Toplumu’nun özelliklerini ortaya koymuştur. Ona 
göre, ortaya çıkması için uzun zamandır gayret 
edilen medeni bir toplum, şehirde yaşayan bir top
lum tarafından sergilenebilecek ahlaki davranışlarla 
ve şehir ruhuyla oluşacaktır. Seyyid Hatemi, me
deni bir toplum oluşumu için her tür istibdadın 
yok edilmesini ve azınlığın dikta egemenliğinin 
kaldırılmasını öngörür.

Hatemi devamla şunları söyler: “İşte böyle bir 
toplumda insan, saygınlığını ve izzetini kazanır, 
haklarına saygı gösterilir. Bu saygı sözde kalma
yıp, siyasal haklarla, dini eğitim çalışmaları rahat
ça yürütülür. M ü’minlerin emiri Ali (r.a) tayin et
liği valilerine, sadece müslümanlara değil bütün in
sanlara adalatle muamele etmelerini emrederdi. Ve 
(gidilen bölgelere göre) din kardeşi müslüman ile 
insanlık kardeşi hristiyanlar olarak iki tip insanla 
karşılaşcaklarını hatırlardı.

Medeni İslam Toplumu’nda bütün vatandaşlara 
hak adalet kuralları çerçevesinde muamele edilerek

değer verilirdi. Medeni bir toplumda hükümet, top
lumun hizmetçisidir, efendisi değil... Ve her yaptı
ğı iş hususunda topluma karşı mesuldür. Hükümet 
ancak toplumsal gidişatın istikrar unsuru olan bir 
mekanizmadır. Böyle istikrarlı bir hükümete sahip 
toplum, zulme ve çirkinliklere sapmayacaktır. Mad
di ilerlemeyi dikkate alan, diktatörlüğe (istibdada) 
karşı koymayı öngören Kur’an ahkamını icra eden 
bir toplumdur Medeni İslam Toplumu. Bu toplum 
uluslararası ilişkilerde de, karşılıklı saygı ilkesini 
esas alan, çıkarcılığa sapmayan bir toplumdur. Bu 
ölçüler dahilinde siyaset, bir fazilet aracı olur ve 
bizde başarılı oluruz.” (Mecelletü’l-Alem, Aralık 
97, Londra)

Kanunun üstünlüğü ve devletin sınırlarının tayi
ni hususunda gayret gösterilmesi her bir müslüman 
için hem şer’i bir sorumlulukdur ve hem de vatan
daşlık görevidir. Bunun gerçekleşmesi için en uy
gun yöntem, toplum otoritesinin, medeni ve geliş
miş bir toplum otoritesine uygun olmasıdır. Ayrıca 
devletin otoritesi zayıflatılarak toplum karşısındaki 
acziyetinin ortaya konulmasıdır. Zira bu yöntemle 
ilgili olarak Enbiya /92 âyeti temel dayanak teşkil 
eder: “Muhakkak ki bu ümmet tek bir ümmettir ve 
Ben de sizin Rabbinizim” Yine konuyla ilgili ba
zı hadisler ise şöyledir: “Cemaat olmanız gerekir. 
Kim cemaatten koparsa ate§e yaklaşmış olur.”, 
"Benim ümmetim sapıklık üzere biraraya gelmez”

Bütün vahşi uygulamaları ve kuvvet dengelerini 
altüst etmesi karşısında diktatör devletlerin yırtıcı 
tırnakların» törpülemek ve devleti aslî yerinde tut
mak ferdlerin ıslahı ve gelişimleri için mutlak şart
tır. Yine bu törpüleme şartı, toplumun otoriterliği, 
bu otoritesinin de devletle kayıtlı kalmaması ve 
devletin etkinliğinin azaltılması için mutlak gerek
lidir.

Çağdaş islami hareketlerin; temel hedeflerin ger
çekleşmesi ve yepyeni bir İslam medeniyeti çağına 
ulaşabilmesi için, devletle toplum arasında bulun
ması gereken böylesi bir yetkilendirme tasnifi yap
ması vazgeçilmez bir sorumluluktur. İslam 
Medeniyeti çağına doğru açılan bu yolda İslam 
düşüncesi zenginleşecek ve İslam ümmetinin bütün 
fertleri gayret içine gireceklerdir. Al-i İmran Sûresi 
110. âyette ulaşılacak bu yeni medeni toplumun 
müjdesi verilmektedir: “Siz insanlar için çıkarılmış 
hayırlı bir ümmetsiniz. M a’rufu emreder, münker- 
den sakındırırsınız ve Allah’a iman edersiniz".

Çev: Metin ÇIĞRIKÇI
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SALIHIYE ELE
camiliye FARKI

DENEME

Salihiyc, ebedi istikbalini düşünür.
Cahiliye, gününü gün etmekle övünür.
Salihiye, yalnız kendisine değil, diğer ya- 

ratılmı.şlara da rahmeder; diğer- 
gâmdır.

Cahiliye, kendinden başkasına bakmaz; 
hodkâmdır,

Salihiye, dünyayı ebedi saadetini kazandı
racak yegâne yer olarak tanır.

Cahiliye, dünyadan başka bir alem tammış 
olmaktan utanır..

Salihiye, kendisine büyük bir nimet olarak 
verilen aklı, vahy’in ışığında güzel 
kullanır; izzetlenir.

Cahiliye, aklı putlaştırır; rics içerisinde kal
masına sebep olur; zilletlenir.

Salihiye, realisttir; kendini vc hemcinsleri
ni felaha çağırır.

Cahiliye, hayalisttir; geçici mekanında re
faha çağırır.

Salihiye, yuva kurarken eşini müşrik ol
mayanlar arasından seçer.

Cahiliye, pagan magan dinlemez, bir cazi
be karşısında kendinden geçer.

Salihiye, rızkını helal yolda arar.
Cahiliye, İnsan Haklan diye diye sayıklar

ken gerçeklerden uzak kalır.
Salihiye, Rabbinin adıyla ilim okur.
Cahiliye, septik felsefelerle kilim dokur.
Salihiye, Doğu batı demez, nerede bir iyi

lik görürse bu müminin yitiğidir 
diye sahiplenir.

Cahiliye, maddecinin maddi başarıları karşı
sında komplekse düşer, gariplenir.

Salihiye, arının balını, koyunun sütünü, kay- 
sının mişmiş’ini yer; yaratıcısına 
teşekkür eder, ama onları nasıl in
san sınıfına sokmazsa, kendilerine 
zekayı verene şükretmeyen nankör
lerin teknolojisinin ürünlerini şükra- 
nelerle kullanır, ama onları salihler 
arasında mütalaa etmez.

Cahiliye, teknolojiyi tabu edinir; temiz fıt
ratını umursamaz..

Salihiye, Allah’tan başka ilah olmadığını 
ilan edip tevhitle yüceleşir. 

Cahiliye, Allah’tan başka bir şey yoktur 
diyenlerin safsatasıyla panteizme 
düşer cüceleşir.

KAİNATIN YEGANE YANTJŞSIZ KİTABI 
FURKAN’DAN ÖĞRENİYORUZ Kİ:

Salihiye, yaratıcısından bir hidayet muştu- 
suyla gelen Rasulün izinden ayrıl
mayınca, ebediyette korkulacak ve 
mahzun kalınacak bir şey olmadı
ğına inanır. (2/38)

Cahiliye, herhangi bir beşere bağlanıp ka
lan; öğreticilerini rablanan kınan
mışlar gibi hayatlarında kınandık
ça kınanılır. (9/31)

Salihiye, problemleri çözme yolunda tahk- 
likle mesafe alır.

Cahiliye, boynuna takılan kıladelerle yerin
de sayar.

Salihiye, Vahy’le şifa ve rahmete uğrana
cağını kavrar.

Cahiliye, zalimleşince, aynı vahy ile hasa
ra uğrar. (17/82)

Salihiye, Yaratıcısına hamdedip, tagutu red 
ederken sağlam bir kulpa yapışmış 
olanların yüce kişiliğiyle yaşamını 
sürdürmeye çalışır. (2/156) 

Cahiliye, Yaratıcısının yerine bir saptırıcıyı 
veli edinenlerin şahsiyetsizliğine 
özenir; alışır. (4/119)

Salihiye, kendilerine bir iktidar verilince, 
namazı dosdoğru kılar, zekatı ve
rir, iyiliği emreder, kötülüğü ya
saklamakla azizlenir. (22/41) 

Cahiliye, bir “iş başına geçti mi fesat çı
karır; ekini ve zürriyeti” kurutup 
zelillenir. (2/205)

Salihiye muhiplerine Allaha emanet ol der;
bu sözlerden hazzeder.

Cahiliye, ‘Kendine iyi bak’ der, güya dost
luk arzeder.

Salihiyc, salihlerden olmak için duacıdır. 
Cahiliye, bilmez ki durumu ne acıdır. __

Said
ÇEKMEGİL
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i r t i c a ’IN s e r ü v e n i  -IV
irtica Paranoyasının İkinci Halkası

ter a k k iper v er______  
CUMHURİYET FIRKASI OLAYI

bölümde ise, arlık Mc§nıtiyet’ten beri ^^miıhalefet’Te e^anJamîfİ^^ 
"irtica hareketi"tün Cumhuriyet tarihindeki ilk çıkı§nû; Terakkip^0ı£

Fırkası’mn kuruluş ve kapatdı^ hikayesini inceleyeceğiz.
'P/

Abdullah
YILDIZ

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE 
“TEPEDEN İNMECİ» GELENEK_____

OsmanlI İmparatorluğu’nıın enkazı üzerin
de kurulan Yeni Türk Cumhuriyeti’nin es
ki Türkiye ile hiç bir alâkasmm olmadı
ğı, yapılan Kemalist devrimlerin 19. yüz
yıl OsmanlI ıslahatlarına asla benzemedi
ği, kısaca yeni rejimin rengini belirleyen 
Kemalist ideolojinin köhne Osmanlı düze
ninden kesin bir “kopuş” anlamına geldi
ği' tarzındaki iddia bir yönüyle kabul edi
lebilirse de durum tam anlamıyla böyle 
değildir. “Kemalizmin, hem düşünce, hem 
de toplumsal temel bakımından öncülleri 
vardır. Böyle bir ideolojiyi, Mustafa Ke
mal’in geliştirdiği bazı fikirlerin ilk kez 
ortaya atılıp tartışıldığı Jön Türk dönemi
nin katkısını göz ardı ederek ele almak 
tarih dışı bir tutum olur. Dönemin tartış
malarına tanıklık etmiş, onlara katılmış ve 
daha sonra en önde gelen bazı aydınlar 
ve ideologlar -en önemlilerinden yalnızca 
iki tanesini sayacak olursak, Ziya Gökalp 
ve Yusuf Akçura- Kemalist hareketle bir- 
leşerek onun ideolojisinin oluşmasına kat
kıda bulunmuşlardır.”'

Kemalist ideoloji, bir anlamda Jön Türk 
- İttihat Terakki çizgisinin devamı olup 
Kemalist devrim anlayışı da aynı gelene
ğin bir uzantısıdır. Jön Türkçü gelenek ile 
Kemalist ideoloji arasındaki parallelliğe bir 
çok alanda rastlamak mümkündür.

Bir kere “İttihatçılık” da “Kemalizm”

de, özü itibariyle totaliter ve devletçi 
akımlardır: “İttihatçılık, yüzyıl başının an- 
ti-sosyalist sağ-totaliter düşünce akımları
nın etkisinde biçimlenmiş ideolojisiyle ve 
otoriter icraatıyla, sosyal demokrasiyle il
gisi olmayan bir siyasal akımdır. Kema
lizm, tesanütçü ideolojisiyle ve tek parti
li şef sistemiyle, sosyal demokrasinin de
ğil, otoriter ve sınıflar-üstücü devletçiliğin 
bir türevidir.”’

Öte yandan. Cumhuriyet devrimlerinin 
“otoriter” karakteri ile -geriye doğru- 
Meşrutiyet, Tanzimat ve II. Mahmut dö
nemi ıslahatlarının “tepeden inmeci” vas
fı arasında birebir tekabüliyet sözkonusu- 
dur. Osmanlı “Garpçılarına” göre, halk 
Batı medeniyetini kabullenmek istemese 
de, bu değişimi zorla gerçekleştirmek ge
rekli idi.‘‘ Cumhuriyet Batıcılarının “inkı
lapları” gerçekleştirme yöntemleri de aynı 
idi (metinlerdeki vurgular bize aittir): 

“Atatürk devri; Tek Şef, Tek Parti ve 
Otoriter Hükümet nizamıydı... ‘Halka ra
ğmen fakat halk için bir idare’ idi. ‘İn
kılap’ ise, ‘azınlığın iradesinin, çoğunlu
ğun iradesine hakim olması’ demekti. 
“Azlık, fakat öncü bir inkılapçı kadro, 
halkın istemediği, yahut düşünmediği, fa
kat halkın yararına olan icraatı, cebir ve 
zor yolu ile, yani halka rağmen, fakat 
halk için kabul ettirir. Meselâ cumhuri
yetin kabulü veya hilâfetin kaldırılması, 
halkın şapka giymesi vesaire gibi...”'
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Cumhuriyet devrimlerinin “tepeden inmeci” karak
terini, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün ağzından 
dinlemek daha uygun olacaktır:

“Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bu ça
ğdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski mü- 
esseseleri yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. 
Fırsat beklediklerini unutmamak lazım. En ileri de
mokrasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirle
re müracaat edilmiştir. Bize gelince, inkılabı koruya
cak tedbirlere daha çok muhtacız... Kan ile yapılan 
inkılaplar daha sağlam olur, kansız inkılap ebedi
leştirilemez. Fakat biz inkılaba erişmek için lüzumu 
kadar kan döktük. Bu kanlarımız, yalnız muharebe 
meydanlarında değil, aynı zamanda memleketin dahi
linde de döküldü. Temenniye değer ki, bu dökülen 
kanlar kâfi gelsin ve bundan sonra kan dökülmesin.

Cumhuriyet elitlerinin, eskiye karşı neden bu ka
dar düşman ve inkılapları gerçekleştirmede neden bu 
kadar katı ve şiddetli olduklarına gelince: Bir kere 
“Cumhuriyet Osmanlı siyasi ve sosyal rejimine kar
şı bir hareket olarak ortaya çıktı; bu yeni hareketin 
kendini yerleştirmesi ve kabul ettirmesi herşeyden 
önce kendi zıddı veya rakibi olanı tamamen safdışı 
etmesine bağlı görünüyordu... Cumhuriyetçiler, kendi
lerinden öncekilerin dayandığı veya öyle zannedilen 
müesseselere karşı şiddetli cephe almayı, eski rejimin 
dayanaklarını ortadan kaldırmayı denediler. Din bun
lardan biri ve belki başlıcası idi. Eski rejimin dev
let başkanı aynı zamanda halife olarak din müesse- 
sesinden kuvvet alıyordu; kendi iktidarının Tanrı ta
rafından teyid edildiğini iddia ediyordu. Ayrıca, 
Cumhuriyeti benimsememiş olan kimselerin iddiaları
nın dayanağı da genellikle dinde aranıyordu.’” 

Cumhuriyet elitleri, olaylara hep şu ikilem açasın- 
dan yaklaştılar: Türk tarihinde yenileşme hareketleri
nin başlangıcından bu yana siyasi hayatın iki faili 
vardn" “Biri değişmeyi, yenilikleri benimseyen vc bu 
uğurda mücadele veren batıcı, lâik, ilericilcr; diğeri 
değişmeye ve yeniliklere karşı çıkarak, eski düzenin 
devamında direnen gelenekçi, dinci, gericiler. Türk 
modernleşme tarihi, adeta böyle bir ilerici-gerici ça
tışmasına indirgenmiş ve sevaplar yenilikçilere, gü
nahlar ise gelenekçilere fatura edilmiştir... Tüm kö
tülüklerden, geriliklerden, bozukluklardan dindar-gele- 
nekçi kesimler sorumlu tutulmuştur.”"

“YA İNKILAP YA İRTİCÂ!”

Cumhuriyet devrimcilerine göre, halk ve aydın kesim 
için “inkılapları desteklemek ve savunmak”tan başka 
seçenek yoktur. İnkılaplara katılmamak veya tarafsız 
kalmak “gericilik”tir, “irticâ”dır: “İnkılabın dışında ve 
inkılaba bîtaraf kalan cemiyet müesseseleri ve fertler, 
ancak menfi müesseseler ve menfi fertlerdir. İnkılap
ta bitaraflık tasavvur edilemez. Her münevver cep
helerden birinde yer almaya mecburdur. Bîtaraf un
sur, bîtaraf müessese bilerek veya bilmeyerek reaksi
yonu (irticâ’ı) desteklemiş olur.”'’

Jön Türkçü-İttihatçı elitlerin “ya meşrutiyet ya is-

tibdâd” ikileminden mülhem bu yaklaşım, “ya inkı
lâp ya irticâ” şeklinde özetlenebilir. Artık kendileri
ni Cumhuriyet ve devrimler ile özdeş sayan Halk 
Fırkası yönetimi, bütün rakip ve muhaliflerini “geri- 
ci/mürtecî” olarak vasıflandıracak vc “irticâ’ı” her yo
la başvurarak ezmeyi mübah sayacaktır, öyle ki, ül
kenin düşman işgalinden kurtarılması ve yeni Türk 
Devleti’nin kurulması yolunda yekvücut hareket eden 
ve aralarında hiç bir ihtilaf bulunmayan Birinci Mil
let Meclisi üyelerinin önemli bir bölümü bile, ya li
derlik ve yönetim anlayışları ya da devrimler konu
sundaki farklı yaklaşımları nedeniyle “gerici”, “mu
hafazakâr” veya “mürtecî” olarak damgalanacaktır.

Bu sloganik ikileme göre, Mustafa Kemal Paşa’yı 
destekleyen Birinci Grup “radikal, teceddütperver, 
ilerici, devrimci”; şu veya bu nedenle karşı olan 
ikinci Grup ise “muhafazakâr, dinci, mukaddesat
çı, gerici”dir. “Birinci Meclis’te Muhalefet” isimli 
eserinde Ahmet Demirel, “Türkiye’de birçok muhalif 
hareketin başına geldiği gibi, İkinci Grup da ‘irticâ’ 
damgası vurularak kolay yoklan mahkum edilmiştir.” 
der. (s. 20) Oysa İkinci Grup içerisinde, “Saltanatçı- 
hilafetçi milletvekilleri”nden tutun da “Mustafa Ke
mal Paşa’nın gittikçe artan otoritesinden, onun bir 
diktatör olacağı endişesine kapılıp şahsına muhalif 
olanlar”a, “İttihat ve Terakki Partisi’ni yeniden ihya 
etmek isteyen müfrit ittihatçılar”dan “Birinci Grup’a 
kırgınlık duyan milletvekilleri”ne kadar oldukça çe
şitli unsurlar yer almakta idi.'"

Cumhuriyet devrimcilerine göre “birtakım mec
nunlar, müsrifler vc sefilılerin yönettiği”" Osman
lI döneminde her şey geri ve ilkeldi: “Cumhuriyet 
dönemine gelinceye kadar diş doldurulması, çekilen 
dişin yerine diş takılması din bakımından yasaktı. 
Saç uzatma, setre pantolon giyme, kravat bağlama, 
Frenk gömleği giyme, çatal bıçakla yemek yeme, de
nize girme büyük günahlar arasındaydı. Basımevi gü
nah, fabrika günah, tiyatro günah, karyola günah, 
tramvay günah, elektirik günahtı. Sonuç olarak do
ğuştan ölünceye dek yaşantımızın her anını, rüyala
rımız da dahil, dini yanlış anlayan kişilerin uydur
dukları kurallara göre sürdürmek zorundaydık. Hıris
tiyan ülkelerdeki her yenilik günah, Müslüman ülke
lerdeki her gerilik sevaptı.

O halde, Osmanlı döneminden kalma ne kadar uy
gulama ve kurum varsa atılmalı idi: Saltanat ve Hi- 
lafet’in kaldırılmasından kılık-kıyafet devrimine, med
reselerin kapatılması ve Arap harflerinin yasaklanma
sından tatil gününün cuma’dan pazar’a çevirilmesine, 
Ankara’nın başkent yapılmasından eski lâkap ve Un
vanların yasaklanmasına kadar bir dizi değişiklik, bu 
“gerilik vc ilkellik”ten kurtulmayı ifade ediyor, “tu
tuculuğa vc irtica’a indirilen darbeler”'̂  olarak de
ğerlendiriliyordu.
Anayasa’mn 2. maddesindeki “devlet dininin İslam 
olduğu” hükmü ile 26. maddesindeki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin görevleri arasında -en başta- sayı
lan “ahkâm-ı şer’iyenin tenfızi“ hükmü kaldırıl- 
dı(IO Nisan 1928). Bu iki önemli değişikliğe paralel
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olarak 16. ve 38. maddelerde bulunan milletvekilleri 
ile cumhurbaşkanmm göreve başlarken ant içme for
müllerindeki “vallahi^ sözcüğü de silindi.'^

TERAKKİPERVER CUMHURİYET 
______________ FIRKASPNIN KURULUŞU______________

İşte böyle bir ortamda; Tek Parti totaliterizminin ege
men olduğu, Halk Fırkası’nm dışında bir parti oluş- 
turmanm neredeyse imkansız bulunduğu İDİr siyasal 
arenada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk muha
lefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
kuruldu: 17 Kasım 1924. Parti, Milli Mücadele kah
ramanlarından Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, 
Cafer Tayyar Paşa, H. Rauf Orbay ve diğer Meclis 
üyelerinden 28 kişi tarafından oluşturuldu.

Partinin kurulması, Cumhuriyet Halk Fırkası için
de ve çevresinde ciddi bir telaş uyandırdı. F. Hüs- 
rev Tökin’in verdiği bilgilere göre (Türk Tarihinde 
Siyasi Partiler, s. 70), Mustafa Kemal buna memnun 
olmuştu. “Çünkü o, demokratik bir düzenin kurulma
sını istiyordu. Mecliste görü.şmelerin tartışmalı, itiraz- 
lı olmasını, bir denetleme sistemi kurulmasını arzu- 
luyordu.” Yeni parti için, “Bırakınız, karşımıza çık
sınlar, memleket işlerini münakaşa edelim.” diyordu. 
“Yeni Fırka’nın kurulmasını hoşgörü ile karşıladı. 
Batı ülkelerindeki parlamentoları göstererek çok par
tili rejimin lüzumunu belirtiyor ve ‘Biz Meclisimiz
de, tek parti ile bir diktatör idaresi intibaı vermek
teyiz. Bize bakan batılılar, bu memleketteki idare tar
zı parti diktatöryasıdır, derler. Bizim Meclisimizde de 
iki parti olmalı; hükümeti denetleme sistemi kurul
malı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzeme
liyiz.’ diyordu.”

Partinin programı şu esaslara dayanıyordu: Parti
nin sistemi hürriyetperverlik (Liberalizm) ve halkın 
hakimiyeti (Demokrasi) dir; genel hürriyetlere taraftar
dır; din düşüncesine ve inançlarına saygılıdır. Cumhur- 
reisi seçilen kimsenin mebusluk sıfatı seçimden sonra 
sona erer. Milli birliğin bozulmaması için devletin de
netlemesi kalıcı olmak şartıyle yetkilerin genişletilme

si (idari ademi mer
keziyet) arttırılacak
tır...'*

Yasakçı zihniye
te sahip Halk Fır
kası, iktidarı elin
den kaçırmamak ve 
bu ilk muhalefet 
harekelini bertaraf 
etmek için, derhal 
İttihatçılardan dev
raldığı “irtica sila
hlına sarıldı. Te
rakkiperver Par
ti’nin tüzüğünde 
yer alan 6. madde
nin “irticâ’a taviz 

K a..m  K arabekir V erm ek” manasına

geldiğini ve '̂ ‘laiklik prensibi ile bağdaşmadığı”nı 
ileri sürerek muhalefeti sindirme kampanyası başlat
tı.

Parti tüzüğünün 6. maddesi aynen şöyle idi: *Tır- 
ka efkâr ve itikâdât-ı dîniyeye hürmetkârdır"^^ Halk 
Partililer, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nin mem
leketi yüzlerce yıl geriye götürecek bir hareket oldu
ğunu, parti tüzüğündeki bu maddenin de “laikliği or
tadan kaldırmak amacıyla sCıret-i mahsCısada komtldu- 
ğumı’’ iddia etmeye başladılar. Onlara göre Anayasa
sında “Devletin dini islâm’du'” cümlesinin yer aldığı 
bir ülkede böyle bir cümleyi parti tüzüğüne koymak 
affedilir suçlardan(î) değildi. O halde, Fırka’nın pro
gramındaki bu 6. madde “gereksiz bir madde idi, tah
rikçi idi; zira meflıum-u muhalifinden, ‘Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nm efkâr ve itikâdât-ı dîniyeye hür
metkar olmadığı’ sonucu çıkıyordu.”'̂

Halk Partisi yönetimi, kendilerine karşı oluşan her 
muhalefeti “laiklik karşıtı”, “cumhuriyet düşmanı”, 
“gerici” bir hareket olarak görme eğilimindeydi.

Halk Partili elite göre, 1922 yılından itibaren uy
gulamaya konulan laiklik yolundaki değişiklikler pek 
çok çevrede Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı büyük 
bir direnmenin doğmasına neden olmu.ştu. Terakki- 
perverciler de bu karşı tepkinin bayraktarlığını yapı
yorlardı. Özellikle doğu bölgelerindeki propagandala
rı çok etkiliydi. Parti örgütünü kurarlarken “Halk Fır
kası dini batırıyor; Terakkiperverler buna mani ola
cak ve dinimizi yeniden canlandıracaktır" kabilinden 
söyledikleri sözler hayli anlamlıydı.'*

İktidara alternatif olabilecek bir muhalefete asla ve 
kata tahammülü olmayan komitacı Halk Partililer, bu 
yeni partiyi susturmak ve kapatmak için, irtica yay
garası ile yetinmeyip işi Meclis’te kan dökmeye ka
dar götürdüler. Terakkiperver Parti Ardahan mebusu 
Halit Paşa’yla Halk Partili Ali Çetinkaya, Ali Saip, 
Avni, Ali Kılıç, Hüseyin ve Rauf tartışırken Halit 
Paşa sırtından vurularak öldürüldü. Katiller hakkında 
hiç bir takibat yapılmadı.''’

Terakkiperverciler, partilerinin kapatılması için her 
türlü yol ve yöntemin kullanılabileceğini bu olayla 
anlamışlardı. Nitekim, Şubat 1925’te patlak veren 
Şeyh Said isyanı, derhal Terakkiperver Parti ile irti- 
batlandırıldı ve çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu’na 
dayanılarak parti kapatıldı: 3 Haziran 1925.

Ş. Süreyya Aydemir’e göre, Terakkiperver Fırka, 
“Liberal-Muhafazakâr bir nitelik gösteriyordu. Bir nor
mal zaman, normal Meclis ve durmuş, oturmuş bir 
rejimin fırkasıydı. Halbuki yeni Türkiye bu şartlar 
içinde değildi. Türkiye’de bulutlar henüz çok fırtına
lara gebeydi. Ne Liberalizmin, ne de muhafazakârlı
ğın, bu şartlar içinde yaşatılmasına imkân yoktu.”™

ŞEYH SAİD İSYANI VE 
_____________TAKRİR-İ SÜKÛN KANUNU_____________

Nakşibendi şeyhi Palulu Şeyh Said’e bağlı olduğu id
dia edilen kuvvetlerin 13 Şubat 1925’te Ergani’nin 
Piran köyünde başlattıkları silahlı tepki. Fethi Okyar

32 «  ÜMRAN



hükıımeti tarafından iokal bir ayaklanma olarak de
ğerlendirmiş ve bölgede bir ay süre ile sıkıyönetim 
ilan edilmişti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da 
isyanı lanetlemiş ve hükümetin alacağı tadbirleri des
tekleyeceğini açıklamıştı. Ancak, iktidardaki Halk 
Partisi’nin “şahinler kanadını” temsil eden İsmet 
Paşa - Recep Peker grubu, isyanı “rejimi devirme
ye yönelik topyekün bir hareket” olarak değerlen
di ve Fethi Bey’i Başvekillik’ten istifa ettirmek için 
harekete geçti. Böylece, Halk Fırkası iktidarının ye
gane alternatifi olan Terakkiperver Fırka’yı tasfiye et
mek için de fırsat doğmuş oluyordu.

2 Mart 1925’te yapılan Halk Fırkası umumi he
yet toplantısında, şahinler, isyanın “efkâr ve itikadât- 
1 diniyeye hürmelkârız” diyen Terakkipervercilerin 
tahriki ile başlamış bulunduğunu savunarak tüm 
memleket çapında tedbir alınması ve partinin de ka
patılması gerektiğini ileri sürdüler. Fethi Okyar, tüm 
ülkede tedbir almaya kalkışmanın “manasız bir gay
retkeşlik olacağını”, Terakkiperver Fırka ile isyan 
arasında münasebet kurmanın da ciddiye alınamaya
cağını belirterek şöyle dedi:

“-Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslam'dır. Teşkilât-
I Esâsiye Kanunu’nda bu madde vardır. Ben de müs- 
lümanım ve dinime Jnirmetkârını. Hanginiz efkâr ve 
itikâdât-ı dîniyeye hürmeîkâr değilsiniz?”''

Recep Peker’in ısrarlı ve şiddetli eleştirileri üzeri
ne Fethi Bey şu açıklamada bulundu:

“-Şarktaki isyanın hakiki mesulü Recep Bey’dir. 
Dahiliye Vekaleti’nde bulunduğu devre içindeki ida
resizliği dolayısıyla memlekete bir Kürdistan mesele
si çıkarmıştır. Recep Bey, şarkta takip ettiği siyaset 
dolayısıyla burada yaşayan insanları isyan ettirecek 
hale getirmiştir.”̂ ^

Bütün bu tartışmaların sonunda yapılan oylamada 
Fethi Bey hükümeti, 60’a karşı 92 oyla iktidardan 
düştü. Yeni kurulan kabinede İsmet Paşa Başvekil, 
Recep Peker de Milli Müdafaa Vekili olmuştu. Şa
hinler işbaşmdaydı. İlk iş olarak Takrir-i Sükûn Ka
nunu çıkarıldı ve 4 Mart 1925’te yürürlüğe girdi;

Madde 1: İrticâ ve isyana ve memleketin içtimai 
niz.amıyla huzur ve sükuneti ve emniyet ve asayişi
ni ihlâle bais bilunnım teşkilat ve tahrikât ile teşeb- 
büsât ve neşriyâtı, hükümet re’sen ve idareten men’e 
mez.undur. İşbu efal erbabını hükümet istiklal Meh- 
kemeleri’ne sevk edebilir.

Madde 2: İşbu kanun, neşri tarihinden itibaren 
iki sene müddetle mer'idir?^

Fethi Bey, isyanın iki ayda bastırılacağını söyle
mişti ve nitekim böyle de olmuştu. Ama çıkarılan 
kanun iki ay değil, iki sene de değil, tam dört se
ne sonra (4. 3. 1929’da) yürürlükten kaldırılacaktır. 
Bu dört sene zarfında da “Tek Parti” iktidarına ra
kip olabilecek bütün alternatifler “irtica... isyan... 
asayiş...” bahane edilerek ortadan kaldırılmış olacak
tır. Nitekim, Terakkiperver Parti kurucuları, Takrir-i 
Sükûn Kanunu tartışılırken bu endişelerini dile getir
mişlerdir: Rauf Bey, ‘Küçük bir kasaba şeyhi tara
fından çıkarılan isyan ile ‘̂Cumhuriyetsin tehlikede

ohhiğunu” iddia etmenin gülünç olduğunu’ ifade 
ederek ‘hükümetin meseleyi kasten büyüttüğünü ve 
bununla muhaliflerini tasfiye etmek gayesini taşıdığı
nı’ söylemiştir. Kazım Karabekir Paşa ise, isyan ba
hanesiyle halkın baskı altına alındığını iddia ederek 
şöyle konuşmuştur: “İstiklal Mahkemeleri, adından 
da anlaşılacağı üzere İstiklal Harbi zamanına aittir. 
Biz Şeyh Said’e karşı İstiklal Harbi mi yapıyoruz.?"'*

Bu eleştiriler, şahinlerin daha da sertleşmesine yol 
açtı. Meclis’in onayından geçirilen bir kararnameyle, 
Recep Peker’in “her sabah sütunlarından milletin yü
züne fışkıran saralı ifrazat” olarak tanımladığı bası
na yasaklamalar getirildi. “Havali-i Şarkiye’de İdare-
i Örfiye Mıntıkasında Tatbik Edilecek Sansür Tali- 
matnamesi”nin 15. maddesi şöyleydi: "Sıkıyönetim 
bölgesi içinde yayımlanan bütün gazete ve dergiler 
basımdan önce sansüre tabidir.” 16. madde ise, “Sı
kıyönetim bölgesine dışardan idhal olunacak bütün 
gazete ve dergiler .sansürce görüldükten sonra dağı
tılır" hükmünü getiriyordu.

Kanun kal >1 edilir edilmez. Bakanlar Kurulu ka
rarıyla gaze. ' > î d^rgi kapatılması i:jlemlcri başladı. 
Önce İstanbul’da yayımlanan Tevhid-i Efkâr, Son 
Telgraf, istiklâl. Tok Söz ve solcu Orak Çekiç ile 
Aydınlık, islanu ı Sebülürreşat kapatıldı. Bunu Millet, 
Resimli Hafta, Presse de Soir (İstanbul), Yoldaş 
(Bursa), Sadây-ı Hak (İzmir), Doğru Söz (Mersin), 
Kahkaha (Trabzon), İstikbal (Trabzon), Sayha (Ada
na) gazetelerinin kapatılması izledi. Bir buçuk ay ka
dar sonra Hüseyin Cahid’in (Yalçın) çıkardığı Tanin,
11 Ağustos’ta Ahmet Emin’in (Yalman) Vatan’ı ka
patıldı.^’

Ertesi günlerde de Terakkiperver Cumhuriyet Fır- 
kası’na bir gece ani baskın yapılarak bütün evrakla
rı çuvallara doldurulup Emniyet Merkezi’ne götürül
dü. Henüz yeni kurulduğu için Ankara’nın dışında 
pek örgütlenemeyen ve evrakları arasında da ithama 
vesile edilecek bir vesikaya rastlanamayan Terakki
perver Fırka, bir mahalle kahvesinde “hilafeti geri 
getireceklerini”( !) iddia eden sözde iki parti mensu
bunun (Paşamandıralı Kamil ile Salih Başo) suçüstü 
(!) yakalanması 
üzerine kapatıldı,

Hükümetin ka
muoyuna yaptığı 
açıklama şuydu:

“Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırka
sı ’nin programında 
mevcut ‘efkâr ve 
itikâdât-ı diniyeye 
hürmetkar olmak’ 
esasını irticâkârâ- 
ue tahnkûta ve.sile 
ittihaz eden bazı 
eşhâsın tahrikât 
yaptıkları sabit ol
muş ve fırkanın ka-

Ali Fuat Cebesoy
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mini vaziyeti hakkında hiikıımetin dikkatinin çekilme
sine miittefikan karar verildiğine dair mahkeme ka
rarı Miidde-i Unıûmilik’ten (Cumhuriyet Savcılığı’n- 
dan) hükümete tebliğ olunmuştur.

“'Vatandaşların aldatılmaktan ve tahrikten korun
ması için Terakkiperver Fırka'nın faaliyetten men’i, 
hükümetin artık müsamaha edemeyeceği vazifeler 
arasına girmiştir.

"Binaenaleyh bu kararnamenin tebliği tarihinden 
itibaren Takrir-i Sükûn Kanunu ahkâmına tevfikan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’mn bilcümle mer
kez ve şubeleri, alakalı hükümet memurları tarafın
dan kapatılacaktır.”̂ '̂

Görüldüğü gibi, hükümet açıklamasında yer alan 
parti kapatma gerekçesi kelimenin tam anlamıyla “su
yu bulandırma hikayesi” idi. Şeyh Said isyanı
nı bastırmak bahanesi ile her türlü muhale
feti sindirmeyi amaçlayan Tek Parti des
potizmi, sadece Diyarbakır İstiklal Meh- 
kemesi’nde 49 kişiyi idama mahkum 
etmişti. Ankara İstiklal Mahkeme
si’nin hedefi ise Terkkiperver Parti 
ve gazetecilerdi. İstanbul’da yayın
lanmakta olan ondört gazeteden se
kizi kapatılmıştı.

Bu arada Parti önde gelenlerinin 
milletvekillikleri kaldırıldı ve 150 kişi 
yurt dışı edildi. Dr. Adnan Adıvar ile 
Halide Edip Adıvar da Türkiye’yi terket- 
tiler.^̂

Böylece, Şubat 1925’te patlak veren 
isyanın ardından gelen olağanüstü tedbir
ler ve Takrir-i Sükûn Kanunu (1929’a kadar yürür
lükte kaldı), hükümetin Türkiye’nin yasal çehresini 
tümüyle değiştiren düzenlemeler yapmasını sağlaya
caktı.*”

Takrir-i Sükûn Yasası, “gelenekçi, liberal ya da 
ileri ayırımı yapmaksızın, resmi ideoloji’nin dışında
ki tüm siyasal örgütleniş’Ie birlikte direnen basın’ı ve 
yığınsal iletişim kanallarını da kapatıyordu.**’’'

Yasaklama, öylesine kapsamlı idi ki, sonraki yıl
larda İsmet Paşa’yı ısrarla müdafaa edecek olan ga
zeteci Hüseyin Cahid Yalçın da bu tırpanlamadan pa
yını almıştı. H. Cahid’in suçu ise, Tanin gazetesinde, 
Terakkiperver Parti binasına yapılan baskından “bas- 
km” diye söz etmekten ibaretti. Konuyla ilgili Anka
ra İstiklal Mahkemesi’nin kararı aynen şöyleydi:

”13 Nisan 1925 tarihli Tanin gazetesinde, Terak
kiperver Fırkası’ndaki ^araştırma*yı ^baskın* şeklinde 
gösteren yazı üz.erine cereyan eden muhakeme sonun
da, gazetenin siyasi mesleğinde imtiyaz sahibi Hüse
yin Cahit Bey’in hakim olduğu, Baha, Kadri ve Mu
ammer beylerin ifadesiyle de anlaşılması üzerine, Ca
hid Bey de davaya dahil edilmiş ve kendisi müebbet 
sürgün cezasına mahkum olunmuştur."^"

Birçok gazetenin kapatılıp Hüseyin Cahid Bey’in 
de Çorum’a sürgün gönderilmesi, diğer gazetelerin gö

Istiklal Mah. Başkanı 
Kel Ali

zünü korkutmaya yetiyor, yasakçı hükümete yağ çek
mekten başka çareleri kalmıyordu. Hür Fikir gazetesi
nin başmuharriri Kılıçzâde Hakkı Bey’in ismet Paşa 
ile yaptığı mülakat, 18 Temmuz 1925’te altı gazete
de birden büyük puntolarla yayınlanıyordu. Kılıçzâ- 
de’nin, gazetecilik tarihine bir “dalkavukhık şahese
ri” olarak geçecek nitelikteki ifadeleri ayneri şöyley
di:

“İsmet Paşa Hazretleri bana seyahatim hakkında- 
ki intibalarımı sordu. Kendisine dedim ki: -Eseriniz 
olan Takrir-i Sükûn Kanunu bir mucizedir ki, Mesih 
ibni Meryem’in ma’ruf ekmek ve balıklarından ziya
de halkı doyurmuştur. Bu mucizevi kanun sayesinde
dir ki, Türk vatanı bugüne kadar görmediği asayişe 
nail olmuştur. Dört sene daha uzatılmasını rica ede

ceğim.”̂ '
Kısaca, Şeyh Said isyanı, Tek Parti faşiz
mini sürdürmek için bulunmaz bir fırsat 

olmuş, istiklal Mahkemeleri de muhale
feti ve basını susturma görevini başarı 
ile tamamlamıştır. Ali Fuat Cebesoy’un 
ifade ettiği gibi, zaten istiklal Mahke
meleri’nin asli fonksiyonu da bu idi: 

“Birinci Büyük Millet Meclisi’nde 
ne kadar tanınmış muhalif varsa, hep
si birer bahane bulunarak İstiklal 

Mahkemeleri’ne getirilmiş ve bunların 
ekserisi birer surette cezalandırılmışlar

dı. İstiklal Mahkemeleri’nin en mühim ic
raatı, muhalefeti ve matbuatı susturmak 
ve ortadan kaldırmak olmuştur.

t e r a k k ip e r v e r  c u m h u r iy e t
FIRKASI VE İRTİCÂ

Yukarıda da görüldüğü gibi, Terakkiperver Parti’nin 
kapatılma gerekçesi, kamuoyuna “irtica tahrikçiliği” 
olarak takdim edilmiştir. Bu iddianın tek delili de 
Parti tüzüğünde yer alan “dini fikirlere ve inançlara 
saygı” cümlesidir.

Resmi tarihe göre: “Terakkiperver Cumhuriyet Fır
kası, kısa zamanda padişahçı, şeriatçı ne kadar mu
halif varsa hepsini içine almıştı. Karşı ihtilalin zehir
li tohumları, muhalif parti kanalı ile ekilmeye başla
mıştı.”’’

Yine resmi tarihçilere göre, Terakkiperver Parti 
“irticâ’ın hortlamasına” vesile olmuş. Şeyh Said is
yanına cesaret vermiştir: “Suçluların İstiklal Mahke
mesi huzurunda yaptıkları itiraftan kesin olarak anla
şılmıştır ki. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
programında yer alan, ‘dini fikir ve inanışlara hür
met edileceğine ve idarede yerinden yönetim (adem-
i merkeziyet) usulünün uygulanacağına’ dair hüküm
ler ve parti mensuplarının bu hükümlere dayanarak 
yaptıkları propagandalar, ayaklanmayı tertip edenlerin 
işine yaradıkları gibi, halka isyan cesaretini de ver
miştir.” '̂*
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öte yandan Fırka’nın “dini siyasete alet ettiği, 
memleketi dinsizlerden kurtarmak gayesi ile gericili
ği yaydığı ve bu yüzden doğuda çıkan gerici isyan 
hareketinin parti mensupları tarafından meydana ge
tirildiği" iddia edilmiştir/'

Falih Rıfkı Atay’a göre, “hissiyat-ı diniyye”den 
bahseden bir partinin "bütün irtica unsurlarını tah
rik edeceği” meydanda idi. “Cumhuriyet devri bo
yunca ne zaman bir muhalefet hareketi uyansa, onun 
başlıca kuvveti, liderler istese de islemese de irtica 
olması tabii idi.”'̂ '’

Laikçi önyargılarıyla maruf Neşet Çağatay’ın id
diasına göre “bir dinci tepki olarak ortaya çıkmış 
olan bu isyan, Terkkiperver Cumhuriyet Partisi tara
fından desteklenmişti. Bu sebeple İttihat ve Terak
ki Fırkası’mn bir devamı da sayılan bu parti, Tak- 
rir-i Sükûn Kanunu’na dayanılarak kapatıldı.””

Neşet Çağatay, Terakkiperver Parti’nin, “İttihat ve 
Terakki Fırkası’mn devamı” olduğunu iddia etmekle, 
partinin k̂ ’ndince haklı nedenlerle kapatıldığına iliş
kin bir delil(!) daha ortaya sürmüş olmaktadır. Hal
buki, İttihat ve Terakki Fırkası’nın sahip olduğu mis
yona daha ziyade iktidardaki Halk Fırkası denk düş
mektedir.

Öte yandan. Terakkiperver Parti, isyanı destekle
mek şöyle dursun şiddetle bastırılması gerektiği ko
nusunda hükümete açıkça destek vermişti. Parti Ge
nel Başkanı Kazım Karabekir Paşa, isyanla ilgili gö-. 
rüşlerini Meclis kürsüsünden şöyle açıklamıştı: “Di
ni âlet ederek milli mevcudiyeti tehlikeye sokanlar la
nete şâyandır. Bu hareket, vatana ihânettir. Bunların 
en şiddetli şekilde tedibi için hükümetin yapacağı 
her hareketi partimiz bütün kuvvetiyle destekleyecek
tir.”̂* Partinin yayımladığı ilk beyannamede şu ifa
deye yer verilmişti: “Her nevi irticaî hareketlere mu
kavemetten çekinmeyeceğiz.” Ali Fuat Cebesoy da 
isyan üzerine şunları söylemiştir: “isyanlar, irticâlar 
tenkil, asiler ve mürtecîler te’dip olunmalıdır.”*̂ 

Böylece, birkaç aylık muhalefete bile tahammülü 
olmayan Tek Parti yönetimi “baskıcı” yönetimini ar
tırarak sürdürecek ve giderek “Tek Parti, Tek Şef, 
Tek Millet” hülyasını gerçekleştirmeye çalışacaktır. 
Bu “Tek Parti” zihniyetidir ki, 1930’da Serbest Fır
ka, 1960’da Demokrat Parti ve sonraki yıllarda sa
yısız partiyi kapatarak köhnemiş totaliter rejimi ayak
la lulma çabasını umutsuzca sürdürecektir. 12 Mart,
12 Eylül ve 28 Şubat süreçleri de aynı totaliter an
layışın “başarısız” uygulamalarından başka bir şey 
değildir. ■

(Gelecek sayımızda irtica paranoyasının bir haşka 
halkasını: "Serl}csi Fırka Olayı”nı iıu:eleyecej<iz..)
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DENEME
d e ğ iş t ir m e  BİLİNCİ

Haluk
BURHAN

^.oplumlar kendiliğinden değişmez
ler. Gerçi toplumlarm kendiliğin
den değiştiğine yorulacak pek çok 

açıklama biçimi bulunabilir. Yani toplu
mu değiştiren bir aktörün yokluğunda 
f'fhımsalm kendiliğinden değiştiği ko
la;, i(k!a söylenebilir. Örneğin bir Hakan 
ölünce toplumun yeni bir Hakan etrafm- 
da uzlaşmama.sı nedeniyle parçalanma 
sürecine girdiği görülebilir. Aynı şey Ba- 
tı’da krallık, Osmanlı’da sultanlık sis
temlerini tehdit eder. Toplumlar parça
lanmış devlet yapıları itibarıyla değişime 
uğrarlar. İşte görünüşte kendiliğinden, ta
bii denilebilecek alt-üst oluşlara dair 
açıklama modelleri hakkında şüphe duy
mak gerekir.

Toplumlar, deprem, sel, vs. gibi hadi
selerle sarsılabilir yahut kendi hallerinde 
yaşayıp gitmekte iken Batı’nm Ameri
ka’yı keşfinin yerlilere getirdiği istila ve 
Jenosid benzeri “barbar kırımına” duçar 
kalabilir. Bu hallerde toplumun başına 
bela olan afet ve musibeti açıklayan tu
tarlı bir model çoğunlukla bulunmuş de
ğildir. İnsanlar nereden geldiğini bilme
dikleri, niçin kendilerine isabet ettiğini 
açıklayamadıkları bu belaların hasıl etti
ği değişimleri tarihin büyük tesadüfü ba
bında değerlendirip, bazı değişimlerin 
kendiliğinden olduğuna inanırlar. Fakat 
ben bu kanaatte değilim.

Bu girizgâhtan sonra perspektifimizin 
kalkış noktasını tesbit edebiliriz. Aktörü 
olmayan toplumsal değişmeden bahsedi
lemez. Yani bir deprem bile toplumsal 
eylemden, toplumsalın amelinden, top
lumsalın hareket sürecinden bağımsız de
ğildir. Toplumsal ilişkiler değişmenin fa
ilidir. Çünkü Kur’an, toplumları tanım
larken “kavm” kelimesini, zalim(28/2I), 
fasık (28/32), mücrim (51/32), inatçı-ce- 
delci (19/97), büyüklenen-âlîn (23/46) sı
fatlarıyla birlikte vermiştir. Böylece top-

lumlara fiilde bulunma ehliyeti ve kim
lik verilmiş bulunmakta. Kur’an’ın top- 
lumları, toplumsalda işlenip duranla ve 
yapılagelen amelle tanımlamış bulunması 
ilginçtir. Buna göre toplumsallık sürdük
çe toplumu mezkur sıfatlarla anmayı ge
rektirecek bir takım faaliyetler mutlaka 
gün yüzüne çıkıyor demektir. Bunun için 
illa bir suç işleniyor olması gerekmiyor. 
Salih bir toplum sıdk üzere yıllar boyu 
soy soy ürer. Ancak murad-ı ilahi top- 
lumları denemektedir. Bir gün soylardan 
birine onları iş görmekten alıkoyan ya 
da erkeklerini tez zamanda hayattan ko
paran bir hastalık çarpar. Yahut ilahi 
takdirde yazılı bir başka musibet sarsar. 
İşte bu toplumun sıdkını tartan önemli 
bir dönemeçtir aslında. İlahi murad, ken
disine musibet değenden sıdkını yani Al
lah’a tevekkülünü, kanaâtini, boyun eği
şini bozmamasını istemekte iken, diğer 
soyların da bu musibeti soylar arasında 
oluşmuş rekabeti nihayetlendiren bir fır
sat olarak görmemelerini, toplum bütün
leşmesi adına maddi gelişmeden fedakâr
lıkta bulunulmasını ister. Düşenin kalk
ması için durmayı, ona omuz vermeyi 
salık verir. Kabil’in güzellikle, Habil’in 
de malla imtihan edilmesi ile ilgili kıs
sa konumuzla yakından ilgili görünüyor. 
Kabil, Kabil’in hakkına düşen kızı ken
dine lâyık görerek musibetini savamadı. 
Habil ise Allah’ın kendine verdiği üze
rinde Allah’ın hakkını lâyıkıyla ayırarak 
musibeti aştı. Buna göre musibetler hak
kında murad-ı ilahi şöyle: Birey takdirin 
kendisine indirdiği imkanların haklarını 
yerine getirmekle mükelleftir. Fakat on
ları ‘bana bu mu lâyık görüldü’ gibi bir 
anlayışla tartışamaz. Böyle bir tartışma 
halinde musibet tartışanı kapar.

Toplumları.n da bu ilkelere tâbi oldu
ğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Toplumlar bu ilkeleri çiğneyip geçecek-
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Değiştirme bilinci salt güçlülerin sahip olduğu bir 
yetenek değil. Zayıflar ya  değiştirme bilincine 
sahip olur (Musa gibi), ya  da güçlülerce tahak
kuk  ettirilmeye çalışılan değiştirmeyi engelleye
cek yapısal direnişi seçebilir (Kehf ashabı gibi). 
Ashab-ı Kehf, m ağaraya hicret ederek ekabire 
ait değiştirmenin konusu olmaktan kurtulmayı 
seçmişti. M u sa  ise kavm ini M ıs ır 'd an  çıkaracak 
bir ''kend i olma halin i" milletine kazandırm ayı 
(başka bir değiştirmeyi) başarmıştı.

leri ya da riayel edecekleri dönemeçlerden geçerler. 
Bunlar başlangıçta münferid hadiseler gibi gelir. Ör
neğin hastalıklar aileleri parçalayıp yetim-öksüz ço
cuklar bırakır. Yahut kimileri zina, adam öldürme 
gibi suçlar işler. Bu anlar münferid de olsa top
lumsal dönemeçtir. Toplum daha ilk elde muhtaç
lara kanatlarını germez, suçlulara adaletin gereğini 
tatbik etmez ise açılan gedikten daha pek çok ben
zeri muhtaçlar ve suçlular geçer. İ.şte bu, toplumun 
ayrışmasıdır. Toplumsal yapı gevşer. Hayatlarını 
kendilerine hiçbir musibet çarpmadığı için ilk gün
kü gibi sürdürenler servet, artan oğullar, güzel eş
ler edinerek farklı bir kültür kurarlar. Seçkin kül
türler böyle yapılardan doğar. Seçkin olmak, bir ba
kıma mal, eş, oğul üstünlüğünün ilahi seçilmişliğin 
işareti gibi tanımlanır. Onlar asil olduklarına inanır
lar ve bu asaletin kadim bir geleneğe bağlılıktan 
geldiğini vurgularlar. Firavunlar, Yunan ulusları. Al
man Faşizmi bu üstünlük iddiasını yapmışlardır.

Bir de ezilenler vardır. Ezilenler (müstezaf) halk 
ağzında talihi yaver gitmemiş kesimlerdir. Bir has
talık gelmiş, çoluk çocuk ortada kalmış, kadın ge
leneğe göre ya kocasının kardeşine verilmiş ya bir 
adama kaçmış, çocuklar el kapılarında büyümüş, 
sonra pişmanlık, kadın çocuklarını yeniden sahiplen
mek islemiş, ama artık geçmiş, izler yitmiş, kız iğ
fal edilmiş, oğlan mahpusa düşmüş. İlâahir. Bunlar 
ezilenlerdir, yani bir kültürün işaretlerini verirler. 
Bu bazen yabanileşme denilen hırçın, vahşi, barba- 
rane kültürdür, bazen de seçkinlerin hayranı ve tak
litçisi yapay alt-kültür.

Düşeni yolda terkeden soylar, istifledikleriyle olu
şan kültürü bir medeniyet vurgusu gibi sunarak 
ekabirlerden oldular. Düşenler müstezaflardır. Ta
rihsel anlamda ekabir kesim, zayıfların “değiştiril
mesi” yönünde tavır aldı. Burada amaç ekabir ih
tiyacının gerektirdiği işlevselliği zayıflara kazandır
maktı. Güçlülerin işlemlerini değişimin odağı şek
linde algılamak gerekli. Gerçekten de güçlüler tasa
rımları ve eylemleriyle toplumu değiştirir. Kur’an 
değiştirme bilincinin bu tezahürüne işaret ediyor. 
Örneğin Sebe’ Sûresi'nde: "Hayır gece gündüz do
lap (kurardınız)" (34/33) deniyor. Muhammed Sû
resi’ndc de: "Demek işbaşına gelecek olsanız, yer- 

~Tüzünde hozgıınculıık yapmanız, akrabalık bağlarını

koparmanız sizden umulur değil 
mi?’’ (47/22) denmektedir. Değiş
tirme bilinci bakımından güçlülerin 
sahip olduğu bir yeteneğin bulun
duğunu Kur’an’ın tasdiği ile anla
yabiliyoruz.

Ama değişimin yönünü ve kay
nağını salt böyle bir bakışla açık
lamak yanıltıcıdır. Değiştirme bilin
ci salt güçlülerin sahip olduğu bir 
yetenek değil. Zayıflar ya değiştir
me bilincine sahip olur (Musa gi
bi), ya da güçlülerce tahakkuk et
tirilmeye çalışılan değiştirmeyi en

gelleyecek yapısal direnişi seçebilir (Kehf ashabı gi
bi). Ashab-ı Kehf, mağaraya hicret ederek ekabire 
ait değiştirmenin konusu olmaktan kurtulmayı seç
mişti. Musa ise kavmini Mısır’dan çıkaracak bir 
“kendi olma halini” milletine kazandırmayı (başka 
bir değiştirmeyi) başarmıştı.

Zayıfların değiştirme bilinci geliştirmesinin müm
kün olduğundan söz etmiş olduk. Hataya sebebiyet 
vermemek için yeni bir tasnif yapmak doğru olur:

A) Güçlülerin yerine geçmeyi amaçlayan değiştirme:

Tasnifimizin ilk bilinci, tarihsel olarak itelenmiş 
toplulukların yeryüzü iktidarını ele geçirmek üzere 
sistemleştirdikleri ideolojik tutumlarıdır. Marksizm, 
Siyonizm, Faşizm, Niçeci beyaz adamcılık gibi yak
laşımları, müstezafların değiştirme bilinci anlamında 
bu tasnifte görmek mümkündür. Ancak bu ilk bi
lincin: toplumsalın zalim, suçlu, vs karakterini de
ğiştirdiği söylenemez. Nitekim Kur’an bu durumu 
şöyle açıklar: “İşte kazandıklarından dolayı zalim
lerin bir kısmını diğer kısmının peşine böyle kata
rız” (6/129). Ayetteki bahis, değiştirici yeni bilin
cin tıpkı eskisi gibi zalim olduğunu ifade eder.

B) Hakkı ikame etmeyi amaçlayan değiştirme:

Burada değiştirmenin amacı zulmü yerden kaldır
maktır. Kur’an böyle bir değiştirmenin toplumsal 
olarak yerde hakim kılınacağını işaret ediyor. Bu
nunla beraber önceki toplumları bekleyen tehlike bu 
toplumu da bekliyor. Nitekim şöyle buyurulmuştur: 
“Sonra onların ardından, sizi yeryüzünde halifeler 
kıldık ki nasıl davrandığınızı görelim” (10/14). Ba.ş- 
ka bir âyette halife kılınan yeni topluluğun istiz’a- 
fa uğrayanlara işaret elliğini belirtelim. “Hor görü
lüp ezilmekte olan o milleti de içini bereketlerle do
nattığımız yerin, doğularına ve batılarına mirasçı 
kıldık.” (7/137). Böylece insanlık tarihinin ilk dö
neminde Adem(a.s)’in topluluğunun yaşadıklarına 
benzer sınamalara gebe yeni bir toplum kurulur. Bu 
toplumda da Adem(as)’in didişmelerine şahit oldu
ğu Habilî ve Kabilî ayrışmaya gebe kalınır. Çünkü: 

“O günler... onları biz insanlar arasında çevirip 
duruyoruz” (Al-i İmran Suresi, 140) ■_________
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TURK s e n d ik a l
HAREKETI’NIN

>• • •

ÇOZUM YOLLARI

Ahmet
TUNBAK

l^ i ürk Sendikal Hareketi, içinde bu
lunduğumuz şu günlerde büyük 
sorunlar yaşamaktadır. Bu ister 

yüksek sesle, isterse alçak sesle ifade 
edilsin, işçi olsun veya olmasm toplumun 
her kesimince kabul gören bir acı ger
çektir. Türkiye Sendikacılığı’nın geldiği 
bu tıkanma noktası, Türkiye’nin kendine 
özgü şartlarından ve dünya genelinde ya
şanan gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 
Bir yandan küreselleşme ve uluslararası 
rekabet konularında geri kalan ekonomik 
ve endüstnriyel yapı, ekonomik darboğaz, 
Türkiye’ye yönelik siyasi baskılar, diğer 
yanda ise işsizlik, enflasyon, örgütlenme 
problemleri, terör, 1982 Anayasa’sından 
kaynaklanan sorunlar, federasyon ve kon
federasyonlar arası anlamsız çekişmeler.

Gördüğünüz gibi sorunları artırmak ve 
detaylandırmak mümkündür. Peki, Türk 
Sendikal Hareketi nasıl oldu da bu nok
taya geldi? Nerede hata yapıldı? Ya da 
ipin ucunu nerede elimizden kaçırdık? 
Yoksa ipin ucu hiç bir zaman elimizde 
olmadı mı? Acaba, Türk Sendikal Hare
keti hatayı başlangıçta mı yaptı? Acaba, 
sendikacılık sınıflararası çatışma zeminine 
oturulması gereken bir olgu mudur- Ya 
da, Kapitalist sistem içerisinde emniyet 
subabı vazifesi gören müesseseler midir? 
Adına “Yeni Dünya Düzeni” denilen sö
mürü düzeni çerisinde, post-koçizm ve 
neo-sabancizm olarak ifade edebileceği
miz neo-liberal politikaların Türkiye 
uzantıları karşısında bizleri kurtaracak 
kahramanımız, karizmatik liderimiz, be
yaz atlı prensimiz nerede? Yoksa Kurta
rıcı istemiyor muyuz? Yoksa sizler de, 
önce kurtarıcılardan kurtulmak isteyenler

den misiniz?
Türk Sendikal Hareketi’nin geldiği bu 

noktayı kavrayabilmek için her şeyi göz
den geçirmek ve sorgulamak zorundayız. 
Bir zamanların dinamik, canlı ve toplu
mu yönlendiren demokratik kitle öğütleri 
olan sendikalar ne oldu? Günümüz Tür
kiye’sinde sendikalara niçin güven duyul
muyor? Bir zamanların değişim sembolü 
olan sendikalar, niçin statükocu bir yapı
ya büründüler?

Yukarıda ifade ettiğimiz ve her birimi
zin kafasında onlarcasınm daha bulundu
ğuna inandığımız sorulara cevap aramaya 
ve problemlerimizi çözmeye çalışalım:

I-) 1952 yılında, bir mücadele sonun
da değil bizzat hükümet tarafından des
teklenerek kurulan Türk-İş ile başlayan 
Türk Sendikal Hareketi, “Amerikan 
Sendikacılığı” aşısı ile mayalanmaya 
başlanmıştır. Şu andaki konumları sizle- 
rin takdirine bıraktığımız işçi Konfederas
yonları, başlangıçta “Küçük Amerika” 
olarak nitelendirilen Türkiye Kapitalizmi- 
’nin emniyet supabı olarak düşünülmüş
tür. Kendi değerlerimizin ve sosyal şart
larımızın ürünü olmayan bu “aşılama” 
usûlü sendikal hareket, doku uyuşmazlığı 
nedeniyle; bazan kanlı sınıf çatışmalarını 
savunan, bazan da kapitalizmin donkişot.- 
luğuna soyunan sendikacılar yetiştirmiştir. 
Burası, ne Amerika ne de Rusya’dır. Bu
rası Türkiye ve Türkiye’nin şartlarına öz
gü bir yapılanma olmadıkça, bu ülke in
sanlarının ortak değerlerine, sosyal yapı
larına ve kültürüne uygun bir sendikal 
anlayış benimsenmedikçe “doku uyuş
mazlığı” devam edecek ve başlangıç hep 
hatalı olacaktır.
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II-) 18. Yüzyılın sonları ve 19. 
Yüzyılın başlarında buharlı maki
nelerin keşfi ile başlayan .sanayi
leşme sürcci içinde oluşan ve .sa
nayi devriminin temel dinamikle
rinden olan sendikalar ve o döne
me has sendikal anlayış sona er
mekledir. Sanayi loplumunun gele
neksel içi sınıfı, homojenliğini 
kaybetmiştir. Ama benzer sorunla
ra ve çıkarlara sahip değişik top
lumsal kesimler (işçiler, memurlar, 
emekliler, köylüler, küçük esnaf 
ve sanatkarlar) ortaya çıkmıştır. İş
te bu nedenle, toplumun bir kesi
mini diğer bir toplum kesiminin 
can düşmanı olarak niteleyen, ken
di varlığını diğer bir kesimin yok 
olmasına dayandıran, radikal söy
lemi tercih eden toplumsal hare
ketler günümüzün gerçeklerine uy
gun programlar ve çözümler üret
memektedir.

Çok hızlı değişimin yaşandığı 
günümüzde, hayatın her sahasında 
olduğu gibi sendikal alanda da 
“Toplumsal Uzlaşma” dışında 
başka bir çözüm alternatifimiz 
yoktur. Smıflarm çatışmasına de
ğil, ancak tarafların çıkar paralel
liğine dayalı, dayanışmacı bir sen
dikal anlayış ile toplumsal uzlaş
ma sağlanabileceği herkes tarafın
dan kabul gören bir gerçektir.

III-) Sendikalar, günümüz toplu- 
munda kendi üyelerinin pek çoğu
nun dahi güvenmediği müesseseler 
haline gelmiştir. Bu nedenle, sen
dikalar işçi taleplerini de aşan bir 
şekilde, toplumsal talepleri günde
me getirerek, örgütsüz kesimlerin 
de desteğini almak zorundadır. 
Sendikalar, yalnız örgütsel tabanla
rını oluşturan çalışanların talebleri- 
ni değil, her kesimin beklentileri
ne, ekonomiye, siyasete vc idare
ye vurgu yapmak zorundadnIar. 
Bu amacı gerçekleştirmek için 
sendikaların, sosyal diyaloga önem 
vermeleri, eğitim, basın-yayın, 
halkla ilişkiler ve araştırma konu
larında da toplumun her kesimine 
yönelik doyurucu çalışmalar yap
maları gerekmektedir.

IV-) Türkiye’de sivil dinamik
ler, tarihi dayanakları ve toplum

-içerisinde taban bulmaları açısm-

dan oldukça zayıftır. Hemen he
men her şey devletin kontrolü al
tında ve asker-sivil bürokrasisinin 
müdahale alanında yer alır. Bu acı 
gerçeklerin şekillendirdiği ortamda, 
demokratik ve sivil kitle örgütü 
olan sendikalar da, toplumsallaşma 
yönünden bir açmazı yaşamakta
dır. Sendika üyeliği bir işçi için 
neyi ifade etmektedir. Bir sendika
cı, ya da federasyon veya konfe
derasyon başkanı, işçiler açısından 
nasıl bir anlam ifade ediyor? 
Okul, askerlik veya iş arkadaşları
na kıyasla, ya da işverene veya si
yasilere nispetle konumu nedir? 
Derneklerde, vakıflarda, siyasi par
tilerde ve diğer kuruluşlarda örgüt- 
lenebilcn işçiler, “işçi” kimliği ile 
kurdukları veya üyesi oldukları 
sendikalarını kıyasladığımzda, ken
dilerini daha çok hangi örgüte ait 
hissediyorlar? İşçiler, kendilerini 
daha çok nereye bağlı düşünüyor
lar? Maalesef günümüz sendikala
rı, üyelerine bir kimlik ve sendi
kal kültür veremedikleri için, kül
tür seviyelerine katkı sağlamadık
ları için, üyeleri ile gerçek anlam
da barışık değildir.

Sendikalar, bu olumsuzlukları 
gidermek için; üyelerine sendikal 
kimlik ve kişilik kazandırmalı, iş
çilerin ortak paydası olarak sendi
kalar pratize edilmeli ve üyelerine 
aidiyet hissini vermelidir. Bunları 
sağlamak için de; sendikal örgüt
lenme içerisinde katılımcılığı, şef
faflığı ve toplumsal uzlaşmayı te
min edecek programlar realize 
edilmelidir.

V-)Emek ağırlıklı üretimden, 
bilgi ağırlıklı üretime geçilen gü
nümüzde, toplumlarm gücü artık 
sadece üye sayısı ile ya da örgüt
lülüğü ile değil, güç kaynağını 
“bilgi”nin oluşturduğu takip etme 
konusunda etkin olan toplumsal 
örgütler, daha otoriter hale gel
mektedir. Söylediklerini dinleten 
bu örgütler, istedikleri gündemi 
oluşturabilmektedirler. Sayıları bir
kaç yüzü geçmeyen ve zenginler 
kulübü olarak da tanınan TÜSİAD 
ile işçi konfederasyonlarının kıyas
lanması, bu konuya verilebilecek 
en çarpıcı örnektir.

Günümüz sendikaları, örgütlü 
oldukları işlerinin ekonomik du
rumlarım güncel olarak takip et
meli, proje üretebilmek için bilgi 
birikimine ve enfonnatik yöntem
lere vakıf olmalıdır. İşveren tara
fından öne sürülen tezler, yine bi
limsel yöntemler ve rasyonel veri
lerle çürütülmclidir. Politik kaygı
lardan arındnılmış “Araştırma 
Enstitüleri” kurularak, sendikaları
nın bilgi donanımı sağlanmalı ve 
her konuda uzmanlar söz sahibi 
olmalıdır. Bu programların uygula
nabilmesi için de, kurumlaşmış 
sendikacılığm oturması gerekir. Bu 
da, amaçları ve çalışmaları yöne
ticilerden bağımsız bir yapılanma 
demektir.

VI-) Yukarıda ifade etmeye ça
lıştığım.z konular tam olarak uy
gulansa bile, sendikal hareketin 
düzlüğe çıkabilmesi için yeterli 
değildir. İşsizlik, enflasyon, terör 
gibi sorunların çözümlenmesi de 
sendikal hareketin sorunlarını ta
mamen çözmüyor. Bütün dahili 
sorunlar halledildikten sonra karşı
mıza “Küreselleşme” problemi çı
kıyor. Günümüz dünyasında adeta 
akışkan haline gelen sermaye, sen
dikal hareketi, ulusal çapta düşü
nen bütün sendikal hareketleri teh
dit ediyor. Nasıl ki Alman sosyal 
güvenliği açısından Türkler bir 
tehdit unsuru ise, Türk sosyal gü
venliği açısından da Romenler, 
Ruslar birer tehdit unsuru oluştur
maktadır.

Toyota Sabancı ile, Ford Koç ile 
nasıl birliktelik sağlıyorsa, çalışan 
kesimin örgütleri olan sendikalar 
da asgari müştereklerde birleşmek 
zorundadırlar. Aksi takdirde, ulusal 
çaptaki sendikacılık ve bunun aka
binde dünya sendikacılığı yok ol
maya mahkumdur.

Sonuç olarak; Sendikalar, yeni 
ekonomik ve toplumsal gelişmele
re uygun hedef ve teşkilatlanma 
modeli geliştirerek, yaşamı.n tüm 
yönlerine ilişkin yeni bakış açıları 
üretmelidir. Yeni bir sendikal an
layış ve kimlik oluşturulurken, 
özellikle politik arena ve medyatik 
unsurlar üzerinde önemle durulma
lıdır. ■
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Avrupa Legal Düzenine Bir Başkaldırı
FUNDAMENTALIZM

Avrupa Parlamento*sunun 7 Ağustos 1997 tarih ve 
A4-0000I97 sayılı Raporu 
D 0C ’ENIRP(331I3311356

g ir iş

u raporun kaynağı, fundamenta- 
jk, lizmin tehlikeleri konusunda ya- 

pil an bir teklife dayanmaktadır. 
Teklifin verildiği tarih 5 Temmuz 
1996’dır. “Dış İlişkiler, Savunma Politika
sı ve Güvenlik Komitesi” tarafından su
nulan çalışma muhtevasının sorumluluk 
sahasına girmesi hasebiyle, “Sivil Öz
gürlükler ve İç İlişkiler Komitesi”ne ha
vale edilmiştir. Çalışmanın temel konu
su, dini fundamentalizmin şiddet form
larıyla ilgilidir.

Rapor, ilk olarak, referans aldığı te
rimleri tanımlamakta ve kısaca “funda
mentalizm” kavramı üzerinde durmakta
dır. Daha sonra, Avrupa Birliği içerisin
de mevcut olan “fundamentalizm”in ha
lihazırdaki durumunu tartışmakta ve 
onun karşısında ortaya konulacak politi
kanın tesbiti için tekliflerde bulunmak
tadır.

2. KONUNUN TANIMLANMASI

Çev: Şakir 
ALTINTAŞ

Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi 
üzerinde durulacak asıl konu “din kay
naklı’' fundamentalizmdir. Şiddet mili
tanlığının diğer yansımaları olan bölge
sel ırkçılık, milliyetçilik, sağ ve soldaki

aşırılık ile kültürel etnisite... gibi konu
lara burada hiç değinilmeyecektir. Aynı 
şekilde, dini olmaktan ziyade daha çok, 
sosyal temelli olan Kuzey İrlanda’daki 
çatışma da bu çalışmaya dahil edilme
miştir.

Raporun konusu, Avrupa Birliği’nde 
mevcut olan sadece din kaynaklı funda
mentalizmin değişik formları üzerinedir. 
Bu nedenle Yahudi ve Hindu fundamen- 
talizmi de çalışmaya dahil edilmemiştir. 
Diğer yandan, çoğunlukla müslümanların 
mağdur olduğu Bosnadaki etnik çatışma 
da, fundamentalizmin bir türü olmasına 
rağmen, Avrupa Birliği sınırlarının öte
sinde vukubulduğu için çalışmanın dı
şında bırakılmıştır.

Rapor, özellikle, “Sivil Özgürlükler ve 
İç İlişkiler Komitesi”nin başvurusu çer
çevesinde legal düzen, kamu (lüzeni, gü
venlik, sivil haklar ve özgürlükler, ayı
rım yapmama gibi konularla ilgili top
lumda varolan fenomenlerin pratik bir 
çalışması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Çalışma, pratiğe yönelik olduğu için 
kültürel ve teorik ifadelerden uzak du
rulmaya çalışılmıştır.

Rapor ayrıca, “Sivil Özgürlükler ve İç 
İlişkiler Komitesi”nin son zamanlarda 
gündeme getirdiği terörizm ve kürtler
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raporlarını da ihtiva cimeictedir.

3. FUNDAMENTALIZM

“Fundamentalizm” muğlak olma
yan ve ne olduğu çok iyi bilinen 
bir kavramdır. İlk kez, içinde bu
lunduğumuz yüzyılın başında 
Amerika Birleşik Devletlerindeki 
bir Protestan hareketi ifade etmek 
için kullanılmıştır. îfadc edilen 
bu hareket dünyevileşmeyi yer
mekteydi ve katı bir şekilde, Ki- 
tab-ı Mukaddes’in aslının harfi 
harfine ve bağlamsal olmayan 
bir tarzda okunması gerektiğini 
savunuyordu.

“Fundamentalizm” günümüze 
kadar anlam genişlemesine uğra
yarak gelmiştir. Bugün onu en 
güzel şekilde tanımlamak için 
öncelikle karşıtını vermek gerek
mektedir. Yani, bugün o, Batı 
sosyal düzeninin temel değer ve 
prensipleriyle çatışan farklı uygu
lama vc fikirleri ifade etmektedir. 
Bu temel değer ve prensiplerde 
ifadesini bulan Batılı toplum mo
deli , bilindiği gibi, Avrupa tari
hinin özel şartlan sayesinde oluş
muştur. Demokrasi, hukukun üs
tünlüğü anlayışı, insan hakları ve 
kilise ile devletin ayrılması gibi 
temel prensipler onun asıl mev
cudiyetinin temel taşlarıdır. Bu 
temel prensipler sayesinde o 
farklı fikirlere, kanaatlere vc ha
yat tarzlarına karşı hoşgörülü ol
mayı başarmaktadır. Hoşgörünün 
tek şartı, farklı düşüncelerin de
mokrasinin kurallarını vc huku
kun üstünlüğünü tanımalarıdır. 
Bu nedenle dini fundamentalizm, 
farklı kişi ve grupların-birtakım 
inançları sebebiyle- bu temel 
prensipleri tanımamaları sonucu 
politik bir sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Fakat tabiidir ki, bu 
tür kişi ve grupların legal düze
ni illegal yöntemlerle bozmaya 
veya değiştirmeye çalışmaları as
la kabul edilemez. Bu tarzda ya
pılan şiddet veya yıldırmalara 
karşı vatandaşları, ve toplumu

temel görevlerinden birisidir. Bu 
çerçevede ihmal edilmemesi gere
ken bir diğer nokta da, mevcut 
yasalarda düzenlemeler yapılarak 
toplumdaki mevcut dinlerin uygu
lamalarında tahammül edilebile
cek durumlara da fırsat verilme
sinin gerekliliğidir. Bütün bunlar 
gerçekleştirilirken mevcut yöne
timler Avrupa legal geleneğinde 
önemli bir değer olan “yönetim 
şuuru”na da sahip çıkmalıdırlar. 
Örneğin dini ve ahlaki değerleri 
yüzünden askerliğe karşı çıkanla
ra saygı duyma, bu şuurun bariz 
bir tezahürüdür. Bir diğer örnek 
de Protestan gruplar içinde aşı 
yaptırmaya karşı olanlar için ya
pılan kanuni düzenlemelerdir. 
Çok kültürlü Avrupa toplumu 
için bu tür düzenlemeler, yapıl
ması gereken şeylerdir. Bu dü
zenlemeler esnasında dikkat edil
mesi gereken şey politik karar 
mekanizmalarının legal düzeni ra
hatsız edici insanların değer yar
gılarından sakınması ve bu kişi
leri ciddi şekilde değerlendirerek 
onları demokrasi, hukukun üstün
lüğü vc insan hakları ile ilgili 
değerlerin imkan tanıdığı sınırlar 
çerçevesinde tutmaya çalışmasının 
gerekliliğidir.

Sonuç olarak fundamentalizm,- 
prensipte-Avrupa politikasının 
herbiriyle ilişkisi olmasına rağ
men farklı iki ihtiyacını ortaya 
çıkarmaktadır. Birincisi, demokra
si, insan hakları ve hukukun üs
tünlüğü prensipleri üzerine temel
lenmiş olan yasal düzen dahilin
de dini inançları gereği daha ge
niş uygulama alanı talep eden 
toplum üyeleri için düzenlemeler 
yapılmalıdır. İkincisi ise mevcut 
yönetim, gerekirse hukukun vc 
sistemin güçlerini de kullanarak, 
temelde dini inançları gereği 
mevcut sistemi tanımak isteme
yen ve buna örgütlü bir şekilde 
karşı çıkan veya antidemokratik 
yöntemlerle larklı bir düzeni ka
bul ettirmeye çalışan bireylere 
veya gruplara karşı harekete geç-

korumak yönetimin (government) mel id ir.

4. AVRUPA BIRLIGI’NDE 
MEVCUT OLAN FANATİK 

FUNDAMENTALIZM

Avrupa Birliği smırları içinde va
rolan fundamentalizm ne boyutta
dır? Bu soruya sağlıklı bir şekil
de cevap verbilmek için Avru
pa’da mevcut olan inançların ek
seriyetini oluşturan Katolik, Pro
testan, Ortodoks ve İslam’ın için
deki bu tarz eğilimleri inceleme
miz gerekmektedir.

4.1 KATOLİK, PROTESTAN VE 
ORTODOKS IIRİSTİYANLIĞI

Uzun bir zamandır Hristiyanlık, 
Avrupa’nın en yaygın dinidir. Bu 
nedenle kıtanın geçmişini ve şim
diki durumunu derinden etkile
mektedir. Toplum ve yönetimle 
olan ilişikisi yüzyıllardır tartışıl
maktadır. Meydana gelen anlaş
mazlıklar çok zaman şiddet kul
lanımıyla sonuçlanmıştır. Bu du
rumun en çarpıcı örnekleri Haçlı 
Seferleri ve Reform-Karşıt Re
form dönemlerinde vukubulan din 
savaşlarıdır. Bilhassa Ortodoksla
rın tarihinde kilise ve etnik top
lumun güçlü olması, günümüzde 
Bosna’da olduğu gibi, çok zaman 
kuvvet kullanımıyla kendini orta
ya koymuştur.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü 
vc insan hakları gibi kavramlar, 
çoğunlukla Hristiyan vc hümanist 
bir kültür içinde gelişmişlerdir. 
Bu nedenle kiliselerin hepsi mcv- 
cut yönetimlerle çok zaman sami
mi ilişkiler içine girebilmektedir
ler. Bu yüzden kiliselerin faali
yetleri hukukun üstünlüğü prensi
binin sınırlarını zorlamamaktadır. 
Kiliseler günümüzde demokrasi 
ve hukukun üstünlüğünü doğru
dan tehdit eden hiçbir eğilimi ih
tiva etmemektedirler.

_____________ 4.2 İSLAM_____________

İslam Avrupa’da özellikle de gü
ney bölümünde, köklü vc zengin 
bir tarihe sahip olmuş, fakat her 
zaman bir azınlık dini olarak kal
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mış, Kuzey Afrika ve Ortdado- 
ğu’daki seviyesine asla ulaşama
mıştır. Ama içinde bulunduğumuz 
yüzyılda, göçler sayesinde, sayı
sal olarak büyük bir artış göster
miştir. Bu artışa sebep olan göç
lerin sebeplerinden bazıları şun
lardır: İki dünya savaşı boyunca 
duyulan asker ihtiyacı, son za
manlardaki bağımsızlık hareketle
ri, yerli işçilerin sayıca azlığı, il
tica izni...vb.

Bugün Avrupa’da yaşayan müs- 
lümanların sayısı, tahminen, 8 ile
12 milyon arasındadır. Avrupa’ya 
yönelik göçlerin büyük çoğunluğu 
dini geleneği İslam olan ülkeler
den olmaktadır. Bu ülkelerin 
mevcut sistemleri, pekçok konuda 
Avrupa legal sisteminden farklı
dır. Kadın-erkek arasındaki eşit
sizlik, İslamı eleştirmeye yasak 
getirme, ölüm cezaları, dinden 
dönmeye getirilen yasaklar bu 
farklılıklardan sadece bir kaçıdır.

Avrupa legal düzeni içinde ya
şamak, müslümanların ekseriyeti 
için hiç de zor değildir. Çünkü 
İslam, azınlık olarak yaşayan 
müntesipleri için özel şartlar sun
maktadır. Fakat her şeye rağmen 
müslüman azınlığın büyük çoğun
luğu, Avrupa legal' düzenini za
lim olarak değerlendirmektedir. 
Her şeye rağmen onlar da, diğer 
vatandaşlar gibi, demokratik pren
sipler dahilinde kalmak şartıyla 
mevcut düzeni değiştirmeye te
şebbüs etme hakkına sahiptirler.

Öte yandan bu insanlar geniş 
İslam Dünyası’nın da tabii bir 
parçasıdırlar. Bu yüzden İslam 
Dünyasından, özellikle de kökle
rinin bulunduğu ülkelerdeki geliş
melerden ciddi şekilde etkilen
mektedirler. Son yıllarda dünya 
genelinde bir “Rönesans” yaşan
makta ve tabii olarak bundan İs
lam da nasibini almaktadır. İs
lam’ı monolotik bir bütünlük ola
rak değerlendirmek mümkün ol
masa da içinde pekçok farklı eği
limi barındırdığını söylemek pek 
yanlış olmaz.

Son zamanlarda İslâmî Funda

mentalizm (İslamı yorumlayış tar
zı politik radikalleşme ile bağın
tılı olan bir harekettir) büyük bir 
ivme kazanmaya başlamıştır. Ha
reketin en büyük öncüleri Müslü
man Kardeşler, İslami Selamet 
Cephesi (FIS) ve Cemaati İsla
mi’d ir. Bu örgütler mesajlarını 
yayabilmek için en modern ula
şım ve iletişim vasıtalarından fay
dalanmakladırlar. Sıradan insanla
rın sosyal ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek için bu insanlara yönelik 
faaliyetler de gerçekleştirmekte
dirler. Otoriter ve diktatör rejim
lere karşı sık sık organize ettik
leri hareketlerde bizzat olayın 
merkezinde yer almaktadırlar. Bu 
tür hareketleri organize ederken 
en rahat hareket ettikleri faaliyet 
alanı camilerdir. Aynı zamanda 
ideallerindeki İslami devlette asla 
mevcut olmayacak olan demokra
si, hukukun üstünlüğü, kadın-er- 
kek eşitliği ve azınlıkların korun
ması gerektiğinin de ateşli savu
nucularıdırlar.

Bu örgütlerin Avrupa’daki 
müntesiplerinin sayısı şu anda az
dır. Şiddet yanlısı olan veya onu 
sergileyenler ise çok daha az sa
yıdadır. Fakat Avrupa’da barış ve 
hoşgörü yanlısı bir tulum sergile
yen bu lür teşkilatlar, Arap dün
yasının fundamentalist örgütleriy
le yakın ilişki içerisindedirler. 
Türk Milli Görüşü bunun örnek
lerinden birisidir.

Avrupa’daki fundamentalist İs
lami teşkilatlar, üyelerinin azlığı
na rağmen Avrupalı müslümanla- 
rın geneli üzerinde ciddi bir etki
ye sahiptirler. Bu durum asla gö- 
zardı edilemez. Koruyucu veya 
karşı tedbirler alınmazsa İslami 
fundamentalizm Avrupalı müslü- 
manlar için çok daha etkileyici 
ve cazip hale gelecektir.

5. AVRUPALI MÜSLÜMANLAR
ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ ETKİLER

5.1 AVRUPA DIŞI ETKİLER 
İTHAL ÇATIŞMALAR

Avrupa’da gerçekten fanatik bir 
İslami fundamentalizm olgusu

mevcuttur. Bu olgu yerli olmak
tan ziyade “ithal” çalışmaların bir 
sonucudur. Avrupa her zaman sı
ğınma veya operasyonlara başla
ma noktası olarak kullanılmıştır. 
Bu durumun en çarpıcı örneğini 
Afgan savaşından sonra Lübnan, 
Sudan ve Bosna gibi çatışma böl
gelerinde bulunmuş “Afganiler” 
oluşturmaktadır. “Afganiler”in bü
yük çoğunluğu kendi ülkelerine 
dönemedikleri için dünyanın pek
çok ülkesine dağılmışlardır. Bir 
kısmı da Avrupaya yerleşmiş ve 
burada yeni çatışma bölgeleri için 
hazırlanmaktadırlar. Avrupa’da ül
kelerinde asla kavuşamayacakları 
imkanlara sahiptirler. İçinde bu
lundukları teşkilatlar da rahat ra
hat hareket edebilmekte ve ihti
yaçları olan silahlan kolayca te
min edebilmektedirler. Bu son 
nokta ise gerçekten çok kaygı ve
ricidir. Çünkü bu insanlar burada 
yaşayan dindaşlarını da tehdit et
mekten çekinmezler.

İslamcı fundamentalistlerin Av
rupa’da gerçekleşliridikleri “bom
balama eylemleri” kendi ülkele
rindeki çatışmalar sebebiyledir. 
Örgütler Paris veya Londra’da bir 
eylem gerçekleştirerek kendi ül
kelerindeki konumlarını güçlen
dirmeye çalışabilmektedirler. Böy
le bir hareket “Batı” nefretinin 
bir yansıması olarak da yorumla
nabilir.

DIŞ YÖNE'l'İMLERDEN 
GELEN MÜDAHALELER

Avrupa sınırlan dışından gelen 
ikinci etki ise, Avrupalı müslü- 
manlara diğer ülkelerden yapılan 
müdahalelerdir. Bunun en bariz 
ifadesi, Salman Rüşdi hadisesinde 
İran’ın takındığı tavır olmuştur. 
Benzer şekilde diğer İslam ülke
leri de Avrupa’da bulunan “ken
di vatandaşlan”nı denetimleri al
tında tutmaya çalışmaktadır. Bu 
gayret özellikle Libya, İran, Fas 
ve Türkiye’ye hastır. Buradaki 
insanlar bir Avrupa ülkesinin va
tandaşı olmalarına rağmen, kökle-
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l inin bulunduğu ülkeler tarafından 
yönlendirilmeye çalışılmakladırlar. 
Bu tür çabalar burada yaşayan 
müslümanlann Avrupa ile enteg
rasyonuna engel olmakta ve o ül
kelerde mevcut 'Olan çatışmaların 
Avrupa içine de “taşınması”na 
vesile olmaktadır.

YABANCI ÖRGÜTLERDEN 
GELEN DESTEKLER

Avrupadaki İslami örgütlere kıta 
dışından gelen destekler de bura
daki İslami fundamentalizmin 
yükselmesine sebep olmaktadır. 
Bu destekler özellikle Körfez ül
kelerinden gelmektedir. İnşa edi
len bir caminin yapımı parasızlık 
yüzünden tamamlanamazsa eğer, 
örneğin, Suudi Arabistan’dan ge
len bir teklif bu sorunu rahatça 
çözebilmektedir. Tabiidir ki para
nın beraberinde ideolojik etki de 
gelmektedir. Avrupalı müslüman- 
1ar kendilerini “uzaktaki kardeşle
rimiz” olarak ifade eden bu in
sanlara karşı çok hassastırlar.

Mevcut islami örgütlerin Avru
pa dışından aldıkları yardımın 
miktarını tam olarak tesbit etmek 
imkansızdır. Fakat bu teşkilatların 
pekçoğunun tamamen veya büyük 
oranda dış yardımlara bağımlı ol
duğu da bilinen bir gerçektir.

5.2 AVRUPA İÇİ ETKİLER 
GELECEK VE KİMLİK 

 UMUTLARI_____________

AvrupalI müslümanlann büyük 
çoğunluğu sosyo-ekonomik açıdan 
sıkıntı içindedirler. Yönetimlerin 
bir kısmı bu durumu, geç kalmış 
bütünleşme politikasının bir ek
sikliği olarak izah etmeye çalışır
ken, bazıları ise hala onun farkın
da bile değiller! Sandılar ki bu 
insanlar ülkelerine geri dönecek
ler. Fakat bu beklenti gerçekleş
medi.

Sonuç olarak, sosyo-;ekonomik 
sıkıntı bu insanların büyük bir 
kesiminde- özellikle genç nesilde- 
büyük bir “kimlik” sorununa se
bep oldu. Böylece bu insanlar -

-keyfiyetin bir kaynağı olmasına 
rağmen-Avrupa legal düzeni ile 
bağdaşmayan “hassas” İslami fi
kirleri temsil etmeye itildiler.

DİNİ LİDERLERİN EKSİKLİĞİ

Buradaki müslüman topluluklar 
yeterli sayıda dini lidere ve ima
ma sahip değildirler. Bu insanla
rı yetiştirebilecek imkanlara da 
sahip değillerdir. Bu nedenle me
selenin çözümü için çok zaman 
Avrupa dışı ülkelerden imamlar 
getirtme yoluna gidilmiştir. Ama 
bu da çözüm olmamıştır. Çünkü 
gelen kişilerin Avrupa sosyal ha
yatına yabancı olmaları ve bir 
takım fundamentalist eğilimler ta
şımaları sebebiyle bir takım so
runlar yaşanmaktadır. Bu durum 
AvrupalI müslümanlann Avrupay- 
la entegrasyonunu da engellemek
tedir.

BATİ MEDYASI

Alışılmadık ve aşırı olması hase
biyle medya için çekici olan fa
natik islami fundamentalizm sık 
sık “Gerçek İslam” diye sunul
maktadır. Medya tarafından gün
deme getirilen bu tanımlamalar 
yüzünden buradaki müslümanlar 
AvrupalIlara karşı bir imaj soru
nu yaşamaktadırlar.

Sonuçta, medyanın tanımlama
ları yüzünden, buradaki müslü
manlar da -özellikle gençler- iyi 
bir müslüman olabilmek için fun
damentalist olmak gerektiğine 
inanmaya başlamaktadırlar. Batı 
medyası,dünya çapında gerçekleş
tirdiği bu tür yayınlarla İslam ül
kelerindeki fundamentalist eğilim
lerin bile yükselmesine sebep ol
maktadır. Böylece imaj, kendi 
gerçekliğini kendisi yaratmaya 
başlıyor. Ve bu yüzden de Avru
palI müslümanlar, kendilerinin 
kabul edilmediğini ve dışlandıkla
rını düşünmeye başlıyorlar.

MÜSLÜMANLARA KARŞI 
YÖNETİMLERİN TAVRI

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin

herbiri yönetim ve din arasında, 
büyük oranda tarihi gelişmeler 
sonucu ortaya çıkmış ilişkiler ağı
na sahiptirler. Avrupa’da müslü
man nüfusun artışı, beraberinde 
bir takım sorunlar da getirmiştir. 
Bu sorunların en önemlilerinden 
birisi din olarak İslam’ın statüko 
ile nasıl bütünleştirileceğidir. Bu 
meseleye hala bir çözüm buluna
mamıştır. Yönetimler, İslam’ı di
ğer dinlerle aynı statüde kabul
lenme konusunda hala gönülsüz 
davranmaktadırlar. Bu konuda ile
ri sürdükleri şey de müslümanlar 
arasında muhatap alınacak kuru
mun eksikliğidir. Maalesef bu ko
nuda müslümanlar arasında da bir 
uzlaşma mevcut değildir. Bu ne
denle yönetimlerden önce müslü
manlar temsil sorunlarını hallet
melidirler.

Avrupalı müslümanlar örgütleri
nin ve uluslarının farklılığı yü
zünden merkezi bir organizasyo
na sahip değildirler. Aynı durum 
Hristiyanlık için de sözkonusu ol
masına rağmen yönetimler kilise
lerle ilişki kurmada başarılı ola
bilmişlerdir. Fakat sözkonusu 
müslümanlar olunca, muhatap 
alacakları kurumun eksikliğini ba
hane etmektedirler.

Sonuç olarak İslam, statü ola
rak, diğer dinlerden farklı bir şe
kilde biraz daha alt seviyede mu
amele görmektedir. Bu durum da, 
müslümanlar arasında kabul edil
medikleri hissini güçlendirmekte- 
dir. Bu yüzden müslümanlar ara
sında radikalleşmenin artması ve 
Avrupa toplumuna karşı bir nef
retin doğması ihtimal dahilindedir.

6 . SAĞDUYULU TAVSİYELER

Yukanda yapılan tahliller, sağdu
yulu bir formül için bazı hareket 
noktaları ihtiva etmektedir. Bun
lar özellikle Üye ülkeler tarafın
dan ifade edilmeli ve AvrupalIla
rın alakası temin edilmelidir. Ay
rıca şu konularda üye ülkeler ara
sında bilgi ve tecrübe aktarımı 
olmalıdır:
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Yukarıda da ifade edildiği gibi 
fanatik İslami fundamentalizm §li 
anda Avrupa’nın küçük bir soru
nudur. Yine de bu faaliyetler po
lis ve istihbarat birimleri tarafın
dan sıkı bir şekilde takip edilme
lidir. Bu örgütlerin kendi dinda.5- 
larmı baskı altına almalarına asla 
izin verilmemelidir. Avrupa istih
barat birimleri bugüne kadar te
rörizmle mücadele konusunda ba
şarılı olmuşlardır. Zaten bu konu
da soğuk savaş dönemine kadar 
uzanan bir tecrübenin de sahibi
dirler.

KAMUSAL ALANDA İSLAM’IN 
DİĞER DİNLERLE E^İT 

KONUMA GELMESİ________

Üye ülkelerin pek çoğunda kamu
sal alanda İslam diğer dinlerle 
eşit konumda değildir. İslam da 
aynı statüye yerle.ştirilmeli ve 
müslümanlara dinlerini rahatça 
yaşayabilecekleri bir hareket sa
hası sunulmalıdır. Yönetimler de 
İslam’ın kamusal bir ifadesi olan 
cami inşaası ve benzeri durumla
ra karşı olumlu tavırlar takınma- 
lıdırlar. Eğer yönetimler, sekliler 
bir politikayı doğmatik bir şekil
de kabul eder ve .sosyo-politik 
sahada dinin seslendirilmesine ve
ya herhangi bir referansına karşı 
çıkarsa, böyle bir tavır bu insan
ların Avrupa ile bütünleşmesini 
ve karşılıklı olarak uyumlu ilişki
lerin gelişmesini engelleyecektir. 
Ayrıca yönetimde yetkili kişi ve 
kurumlar da müslüman vatandaş
larına karşı, acilen, olumlu tavır
lar takmmalıdırlar. Aynı şekilde 
yönetim ve İslami örgütler arasın
da bir takım yapısal bağlantılar 
kurulabilirse böyle bir durum çok 
daha iyi ilişkilerin gelişmesine 
vesile olacaktır.

SOSYAT. VE EKONOMİK 
BÜTÜNLENME POLİTİKASI

Avrupa toplumuyla ekonomik, 
sosyal ve kültürel olarak yeterin
ce bütünleşmemiş bireyler, bütün

leşmeyi başarmış olanlardan çok 
daha fazla, fundamentalist örgüt
lerin gerçekleştireceği manipülas- 
yonlara maruz kalacak kolay bir 
hedeftirler. Bu nedenle, istihdam 
oranı arurılarak azınlıkların sos- 
yo-ekonomik durumları iyiliştiril- 
melidir. Bu konuda taraflar karşı
lıklı olarak gayret göstermelidir
ler.

MEDYA MENSUPLARININ 
____________ EĞİTİLMESİ____________

Demokratik yapının sözcüleri 
olan medya mensuplarının bazı 
sorunları ele almaları ve bunları 
kamuoyuna taşımaları çok önem
lidir. Eğer bu insanlar İslam’ın 
ve müslümanların sosyal duru
munun gerçek anlamda, farkında 
olabilseydiİer, bu gün ortaya çok 
daha farklı bir tablo çıkardı. Eğer 
onlara yönelik, genel manada, 
“din’Me ilgili bir bilgilendirme fa
aliyeti yapılsaydı bu farklı tablo
nun ortaya çıkması çok daha ko
lay olurdu. Medya mensuplarına 
İslam’ın ve fundamentalizmin 
tam olarak ne olduğu gerçeği ve 
fanatik boyutların kapsamı doğru 
bir şekilde sunulmalıdır. Böyle 
bir çalışma, önyargılardan uzak, 
objektif haberlerin sunulmasına 
zemin hazırlayacaktır. Ayrıca bu 
çalışmalar maddi destek ve son 
derece kaliteli programlarla da 
desteklenmelidir. Sonuç olarak, 
Avrupa Birliği Ayrımcılığa karşı 
mücadelede kendisine yaraşır bir 
politikayı takip etmelidir.

KAMU RUHUNU, DEMOKRASİYİ. 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İN
SAN HAKI.ARINI EĞİTİM SÜRECİ 

BOYUNCA DAHA ÇOK VURGUL^VMA

Demokrasiyi ve hukukun üstünlü
ğünü savunmak demek, insanlara 
demokrasiyi, hukukun üstünlüğü
nü, insan hakları prensiplerini öğ
retmek ve yaşadıkları ülkenin 
kültürü hakkında onları bilgilen
dirmek demektir. Bu hadise, özel
likle, farklı kültür ve prensiplerin 
hakim olduğu ülkelerden gelmiş

yeni vatandaşlar için çok önemli
dir. Bu nedenle bütünleşme süre
cinin bir parçasını oluşturmalıdır. 
Prensiplerin vurgulanması, genel 
eğitim müfredatı dahilinde göç
menler ve yerli çocuklar için her
hangi bir ayrımcılığa fırsat ver
meden, anayasa’nın sınırları çer
çevesinde ve hukukun üstünlüğü 
gözetilerek yapılmalıdır.

İSLAMİ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN 
DAHA FAZLA İMKANLAR SUNMA

AvrupalI müslümanların imam ih
tiyacını Avrupa dışı ülkelerden 
karşılamaya çalışmak bu insanla
rın Avrupayla bütünleşmesine 
yardımcı olmaz. İmamlar Batı 
toplumuyla bütünleşebilmiş kim
seler olmalıdırlar. Bu yüzden İs
lami eğitim kursları, toplumda 
gerekli ve mümkün olan müşte
rek düzenlemeleri ciddiye alan is
lami kurum ve üniversitelerin ka
tılımıyla Avrupa’da yapılmalıdır. 
Bu eğitim sonunda yetişecek 
imamlar, buradaki müslümanlarla 
Avrupa toplumu arasında daha iyi 
ilişkliler kurulmasına vesile ola
caklardır. Yönetimlerin sağlayaca
ğı imkanlar çerçevesinde burada
ki İslami teşkilatlar da bu tür 
eğitim kurumlarının kurulması 
için gerekli gayretleri göstermeli
dirler.

TOPLUMDA İNANÇLAR 
ARASINDA GELİŞTİRİLECEK 

________DİYALOGUN ÖNEMİ________

İslam Avrupa’da, bir din olarak, 
uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. 
Fakat müslümanlar büyük toplu
luklar halinde sadece son zaman
larda yaşamaya başlamışlardır. Bu 
yüzden Avrupadaki dinler ile İs
lam arasında geliştirilecek bir di
yalog büyük ehemmiyet arzet- 
mektedir. Böyle bir diyalog din
lerle ilgili müşterek bilgi, anlayış 
ve kabulleri geliştirebilir. Avrupa 
çapındaki büyük dinler ile Ko
misyon arasındaki bağlantıları ku
rumsallaştırmak çok faydalı ola
caktır. Bu tür çabalar istişari bir
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konseyin oluştLimlmasma doğru 
da bir adım olacaktır.

AVRUPA KÜT.TÜR VE ZENGİNLİ- 
GİNE MÜSLÜMANLARIN DA 

KATKISININ OLDUĞUNU
KABULLENME___________

Avrupa kültür ve zenginliğinin 
inşaasında müslünıanların da kat
kısının olduğu geniş halk kitlele
ri tarafından kabul edilmelidir. 
Bu konuda yetkili ki. î vc kurulu
ların oynayacakları rol büyük 
öneme sahiptir. Almanya’daki 
müslüman topluma Ramazan ayı
nın sonunda mektup yazan Al
manya Federal Cumhuriyeti Ba.5- 
kanı, bu bağlamda güzel bir ör
nek olmu.ştur. Tarihin vc geçmi.ş- 
te taraflarca yapılmı .5 halaların or
tak bir çalışmasının yapılması iyi 
yönde ilişkilerin gelişmesine yar
dımcı olacaktır. Ayrıca büyük 
halk kitleleri tarafından kabulle
nilme, müslümanlarda varolan 
dışlanmışlık vc kabul edilmemiş- 
lik düşüncesini de azaltacaktır.

DIŞA OL/İN BAĞIMLILIĞI AZALTMA

Fundamentalizmin etkisini azalt
mak için dışardan destek alma
yan bağımsız İslami teşkilatlar 
desteklenmelidir. Dış desteğin 
azalması, teşkilatın köklerinin bu

lunduğu ülkelerdeki çatışmaların 
Avrupa Birliği’nc ithal edilmesi
ne engel olacaktır. Yapılması ge
reken bir diğer şey de yönetimin 
desteklediği başka dinlerin örgüt
lerine sunulan imkanların aynısı
nın müslümanlara da sunulması
dır. Ayrıca -ki haddizatında üye 
ülkelerin pekçoğunda pratik ola
rak mevcut olan bir şeydir- dini 
organizasyonlara özel vergi tah
sisleri ihsan edilmelidir.

TAKİP EDİLEN DIŞ İ’OLİTİKA 
AVRUPA BİlILİĞİ VE ÜYE ÜLKELER

TARAFINDAN DENETLENMELİ

Avrupa’da yaşayan müslümanla- 
rın gözünde. Batılı yönetimler in
san haklan ve demokrasi söz ko
nusu olduğunda iki yüzlü bir po
litika takip etmektedirler. Örneğin 
Ortadoğu’daki mücadelede Batı
nın oynadığı rol, müslümanlarm 
öfkesini arttırmış vc bu öfkenin 
İslami fundamentalizm tarafından 
kolayca tahrik edilebileceği bir 
noktaya yükselmesine sebep ol
muştur. “Hristiyanlar” tarafından 
müslümanlarm etnik temizliğe 
maruz bırakıldığı Bosna’daki sa
vaş da, Avrupa Birliği’nin güve
nilirliğini ciddi şekilde zedele
miştir.

Ekonomik ve stratejik menfaat
ler politikada çok zaman insan

haklarından daha ağır basmakta
dır. Örneğin, Suudi Arabistan gi
bi “müttefikler” olarak değerlen
dirilen otoriter rejimler bile de
mokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
insan haklan söz konusu oldu
ğunda sınıfta kalmış olmalarına 
rağmen, herhangi bir tepkiye ma
ruz kalmamaktadırlar. Avrupalı 
yönetimler, bu kavramları sadece 
sözlerinde değil icraatlarında da 
sergiledikleri takdirde müslüman- 
ların nazarında eski itibarlarını 
kazanacaklardır.

7. SONUÇ

Sonuç olarak, fanatik dini funda
mentalizmin Avrupa’nın büyük 
kesiminde mevcut olmadığını 
söylemek yanlış olmaz. Var olan 
da sadece İslam dünyasından it
hal edilendir. Yine de bu eğilime 
sahip gruplar, polis ve istihbarat 
birimleri tarafından sıkı bir şekil
de takip edilmelidirler. Şu anda 
bu insanlar sayıca azdırlar fakat 
bu rakamı büyütmek için devam
lı çalışmaktadırlar. Avrupadaki 
müslümanları bu grupların mani- 
pülasyonlarmdan korumak için 
onların entegrasyonunu ve halk 
tarafından kabul lenilmelerini 
sağlayacak politikalar geliştirilme
lidir. ■

i l l a i

YENİ ÇIKTI

Pınar Yayınları 
Bcyazsaray zemin kat. 

No: 31 Tel: 518 15 15
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GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN
ROLÜ VE e t k in l iğ i

Edip
SEVİNÇ

İvil toplum, toplumun ve siyasetin 
sivilleşmesi, sivil insiyatif gibi 
kavramlar modernleşme süreci 

içindeki toplumlarm gündeminden düş
müyor.

Türkiye’de konu henüz bu isimlerle 
tam olarak tanmılanmış olmasa bile, 
Cumhuriyet sonrasında ve özellikle dar
beler ertesinde daima temel toplumsal 
meselelerden biri olagelmiştir.

Özellikle, 1980 sonrası ve Turgut 
Özal’m estirdiği değişim-reform rüzgar
ları sırasında sivil toplum kavramının 
daha sık telaffuz edildiğini gördük.

Ülkemizin yeniden rejim tartışmaları 
ve baskı dönemine girdiği günümüzde 
ise, gelecekteki siyasi oluşumlar üzerin
de belirleyicilik vasfı taşıması yönüyle 
sivil insiyatifin rolü ve konumu, artık 
konuşma zemininden uygulama zemini
ne taşınmalıdır.

Sivil toplum; toplumun canlanmış ru
hunun devlete, bürokrasiye veya siyasal 
iktidarlara karşı doğal savunmasıdır.

Sivil insiyatif ise, bir anlamda devlet 
iktidarının halk (sivil toplum) lehine sı- 
nırlandırılmasıdır.

Bu tanımlar çerçevesinde devlet; ge
rekli bir kötülük, sivil toplum; niteliği 
belirlenmemiş bir iyilik konumundadır 
denilebilir.

Sivil toplum ne kadar mükemmel or
ganize olabilmiş ise halkın kendi işleri 
de düzelmekte ve yönetime (siyasal ik
tidara) o ölçüde az külfet ve fırsat bı
rakılmaktadır. Ne varki, devlet ve onun 
etrafında kümelenen devletten geçinen
ler topluluğu genellikle sivil topluma 
çok sevimli bakmaz ve bireysel ya da

biraraya gelmiş aklı, devlete ihanet ede
bilme yeteneği olarak değerlendirir. 
Devletin bu tavrı en çok kanun ile hu
kuk arasındaki tercih ile belirginleşir. 
Devlet, kanun devleti olmaya bayılır. 
Ancak kanunları yapan temel hukukun 
toplumun ortak vicdanından ve evrensel 
ilkelerden kaynaklandığı bir hukuk dev
leti ilkesine, teoride olmasa bile pratik
te soğuktur.

Bütün bunlar ışığında sivil toplumun 
organize uzantıları saydığımız gönüllü 
kuruluşlar nedir? Ne yapacaklar? Hep
sinden önemlisi de nasıl ve hangi kay
naklarla yapacaklardır? Gibisinden soru
ların sağlıklı cevaplarını verebilfneliyiz. 
Elbetteki bu kritik sorulara herkes ken
di anlayış ve eğilimine göre farklı ce
vaplar verebilir. Ancak farklı cevapların 
tümünü kuşatacak bir yaklaşım, gönüllü 
kuruluşların fert ya da toplum bazında
ki ideallerin hayat zemini olmaları ge
rekliliğidir.

İdeallere, zevklere, eğilimlere, Hıti- 
yaçlara ve sorumluluklara ise ne tanım, 
ne de sınırlama getirilemez.

Oysa devlet bunların hiçbirini yapama
dığı gibi, sorumluluk alanında bile hisset
mez. Yada ülkemizde olduğu gibi herşe- 
ye karışan bir buyurgan devletin düzen
lemeleri ile halkın ideal ve sorumluluk 
duyguları kesişmez. Üstelik ülkemizde 
sivil olduğu bilinen hükümetlerin de dev
let tarafından aşın kuşatılmışlığı bir baş
ka olgudur. Hatta halkın temsilcisi konu
munda bulunan sivil siyasetçiler bile, türîı 
eğilim ve eylemleri açısından devlete en
deksli durumdadırlar. Bu, sivil toplum ve 
siyasetçi eliyle insiyatif kullanma niye-

46 ■ ÜMRAN



tindeki kesimler açısından en azm- 
dan komik bir durumdur. Oligarşik 
olmayan bir devlet modeli açısın
dan da sonuç değişmez. Son dere
ce kompleks ve heterojen yapı ar- 
zeden devletler, içinde boğuldukla
rı mali ve finansal problemlerin dı
şında halkın eğilimlerinin tatminini 
lüks saymaktadır. Böylesine kaotik 
ve birey aleyhine bir zeminde si
vil toplum organizasyonları en ko
lay ulaşılabilecek tek çıkış yoludur. 
Bu sonuç, gönüllü kuruluşları birer 
siyasal düşünce üretim merkezi 
olarak algılayan en uç noktadan 
Kanarya Sevenler Derneği ’ne kadar 
uzanan sınırsız mesafede hiçbir de
ğişiklik arz etmez.

Gönüllü kuruluşlar nasıl yap
malıdırlar? sorusunun ccvabını, 
bugünkü görüntüden hareketle ne
den yapılmıyor? Sorusunun ce
vaplandırılmasında aramamızın 
daha doğru olacağını düşünüyo- 
mm.

Neden başarılamıyor?
Öncelikle üst ideallerin, bilinen 

klik ve cemaat rekabetleri ile an
lamsız alt kategorilere bölünmesi, 
tesbit edilen en temel yanlışlardan 
biridir. Aynı hedef ve idealleri 
paylaşan bireylerin veya cemaat
lerin, aynı kategorideki inanılmaz 
sayıdaki gönüllü teşekküle parça
lanmış olmasının tabii sonucu, 
gönülsüzlük olarak tezahür etmek
tedir. Böyle bir bölünmüşlüğün 
bir diğer doğal sonucu da verim
sizlik olacaktır.

Her siyasi partinin, her cema
atin, hatta her hocaefendinin mut
laka bir Falanca İş Adamları Der
neği bulunurken, yanında Filanca 
Eğitim ve Araştırma Vakfı da ku
rulmuş olup, her siyasi partinin 
de bir teknik elemanlar ve hukuk
çu derneği faaliyet görtermektcdir.

Hepsi birer tabeladan müteşek
kil bu amatör kuruluşlar, inanıl
maz kaynak israfının ve birer ve
rimsizlik rekortmenliğinin kıska
cından kurtulamamaktadırlar. Üs
telik, gönüllü kuruluşun yerine 
getirmeyi hedeflediği yüce ideal
ler genellikle cemaatin, yada siya
si teşekkülün klik menfaatleri ya
nında sürekli ikinci planda kal

makta, çoğunlukla adı bile hatır- 
lanmamaktadır. Bu durum, ülke
mizde demokrasinin güdüklüğü ve 
mevcut tabelaların esas faaliyetle
ri gizlemek amacına yorulabilse 
de, bunlar yeterli gerekçeler ol
madığı gibi sonucu da değiştire- 
memektedir. Hatta, kimi yüce ve 
üst ideallerin cemaatler arası fark
lılık arz etmesinin mümkün olma
dığını düşünürsek, gerçekte gönül
lü kuruluşların gönül ve ideal 
kavramlarını kendi dar pencerele
rinin dışında görmek istemedik
leri gibi bir sonuca varabiliriz.

Örneğin son derece özellikli 
bir üst kurum olması gereken hu
kuk ve işadamı derneklerinin, her 
kesimcc parçalanmış olması bir 
tek sonuçla açıklanabilir; işadamı 
derneklerinde işadamı, hukuk der
neklerinde de hukukçu bulunma
dığı. Bir belirleyici örnek olarak 
TÜSİAD’ın konumu, hedef ve 
ideallerdeki bütünlüğü, derneği 
oluşturan kurumların dernek tüzel 
kişiliği karşısındaki aczi (KOÇ’un 
bir yıl kâr etmeme teklifinin red
di) ve sonuçtaki derneğin etkinli
ği, verilebilir.

Bölünmüşlük, gönüllü kuruluş
larda başarının temel şartı olan 
faaliyetlerde profesyonelleşme ve 
kalitenin önüne geçmekte, teşek
küller gündüz kapalı, gece ise be
lirli saatlerde açık, sadece birkaç 
kişinin uğradığı mezbeleliklere 
dönüşmektedir.

Bir başka büyük temel yanlış 
ise siyaset karşısındaki tavırdır. 
Gönüllü kuruluşların hemen tümü 
siyasete özenme, ya da siyasete 
bir köşesinden dahil olma çabası 
içindedirler. Sosyal ve kültürel 
hizmetler siyasette etkin olma (!) 
uğruna adeta küçük görülmekte
dir. Kimi zamanda gönüllü kuru
luş, siyaset eliyle dağıtılan rantın 
ya da kadroların aracısı konumu
na düşmektedir. Bu görüş, siyase
tin küçümsenmesi şeklinde algı
lanmamalıdır. Tersine modern 
toplum, siyasi bir toplumdur. Bi
reylerin siyasete ilgisizliği oranın
da demokrasi yerine, baskıcı yö
netimler gelişir. Ancak gönüllü 
kuruluşların, profesyonel siyasetçi

lerin yerine geçmeye kalkışması 
anlamsızdır.

Bu çarpık anlayışta siyasetçile
rin önemli payını da gözden uzak 
tutmamak gerekir. Siyasetçiler, gö
nüllü kuruluşları birer arka bahçe 
olarak görmekten bir türlü vazgeç
memektedirler. îşte bu anlayış, 
gönüllü kuruluşların siyasete ve 
devlete endeksli konumlarında ka
talizör görevi yapmaktadır.

Siyasetçi aynı zamanda gönül
lü kuruluş mensuplarım kendisine 
potansiyel rakip görmekte, onların 
siyasetin kontrolünün dışına çık
masını da istememektedir. Siyasi 
partilerin demokratik olmayan ya
pıları ise bu kısır döngüye çanak 
tutmaktadır. Halbuki, sivil toplum 
örgütleri siyasetin doğal okulu ko
numundadırlar. İkibinli yılların 
kompleks toplumlarının artık hiç
bir problemi siyaseten çözülemez 
durumdadır. Bu bağlamda kariye
ri ve ufku yetersiz, siyasi lafazan
lık yada lidere yakınlıktan başka 
özelliği olmayan siyasetçiler yeri
ne, gönüllü kuruluşların pratiğin
den yetişmiş, ülke meselelerini bi
len, çözüm arayışlarına aktif gö
rev almış kişilerin tercihi en doğ
ru yaklaşım olacaktır.

Ancak ne amatör ve tabela gö- 
hüllü kuruluşlarından bu çapta in
san yetişebilmekte, ne de siyaset
çiler gönüllü kuruluşlara bu imka
nı tanımaktadır. Gönüllü kuruluş
larda görev alan fertler ise kendi 
alanlarındaki birinci sınıf insan
lar olma hedefini daima gözden 
uzak tutmaktadırlar.

Sivil toplum organizasyonları
nın başarısı, sosyal devlet harca
malarının kıskacında bunalan eko
nomik dengeler için de bir çıkış 
noktasıdır. Artık gelişmiş ekono
milerde kâr amacı gütmeyen gö
nüllü organizasyonların milli ge
lirler içerisindeki payının hızla 
yükselmekle olduğu görülmekte
dir. Öylesine ki; bu durum dev
letin enflasyonist harcamalar yap
madan sosyal yardımların temini 
açısından yeni bir ekonomik mo
del olma yönünde hızla yol al
maktadır. ■
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_ŞıMîLi liNCELEME
Modern Şehirlerin Geleneksel Bir Sapması

BÜYÜCÜLÜK

Ahmet
BAYDAR

A- Giriş
Önceki devirlerde, doğanın zor şartla
rı, insanın geleceğini önccden bilme 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. İnsan, bu 
ihtiyaçtan hareketle, gözlerini gökyü
züne çevirmiş, sürekli güneş, ay, yıl
dız ve gezegenlerin hareketlerini izle
meye başlamış, zamanı yıllara, mev
simlere ve aylara bölerek takvimler 
icad etmişti. Neticede, gökyüzünü 
okuyarak, tabiatta süregelen adeti kıs
men anlamış, geleceğini ona göre 
ayarlamıştı. Ürün bol olduğunda de
polamış, böylece kurak geçecek olan 
zamanın tedbirini alabilmiş, taşacağını 
önceden bildiği nehirlerin vereceği za
rarları, aldığı tedbirlerle önceden ön
leyebilmiştir.

İnsanoğlu, başını semâya yönelttiği 
sürece daha çok rahat edebilmiş, an
cak tabiatın zor şartlarını yenmede 
başarısız olduğu zamanlarda da; tıl
sım, efsun, cefir, muska ve benzeri 
daha başka gizemli yollar icad etmiş, 
bunu başarabilmek için de öznel ta
pınma yolları keşfetmiştir. Zaten, ge
leceğini elinde bulunduran bir ilâh’a 
tapma arzusu insanın mayasında var
dır. Düşünmeyen toplumlar, karşısın
da acizlik duydukları şeylerdeki gücü, 
bizzat onlardan görmüşler ve ilahlık 
değeri yükleyerek onlara tapmışlardır. 
Bu nedenle kehânet ve tapınma dâimâ 
ikisi bir. arada bulunmuş, toplumda 
birinin gücü bitince hemen diğeri 
devreye girmiştir.

Eskiçağ Yunanistan’ında kehânet 
işlerine bakan tanrının yardımcıları, 
din adamları ve kâhinlerdir. Büyücü 
kelimesinin Yunanca’daki karşılığı 
“Magos”tur. Farsça’da magos, ateşe 
tapan demektir.' Eski Türk dilinde de

“Büyü”, hem din adamı ve hem de 
büyücü anlamına gelmektedir, Türk 
lehçelerindeki, şaman,’ kam^ ve bak- 
şı,'* hem büyücü hem din adamı de
mektir. Bâbilliler, yıldızlardan çıkar
dıkları hükümlerle kehânette bulunur
lar ve aynı zamanda yıldızlara tapar
lardı. Dînî törenleri büyücüler yönetir
di. Bu nedenle, şirkin yaygın olduğu 
coğrafyalarda, peygamberler’in kehâ
nette bulunan büyücülere benzetilme
lerinin sebeblerini burada aramak ge
rekir.^

İçine büyü karışan tapınmalar, kut
sal kılınan şeylerin şerli ruhlarından 
korunmak, ya da onları büyü yoluyla 
etkileyerek, hayırlarını celbetmek için
di. Onlardan elde edilebilecek hayrın 
başında da, kehânetle ilgili konular 
vardı.

Tarihte ve günümüzde pek çok bü
yü yöntemi bilinmektedir. Bu yöntem
ler, toplumlann eşyanın mahiyetini 
yorumlama farklılığından doğar, Me- 
zopotamyalılar’ın yıldızlarla, Grek- 
ler’in dört maddeyle ve Sâmî toplum- 
larm cinlerle ilgili büyükler geliştir
meleri onların felsefeleriyle uygunluk 
arzetmektedir. Yani her toplum, ken
di düşünce sistemine göre büyü geliş
tirmiştir.

Fakat, pek de felsefelerin özgünlü
ğünde kalmayan çeşitli araç ve yön
temlerin evrenselliği, durumu daha 
anlamlı kılmaktadır, meselâ gözdeğ- 
mesi kültürü, Hind, Mısır, Arap, Fars, 
Yunan ve Türk folklöründe ya>gın 
biçimde vardır. Nazar boncuğu, at na
lı ve kuş falı da evrensel araçlardır. 
Ortadoğu’da rarstgele atılan remi 
noktalarıyla, Ç in’de havaya rastgele 
atılan bozuk paralarla. Batı’da ise
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desteden rast gele çekilen oyun kağıtlarıyla fala 
bakılır. Faldaki bu rastgelelik üzerine oturan yön
tem birliği de, evrensel gibi görülmektedir.

Şüphesiz teknikte ilkel olan toplumlar büyü tü
rü arayışlara daha çok düşmüşlerdi. Belki bu du
rum, onların doğal sebepleri bulmada başarısız ve 
çaresiz kaldıkları için kolay ve gizemli şeylere 
yönelmiş olmaları ile izah edilebilir. Fakat, evre
nin keşfedilmesinde dur durak bilmeyen bilgi ça
ğında da, bu mesleklerin hala devam etmesi bu 
tür bir yaklaşımla izah edilemez.

Günümüzdeki büyücülerin, mo
dern şehirlerde tezgah açabilmele
ri, üstelik müşterilerinin de daha 
çok bilim ve teknikten haberdar 
kimselerden olması düşündürücü 
bir hadisedir. Yani Eski ve Or
taçağ toplumları kadar, çağdaş 
toplumlar da büyüye değer veri
yorlar. Halen bazı hayvanların tır
nağı, kılı ve dışkısından,kedi, til
ki ve kurt dişinden, aşık kemiğin
den, anlaşılmaz yazı ve şekiller
den, fal ve muskalardan, kurşun 
döktürmekten, istismarcı bazı 
kimselere okunmaktan medet 
umuyorlar. Kısaca bilim ve tekni
ğin bu denli ilerlemesi karşısında, büyü uğraşısı 
hızını azaltmak yerine artırmış, hatta biçim ve ad 
değiştirerek daha da yaygınlaşmıştır.Eski sihirbaz, 
falcı ve müneccimler, yerlerini çağdaş astrolog ve 
medyumlara bırakmıştır.

Bugün ülkemizde hemen her iş yerinde, ko
ruyucu olduğu iddia edilen vefklere'' kemin göz
lerden koruyucu olduğuna inanılan nazar boncuk
larına, uğur getirdiği kabul edilen at nallarına ve 
karınca duası türü tılsımlı yazılara rastlanabilmek- 
tedir. Hala boyunlarda asılı hamayliler ve muska
lar, arabalarında kazadan koruyucu olduğuna ina
nılan uğurlu nesneler bulunduranlar vardır. Gaze
teler her gün fal köşeleri yayınlamakta, televiz
yon kanalları gizemli ilimlerle ilgili periyodik 
programlar yapmaktadırlar. Yeraltı hâzineleri bul
mak, evde Lılan kızının nasibini açtırmak, geli
nine soğutma, oğluna ısınma yaptırmak için cin
cilere koşanlar, az değildir.

Artık insanlar efsun yerine, aşı ile hastalıklar
dan korunuyorlar. Özel otolarını da bir tılsım 
yerine, alarm cihazlarr ile emniyete alıyorlar. Fa
kat bazı hastalıkların tedavisinde ve kayıp mü
cevherlerini bulmada çaresiz kalanlar, son umut 
olarak yine falcıların kapısını çalmakta, makam 
ve mevki hırsıyla yanıp tutuşan nice bürokrat ve 
siyasiler, medyumların eşiğini aşındırmaktadır. O 
zaman olayın, teknikte geri kalmışlık boyutunu 
aşan bir yönünün bulunduğunu kabul etmek zo
rundayız.

Demek ki insan kendisini zayıf ve çaresiz 
hissettiği zamanlarda, bu tür arayışlara başvur
maktadır. Bu çaresizlik hissi de ondan hiç ayrıl
mayacaktır. Çünkü onun istek ve arzuları sonsuz, 
ama gücü sınırlıdır. Bu nedenle büyücülük insan
la birlikte vardır ve onunla birlikte olmaya de
vam edecektir.

Büyücülük bu yönüyle, sanki felsefi sistemle
ri de aşıp, dini bir hüviyet kazanır gibidir. A n 
cak din ile büyü arasında önemli bir fa rk  var

dır. Büyünün gücü, müşterilerini 
bağlayan tesadüf tuzaklarındandır. 
Din ise gücünü kulun ilâh’a duy
duğu şükran hissinden alır. Büyüde 
faydacılık, dinde özveri esastır. 
Menfaatin tükenmesiyle büyüye 
iman da tükenmektedir. Oysa, din 
bağını kuvvetlendiren şey, fedakar
lıktır. Ayrıca bu şer kaynağı hak
kında, dinin bir yargısı da vardır. 
İşte bu yazıda o yargı ele alınacak
tır.

B- Büyünün Mâhiyeti

Büyü’nün anlamına temas etmiştik. 
Kelimenin bir karşılığı da sihirdir, 
nitekim büyü yapan kimseye, 

Arapça ve Farsça karışımıyla sihirbaz deriz. “Si
hir”, Arapça’da uydurma, yalan ve aldatma an
lamları taşıyan bir köktendir.’ “Baz” ise Far- 
ça ’da kelimelerin sonuna getirilerek birleşik keli
me yapılan bir ektir. “Oynayan” anlamı verir. 
Can-baz, can ile oynayan olduğu gibi, sihir-baz 
da aldatma ile oynayan demek olur.

Fakat genellikle, büyü ile kasdedilen şey, se
beplere başvurmadan bazı gizli davranışlarla bir 
sonuç elde etme iddiasıdır. Büyü yapanın amacı, 
nedenlere bağlı kalmadan, bir insanda istenilen 
yönde bir değişim oluşturmak olduğu bilinir. Bu 
değişimin amacı, kişinin ruhsal güçlerini etki al
tına alarak, onu oyalamak, eğlendirmek olabile
ceği gibi, kandırmak, irade ve bedeninde bir za
rar oluşturmak da olabilir. Büyünün bütün türle
rini, ak büyü ve kara büyü olmak üzere iki ana 
başlıkta toplayabiliriz."

a) Ak Büyü:
1- Hokkabazlık: Büyünün ilk akla geleni, se

bepleri izleyenlerin görme ve işitmesinden sak
lamakla yapılan hilekarlık ve hokkabazlıktır. Biz 
şimdi buna illizyon diyoruz. îllizyonla, hakikat 
hayal hayal de hakikatmiş gibi gösterilir. Fakat 
onu oluşturan sebepler, gözünden kaybolan bir 
kimse için, bir harikaymış gibi gelir.

Ruhlardaki bu aldatma, ya teknik aletler yar
dımıyla az kudret ve az zamanda çok şey oluş
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turarak, ya da bir kimseye, kimyevi bazı şeyler 
yedirerek, içirerek veya koklatarak, hislerini etki
lemek sureliyle yapılabilir. Bu tür büyü, dinlen
dirmek, eğlendirmek ve oyalamak amacıyla kul
lanılır. Doğal sebeplere başvurularak yapılan il- 
lizyon, gözbağcılık ya da hokkabazlık dediğimiz 
sanatlara ak büyü diyebiliriz.

Sanayinin gelişmesiyle, el çabukluğunu kolay
laştıran araç ve gereçler hızla yaygınlaşmıştır. 
Aklı ermeyen bazı kimselerin, bu araçlarla oluş
turulan göz yanılmalarını olağanüstü görmeleri el
bette bir çeşit büyülenmedir. Fakat onların bu ha
yallere, hakikatmiş gibi inanmaları, elbette bu tür 
büyünün nedenselliğe bağlı 
olan mahiyetini değiştirmez,

2- Telkin: Büyünün bir 
türü de yaldızlı sözlerle kalb- 
leri etki altına almak için ya
pılan telkindir. Telkin, aletsiz 
ve yardımcısız olarak, gönü- 
le ve söze bağlı teveccühle 
tesir oluşturma esasına daya
nır.

İnsan dinlediği güzel bir 
şiir yahut izlediği bir tiyatro 
eserinin uzun süre etkisinde 
kalabilir. Hüzünlü bir müzi
ğin ağlattığı bir kimse, bu
lunduğu ortam değişmeden 
bile hareketli başka bir mü
zik parçası ile neşeye gark 
edilebilir. Bütün bu etkileri,
“Beyanda sihir vardır”'̂  sözü 
kapsamında saymak müm
kündür. Yani öyle söz vardır 
ki, hak olmasa da dinleyeni ikna edebilir.

Bu tür bir büyüyle etkilenen insan, bu psiko
lojik etkiyi bedene iletebilir. Bir heyecan ya da 
korku anında, kalb atışının hızlanması, yüzün kı
zarması ve derideki tüylerin dikenlenmesi bun
dandır. Bu nedenle deride görülen siğiller"’ de, 
bazan telkin yoluyla iyileşebilmektedir."

Alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen kim
seler de bazı telkinlerle şifâ bulabilirler. Nitekim 
çağımızda da bazı tarikat önderleri, pek çok al
kol bağımlısının bu illetten kurtuluşuna vesile ol
muşlardır. Ancak bu cins telkinlerdeki başarı ora
nı, tamamen telkin yapılan tarafın psikolojik ka
bullenmesine bağlıdır.

Şu meslekler de “Telkinle büyü” başlığı al
tında toplanabilir:

Hipnoz: Bazı kimseler, önceden hazırlanmış 
bir ortamda, sözlü telkinlerle, sunî bir uykuya 
alınabilir. Kişiliği buna hazır olan kimsenin ira
de gücünü telkinle zayıflatarak ona hâkim olma 
esasına dayanan hipnotizma böyledir. Telkin altı

G ünüm üzdeki büyücü
lerin, m odern şehirlerde 

tezgah açabilmeleri, 
üstelik müşterilerinin de 

daha  çok bilim ve 
teknikten haberdar k im 

selerden olm ası
I  • •  • •  I  • •  • •  •

düşündürücü bir 
hadisedir. Yani Eski ve 

Orta çağ toplum ları 
kadar, çağda ş toplum lar 
da  büyüye  değer ve riy 

orlar.

na alınan bazı kimseler, kendisine emredileni ve 
istenilen şeyi yapar. Mesela kendisine telkin edi
len bir hayvanın taklidini yapabilir. Ancak bu ge
çicidir. Kişinin tabiatında gerçek bir değişim yap
maz.

Okuma ve Okutma; Okuma, bir hastalıktan 
kurtulmak için duâ etmektir. Okutmak ise yine 
bir hastalıktan kurtulmak maksadıyla, birisinin 
kendisine dua etmesini istemektir.'^ Arapça’da 
okumaya “Rukye”, okutmaya da “İstirkâ” denir.

Kişinin kendisine telkin yapması: Bu bir oto- 
hipnozdur. Uygun bir ortamda, rahat bir pozis
yon alarak yapılan, düşünce yoğunlaştırmasıyla 

olabilir. Yahut önceden hazır
lanmış bazı yardımcı araçlarla 
da olabilir. Bir kağıda veya 
bez parçasına ebced’deki sayı
sal değerlere'-’ göre yazılarak 
hazırlanmış olan, vefklere ba
karak büyülenme iddiası böy
ledir, İddiaya göre ‘Bedûh’ 
adı verilen vefkin, doğumu 
kolaylaştırıcı ve daha pek çok 
hastalıkları iyileştirici özelliği 
vardır.''

Reklâm: Reklâm, bir malın 
satışını artırmak amacıyla, in
sanlarda ilgi uyandırarak tüke
tim talebini teşvik etmektir. 
Yönetimlerin iktidarda kalabil
mek için başvurdukları hemen 
her türlü; inandırma, eğlendir
me ve oyalama taktikleri de 
propaganda dediğimiz bir cins 
reklâmla olur. Yöneticilerin 

işi, halkı bu yolla büyüledikleri sürece kolayla
şır. Bunu eskiden havyan boğuşturarak ya da in
san yarıştırarak yaparlardı. Halen ayakta kalabi
len lam on bin kişi kapasiteli Eskiçağ Bergama 
Tiyatrosu bu durumun tanığı gibidir. Bugün mo
dern stadyumlar ve televizyon kanalları bu işi 
fazlasıyla rahat yürütmektedir.

Bütün bunlardan sonra şunu söylememiz ge
rekmektedir: Hokkabazlık ve bütün telkin türleri, 
netice itibariyle bazı sebeplere başvurularak ya
pılmakladır. Dolayısıyla, bazılarına harikaymış gi
bi gelse de, herkes için gizemli kalan bir yanı 
yoktur.

Zalen yaygın inanışa göre, büyü bütün bunlar
dan farklı bir şeydir. Geniş halk kitlelerine göre 
büyü, sihirbazın zihninde tasavvur ettiği bir şe
yin vasıtasız olarak gerçekleşmesidir. Büyü işinin 
gerçek olması için; tütsüler, dini olmayan dualar, 
muskalar, vefk ve tılsımlar gerekmektedir. Onla
ra göre, islenilen maksadın sebeplere bağlı kal
madan gerçekleşmesi, ancak bu gizemli araçlar 
sayesinde mümkün olabilir. Bu sınıfa giren bü
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yülere de “Kara büyü” denir.

b) Kara Büyü:
Kara büyünün gerçek olduğunu söyleyenlere 

göre, onun felsefi temeli, bir ruhun kendi bede
nine etki yapabilmesi esasma dayanır. Aslında bu 
etkiyi basit bir heyecan ve korku anında bile iz
lemek mümkündür. Çünkü heyecanlanan kimse
nin kalb atışları hızlanır. Yüzünün rengi değişir. 
Vücudu terler. Tüyleri diken diken olur. Ses to
nu farklılaşır. Çok korkanın nutku tutulur, titrer. 
Yürüyüşü değişir. Demek ki metafizik olan ruh, 
fizik bedene etki yapabilmektedir. Kara büyünün 
gerçekliğine inananlar, işte buna dayanarak der
ler ki, ruhun kendi bedenine tesir edebileceğine 
inanan, başka bir bedene yapabileceğine haydi 
haydi inanır.

Onların iddiasının bir kanıtı da geleneksel bil
gilerdir. İddiaya göre, dînî olmayan bazı dua ve 
hareketlerle, gizli kuvvetleri isimleriyle çağırıp 
etki altına alarak, doğal kanunların dışına çıkan 
birçok işler yaptırılabilir.'' Eski Mısırlılar, isimler 
ilmine büyük önem verirlermiş. Büyücü, bir ci
nin ismini bilir ve onu yardıma çağırırsa, onun 
dileklerini yerine getirmeye mecbur kalırmış. Es
ki Yunanlılar da buna benzer büyüler yaparlar
mış. Yalnız onlar bu çirkin işlerde kendi milli 
tanrılarını değil, yabancı tanrıları kullanırlarmış.

Kara büyü türlerini şu maddelerde toplayabili
riz:

1) Öngörücü Büyü:
Müneccimlik: Müneccimlik, bir büyü ve aynı 

zamanda geleceği önceden bilme yöntemidir.Bu 
işi, evrenin egemenliğini elinde bulunduran, ge
zegen ve yıldızları tesir altına alarak yapan bü
yücü ve kahine müneccim denir.

Müneccim deyince iki zümre akla gelir. Biri 
kozmoğrafya''’ ilmiyle ilgilenen astronomlardır. 
Diğeri ise bu ilmin verilerinden hükümler çıka
ran astroloji mesleği ile uğraşan astrologlardır. 
Büyücülük mesleğinde sözü edilen müneccimler, 
bu astrologlardır. Bu uğraşının anayurdu Ba- 
b i l’dir. Orada oturan Süryân ve Keldanlar, yedi 
gezegenin hareketini izleyerek bir büyü yöntemi 
geliştirmişlerdi. Hatta yıldızları tesir altına almak 
için de onlara tapıyorlardı.'^

Astrologlar, göğün yer olayları üstündeki etki
sini yorumlayarak geleceği bildiklerini iddia eder
ler. Çocuğun ana rahmindeki teşekkülü ve doğu
mu anında; burç, yıldız ve gezegenlerden etkilen
mesini göz önüne alarak bireyin kaderini yorum
larlar"* Toplumun kaderiyle ilgili kehanetlerde bu
lunurlar. Yıldızların coğrafyalara etkisini göz 
önüne alarak toplumsal ayaklanmaları ve savaş
ları önceden bilmenin mümkün olduğunu söyler

ler."^
Eski dünyanın yöneticileri olan çoğu kral, ha

life, sultan ve imparator, müneccimlcrle birlikte 
çalışmışlardır.Onlar yönetimle ilgili işlerde kâhin
lik yaparlardı. Hükümleri tanrı buyruğu gibi ka
bul edilirdi. Çin’de Konfüçyüs’den önceki devir
lerde, bu işlerle uğraşan Cadı’lar vardı.™ Onlar 
devlet teşkilatında da resmi bir mevkiye sahipti
ler. OsmanlI saray teşkilatında da yıldızlardan hü
kümler çıkaran memurlar bulunmaktaydı. Bunla
ra müneccimbaşı denirdi. Sultan Fâtih dönemine 
kadar uzanan müneccimliğin Osmanlılar’da önem
li bir görevi takvim tertibidir. Fakat bunun dışın
da, padişahın tahta oturması, harb ilanı, ordunun 
hareketi, sadrazamlara mühür verilmesi ve benze
ri işler de müneccimlerin tayin ettiği eşref saat
lerde icrâ olunurdu.

Falcılık; Fal’ın aslı, bir yorumla dilekte bu
lunmaktır. Doktora giden bir hastaya güzel bir 
temenni olarak “ iyisin” , bir öğrenciye; “başarır
sın” demek bir tür faldır.’'

Ancak falın evrensel olan yaygın anlamı bun
dan çok başkadır. Genel olarak onunla kasdedi- 
len, tabiatüstü olduğu iddia edilen yollarla bilme 
ve bu bilgiye dayanan bir yorumdur. Eski çağ
lara dayanan inançlara göre, tanrılar ya da cin
ler, falcılar vasıtasıyla, düşüncelerini açığa vurur
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lardı. Nitekim Arapça’da bu işi yapanlara, 
“A ’r a f ’ denir. A ’raflar, yitik ve çalınmış bir şe
yin yerini bildiği sanılan kimselerdi"

Tabialüstü yollardan gerçek bilgilere ulaştığı 
iddia edilen kimselere şimdi medyum denmekte
dir. Medyumların, dikkatini bir konuda yoğunlaş
tırıp trans haline geçerek gök ve yer egemenli
ğine hakim olduğuna inanılan görülmezlerle, ya 
da ruhlarla haberleşerek hem geçmişten hem ge
lecekten bilgi aldıkları iddia edilir."’

Cefircilik: Medyumlukla doğrudan ilişkili ol
masa da, onların kehânet iddialarına benzeyen bir 
başka şey de, “Cefr” ilmine dayanarak yapıldığı 
söylenen kehânetlerdir. “Cefr” ilminden, Islamî- 
Şiî literatürde söz edilmektedir. Söylendiğine gö
re bu, tahsille elde edilemez bir ilimdir. Allah, 
sonra da peygamber bu kitabı vasiyet ile Hz. 
A li’ye ve Şiî imamlara iletmiştir. İmamlar da bu 
kitapla, olmuş ve olacak şeylere ait bilinmezleri 
halka haber vermişlerdir."'

2) Koruyucu Büyü:
Nazar: Önceleri nazara, “kem göz” ya da 

“ isabeti ayn” denilirdi. Şimdi “göz değmesi” ta
bir ediyoruz.

Çok beğenmemekten daha ileri giderek kıs
kançlığa ve hasede dönüşen bir duygunun, insan
lara, hayvanlara ve halta bazı nesnelere zarar 
verdiğine inanılır. İddiaya göre asıl zarar veren 
kötü ruhtur. Olaya “göz değmesi” denmesi ise, 
ruh’un gözlerle olan irtibatı sebebiyledir. Bu ne
denle etki, göze nisbet edilmektedir. Böylece o 
zararlı şeyin gözlerden nazar olarak çıktığına ina
nılır.

Kasetçinin kem bakışından korunmak için, gö
ze benzeyen, mavi nazar boncukları ve muska ta
kılır.”' Nazarın şerrinden korunması istenen şey 
eğer taşınmaz bir mülk ise, o zaman oraya ley
lek kemiği, at nalı ve hayvan kafası gibi koru
yucu olduğuna inanılan nesneler konur. Bununla 
amaçlanan, gözü keskin olan kimsenin önce on
ları görmesini sağlayarak, zararını orada topla-- 
maktır.

Evrensel bir yanı olan “göz değmesi” halkımız 
arasında da yaygın bir inanç halindedir. Bu inan
cın bu denli yaygın olmasının önemli bir sebe
bi, belki de Hz. Peygam ber’e isnad edilen bazı 
haberlerin, nazar olayının gerçekliğini onaylama
sıdır.’'’

Efsun: Efsun, akrep ve yılan gibi hayvanların 
zehirlemelerine karşı korunmak için geliştirilen 
bir büyü yöntemidir.-’ Efsunlayan kişi, büyüsünü, 
ustasından aldığı “El” tabir edilen gizli bir öğre
tiyle yapar. Bu işi yapmak için duman ve koku 
hasıl etmek maksadıyla tüstü yapar, muska ve 
vefk yazar.

Tılsnn: Bulaşıcı âfetlerden ve bazı hastalıklar
dan korunmak için yapılan bir büyü de tılsımdır. 
İddiaya göre, eskilerin tılsım adı verdikleri şeyle 
semavi kuvvetlerden yardım alınmakta ve ruhla
rın unsurlar alemine tesir etmesi sağlanmaktadır.’**

OsmanlIlar, İstanbul’un belâ ve âfetlerden ko
runması için şehrin yirmi yedi yüksek yerine tıl
sım yapmışlardır. Şehre sivrisinek girmesini ön
lemek İçin yapılan büyü bunlardandır. Onlardan 
birisi de, Altımermer mevkiindeki bir horoz res
midir. Bu horozun, yirmi dört saatte bir öterek 
bütün horozlara önderlik edip onları uyardığına, 
bu nedenle İstanbul’daki bütün horozların diğer 
horozlardan erken öttüğüne inanılır."^

V

3) Dönüştürücü Büyü:
Buna örnek olarak simyacılığı verebiliriz. Sim

yacılık, varlık türlerini oluşturan doğal kanunu 
emir atına alarak, yeni varlıklar oluşturma iddiası
dır. Eskiden, simya denilen bir disiplin yoluyla 
toprağın altın ya da gümüş yapılabileceğine ina
nılmıştır. Hatta bir nesnenin içine yayılarak, onun 
ana niteliğini değiştiren bir iksir olduğu bile id
dia edilmiştir.

Destan kahramanı Gılgameş’in aradığı hayat 
otunun ve Halk Hikâyeleri’ndeki H ızır’ın, aradı
ğı hayat suyunun da, ölümü hayata dönüştüren 
büyülü birer iksir olduğuna inanılmaktaydı. ■

(Devam Edecek)
DİPNOTLAR

1-Bu ke l ime  K u r ’â n ’da  bi r  defa ku l l an ı lmı ş  olan “ Me- 
c ûs ”dur.

2- Eski  T ü r k ç e ’nin bazı  he l çe l e r inde  büyücü  anl amında  
kul l anı l an  bu ke l ime  aynı  z a m a n d a  din a damı  anl amındadı r .

3- Al tay  yö res i ndek i  T ü r k l e r ’in din adamı  ve büyücüle re  
verdikler i  ad,

4-  Yahut  “ B a k s a ” , Kı rg ı z l ar ’ın din adamı  ve büyücüler i  
için kul landıklar ı  i sim.

5- Büyüc ü  ve şâi r ler ,  t op lumun  naza r ında  gel eceğe  ait 
problemlere  çö z ü m arayan yönler iyle  peygamber l e r e  benze
mek t e  idiler.  Bu neden l e  i nkara  şa r t l anmış  olanlar ,  p e y g a m 
ber lere  şâi r  ve b u yu c u  demiş l e rd i  (K.  Ker îm:  51/39,  51/52.  
10/12,  52/30.  21/5) .  İ nkar  e t me l e r ine  ge r ekç e  olarak da  on
lar ın yalancı  bi r  b ü y üc ü  ya  da  m e c n u n  bi r  şâi r  o ld uğunu  
söyle r lerdi  (37/36,  38/4.  17/47,  15/6, 44/4) .

6-  En ine  ve b o y u na  ç izgi l er l e  b öl üne r ek  araları ,  harf ,  ra
ka m ve şeki l l e r l e  d o l d u r u lm u ş  l evha  ya d a  muska .

7- Tan vakt indeki  a l acakaranl ığa ,  eşyayı  bi rbir ine kar ışt ı 
rarak insanı  aldat t ığı  için bu kökten  bi r  ke l imeyle  ‘S e h e r ’ 
denir.

8- Al tay T ü r k l e r i n ’de büy ü cü l e r  iki sınıf t ı r:  Birisi  gök te 
ki iyi ruhlar la ,  diğer i  de ye r dek i  kötü  ruhla r l a  il işki kurar .  
İyi ruhlar la  i l işki  kur an l ar  ak kam,  kötü  ruhlar la  i l işki  k u 
ranlar  kara  kamdı r .  Bu,  b ü y ün ü n  mâ hi ye t ine  i l işkin bi r  ayı 
r ım deği ldi r .  Faka t  biz,  ak ve kara ke l imele r in in  çağ r ı ş ımla
rını  göz  ö n ü ne  a larak ,  bü yü n ün  gerçek l iğ i  ile ilgili ana  ayı 
r ıma  baş l ık  yapt ık .
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9- Bu söz  Hz,  P e y g a m b c r ’c isnâcI edi l i r .  Bu hâ r î  /  Tıb,  
(Tecrîcl-i Sahil i  i ıadis no:  I938) ,  Müsl inı /Cı ıma,  E. Dâvud/  
Edeb,  Tirmizî /Bi rr ,  Mu v a t t a ’/Kelâm.

10- Siği l ;  de r ide  g ör ü l en  zarar s ız  bir  ur.

1 1- Bu t e lk in l e re  b a z a n  dini  içeriği  bu lunan  s ö z l e r d e  ka
rıştırılır. Der i l erdeki  s ivi l ce lere  de göz  olu koyduktan  sonra,  
küçülmes i  için A l l a h ’a dua  e tmeyi  öneren  bi r  habe r  için bk; 
İ bnu’l -Kayyim el -Cevz iyye ,  T ıb b u ’n-Nebevî ,  H â k i m ’dcn na
kil.

12- Son p e y g a m b e r ’ in, ağulu hayvanlar ın  zehi r inden kur 
tulmak için, A l la h ' t a n  .şila d i l enmes ine  izin verdiği  rivayet  
edi l i r  (Buhar i ,  K i t ab u ’l-Tıb,  Tccr îd- i  sarih,  Hadis  no;  1934) 
Hat ta bu iznin d i ğe r  bazı  has t a l ık l a r  için de geçer l i  o l du 
ğu gelen r i vayet ler  aras ındadı r .  (Buhar i .  K i ta bu ’t-Tıb,  Tec- 
rid-i Sar ih,  Hadi s  no;  1929).  Buhar i  ve M ü s l i m ’de r ivayet  
edi len bazı  hadi s lerde,  ba.şkalarmın okumas ıy l a  tedavi  olun
manın yasaklandığı ,  ba şka  bazı  hadi s lerde i.sc izin veri ldiği  
anlaş ı lmaktadı r .  Bu yasakla r ,  büyüye  benzeyen  ü t urmc  ve el 
sürme ile yapı lan o kuma l a r l a  ilgili görülmektedi r .  Ancak ki
şinin kendi  okumas ı  ile başkas ına  okutması  aras ında  mühim 
bir fark o lduğu  da  aş ikard ı r .  Bu fark i lerde aç ıklanacakt ı r .

13- Ebced,  Ar âmi  hecâ  har f ler inin sı rasını  hat ı rda tutmak 
için ter t ip edi l en  sek i z  ke l imeni n ilkidir.  Bu har f  sı rası ,  Arâ- 
mî lerden Ne bâ t î l e r ’e onl a rdan da Ar ap la r ’a geçmişt i r .  Bu 
s ı r a lama aynı  ge l en e ğ e  dayanan .  İbranî ,  S üryâ n î  ve Lât in al- 
f ebeler inde de d ev a m  etmişt i r .  Ebced kel imes indeki  dör t  harf  
vardır.  On l a r  s ı r as ıyla ;  el if ,  be,  c im.  d a l ’dır.  Bu sı ra Lât in 
al fabesinde;  Al fâ ,  beta ,  cama  (gama)  ve del t a  olmuştur .  
T ü r k ç e ’de k u l l an d ı ğ ı mı z  a l f abede  ise bu sı ra,  a, be,  ce,  de 
biçimindedir.

Yi rmi  seki z  t ane o l an  bu al fabe  harf ler i ,  aynı  zamanda  
bir  sayı sal  d e ğ e r  de i f ade  eder .  İlk on h a r f  bi r le on a r a s ı n
daki bir l ik sayı lar ı ,  son r ak i  sekiz  harf,  yüze  kada r  olan o n 
lukları ,  sonraki  on h a r f  de  bine kadar  olan yüz lükle r i  karş ı 
lar. Daha  sonra lar ı ,  sözcükle r in  yazı l ı ş ından ve har f  biç im
lerinden an l amlar  ç ı ka r ma  al ı şkanl ığında olan kimseler ,  bu 
al fabet ik s ı radaki  sayısal  karşı l ıkları  maksat lar ı  için kul lan
makta  gecikmedi l er .  Bi r  i smin sayısal  karşı l ıklar ını ,  onunla 
ilgili o laya tarih d üşü r me d e  kul landı lar .  Harfleri  çeşi t l i  ne
denler le açıkça kul lanmadıklar ı  yer lerde,  onlar ın karşılığı 
olan sayıları  kul l anarak  işler ine herkesin anl ayamıyacağı  bir 
gizeml i l ik daha  ka tmı ş  oldular .  Böylecc  büyücülük,  ebcedle 
yapı lan cefr ,  t ı l sım,  m u s k a  ve vefkler le  zeng i nl eş miş  oldu.

14- İ s lâm Ans ik l ope d i s i ,  Türk iye  Diyane t  Vakfı ,  Bedııh 
maddesi.

15- Büyücüle r in  insanlar ın h i zmet inde  kul lanı ldığı  söyle
nen cinlere  halk a r a s ı nd a  “ H ü d d a m ” , bu işi yapan  cinciye 
de “ H ü d d a m l ı ” deni r .  Cin ;  gerçek ve hayal i  olan gö r ü l me z
lere ver i len addı r .  Eski  d ünyada  duyular la  kav ranmayan ,  ak
lî bir  izahı  b u l u n m a y a n  he me n  her şey  de  cin olarak y o r u m
lanmışt ı r .  Mist ik Yahudi  öğret isi  Ka b ba l a ’da cinler ,  insanla
rı Al lah y o lunda n  sap t ı r an  şeytani  var l ıklar  olarak yo rumla 
nır. Ahd- i  C e d i d ’e göre  ise cinicr ,  putperest ler in Tanrı lar ıdı r .  
Onlar  insan b e d en in d e  çeşi t l i  has tal ıklara  da sebep olurlar.  
Bedenden  ç ıkar ı lmalar ı  da ancak gerçek olan T a n n ’nın adı 
nın an ı lmas ıy l a  m ü m k ü n  olur .  Fizik ötesi  bir  cin var l ığının 
bulunduğu  evrense l  bi r  inançt ı r .  Ancak onun,  var l ığını  insa
nın i çinde mi ,  y o k s a  o nd a n  ayrı  mı s ü r dü r düğü  husus unda  
farklı  y o ru ml a r  bu l unur .  Da ha  yaygın  olanı ,  cinin  insanla bir  
şeki lde il işkili  bi r  var l ı k  olmasıdı r .  Me se l a  Çin kül türünde 
cin,  insan b e d e n in de n  ayr ı l arak fizik ölesi  â l eme  geçmiş  olan 
insan ve ha y v an  canl ı l ığ ıd ı r .  Bu neden le  daha  çok,  ö l üml e

rin fazla o lduğu yer ler ,  onlar ın mekanla r ı  olarak anlat ı l ı r.  Ör 
neğin Hint  mi toloj i s inde,  cinlerin genel l ikle  ölülerin yakı ldı 
ğı yer l erde  bu l unduğuna  inanıl ır.  K u r ’an önccs i  Arap toplu- 
m un d a  da  cinleri  ye ryüzünde  oturan İ lâhlar  olarak kabül  
eden  k imse l er  vardı .  Yine  bu top l umda ,  d iğer  çoğu kül tür 
lerde olduğu gibi ,  cinler in bedenler in  yok o lmaya  terkedi ldi-  
ği mezar l ıklarda ,  çöl lerde,  dağlarda ve deniz lerde  bulunduğu
na inanı l ı rdı .

16- Heyet  i lmi ya da  As t r onomi .

17- K u r ’an-ı Ker îm,  Hz. S ül eyman  zaman ı nda  Sebe l i l e r ’in 
de güne.şe t ap ındıklar ından söz  eder .  “ Çok  geçmeden  Hüd-  
hüd gel ip  S ü l e y m a n ’a; “ Senin bi lmediğin  bir şeyi öğrendim.  
Sana  S e b e ’den doğru  bi r  haber  ge t i rd im.  Ora  halkına  hük
me d e n .  her  şe yden  kendi s ine  bolca  ver i l en ve büyük bi r  t ah
ta sa h i p  olan bir  kadın bu ldum;  onun  ve mi l l e t inin A l l a h ’ı 
bı r akıp güneşe  secde et t iklerini  gördüm.  Gökle rde  ve yerde 
gizl i  olanlar ı  or t aya koyan,  g izlediğiniz  ve açıkladığınız  şe y
leri bi len A l l ah ’a secde  e tmemeler i  için şeytan,  kendi ler ine,  
yapt ıklar ını  güzel  göstermiş,  onları  doğru yoldan a l ı koymuş
tur ” (K,  Ker îm;  27/22-26. )  Hz.  P e y g a m b e r ’ in yaşadığı  M e k 
k e ’de de bu inancın mensupla r ı  vardı .  (Bak;  K. K e r î m ’in 
Büyü  Hakkmdaki  Yargısı )

18- Anadol uda  “ Yı ld ı znâmeye  b a k m a ” diye bi l inen şeyin 
aslı budur .

19- Hrist iyanl ık,  ast roloj inin cinlerden etki lendiği  h ük mü 
nü verdiği  için,  bu iş daha  çok Y a h u d i l e r  ve Arap la r  t a ra
f ından sürdürüldü.  (Meydan Larousse,  Astroloj i  Maddesi )

20-  Cadı,  kadın büyücüdür .  Di l imizde ,  geceler i  mezardan 
ç ık ıp  gezen  hor t lak an l amında  kul lanı l ı r .  O bir  vampi r  o l a 
rak düşünülür .

21 -  Bu kon ud a  Hz. P e y g a m b e r ’e i snad edi l en bir haber  
şöyledir .  “ Uğursuzluk yoktur .  Hayırl ı  olan f e ’ldir” (Buhar i .  
e s -Sahih ,  K i tâ bu ’t-Tıb,  Tecrîd- i  Sarîh,  Hadis  no; 1936).

22-  Böyle kimseler in  kı ldıkları  namazla r ın  kırk gün ka
bul  ed i lmeyeceğ i  hakkmdak i  bir  haber  için bak;  Müsl im,  ha
dis no;2230.

23-  İspr i t izmacı lar ın  iddiasına göre;  insan beden ve ruh 
İki l is inden oluşur.  Öl üm gerçekleş t iğ inde  Ruh bedenden ay
rılır,  Ancak  t ekrar  bir  bedenle  bi r leşecekt i r .  İşte iddiaya gö 
re o t ekrar  beden leş inceye  kadar  m ed y u m l a r  onunla diyalog 
kurabilirler.

24-  M uh a m m e d  Ebu Zehra  bu ma l umat ı  verdikten sonra  
ş öy l e  der;  “ Biz  cef r  hakk ında  söy lenen le r in  imam C a fe r ’e âit 
o l duğunu  kabul  e tmiyoruz .  Çü nk ü  cef r  gaybı  bi lmekle ilgili 
bi r  .şeydir. Yüce  Al lah gayb  i lmini  ya ln ı z  kendis ine sa k l a
mı ş t ı r ” Bak;  İ mam Ca fe r  Sâdık ,  İst, 1992 S. 38-39. )

25-  Muska ,  A r a p ç a ’da yazı lmış  anl amındaki  “ Nüsha” dan 
b oz u lm uş  bir  ke l imedi r .  Onda  dualar ,  ç oğu  zaman hecâ har f 
leri karşı l ığındaki  rakamlarla yazılır.

26-  Hz.  P e y g a m b e r ’e i snad edi l en bi r  haber  şöyledir ;  
“G ö z  değmes i  hakt ı r .  Kader le  yar ı şan bi r şey olsaydı,  nazar  
onu geçerdi . ” (Buhâr î ,  es-Sahîh,  Tıb /36,  Müsl im,  es-Sahîh,  
Hadi s  no;  2188 ,  T i rmi z î ,  Hadis  No;  2061 ,  İbnu Mâce,  Sü 
nen,  K i t âb u ’t-Tıb,  Naza r  için o ku ma  babı ) .  K u r ’a n ’da göz 
değmes i  konusu,  i lerde ele al ınacak.

27-  Efsun,  Far sça  büyü anl amı nda  bir  kel imedir .  Afsun 
ve Füsun  ş ek l inde  de söyleniş i  vardı r .  Bugün ,  zehir l i  hay 
vanlar ın  sokmasını  ön l emek  için yapı lan şerbet  anlamında 
kullanılır.

28 -  İbnu Ha ldun ,  Mu kk a d i me ,  C.  I l l ,  1st, 1991,  S.  1.

29-  Evl iya  Çelebi ,  Seyahat  Nâme ,  Yedinci  Fasıl .

ŞUBAT 1998 ■ 53



ELESTİIRI
CEVDET SAIDIN

t e s h ir  f ik r in e  ZEYL

Lütfi
BERGEN

^  cknoloji toplumunun eleştirisi 
insanlığın binlerce yıllık biri
kiminin reddine vc insanlık 

zincirinin son demini ormandaki yan
gın nedeniyle bilinçsizce çöllere gö
mülmeye koşan hayvan sürülerine 
benzetmeye yol açmaktadır, Kur’an’ın 
anlattığı kıssalar ahlak toplumunun 
geleceğinde teknolojik, sınai, zirai gü
cün kısaca maddi üstünlüğün de izha
rına mazhar bulunabileceğinin işaret
lerini vermektedir. Buna göre ahlak 
toplumları, deruni kontrol biçimleri 
geliştirip “insan olma” meselesini 
maneviyede tahakkuk ettirirken, afa
ki alana da sıçrayan, “ insan olunan 
yeri” de şekillendiren bir iktidara ta
liptirler. Ancak ahlak toplumları hak- 
kındaki bu değerlendirme hemen be
lirtilmelidir ki Weberyen açıklama 
ile benzer sayılmamalı, bir uyarlama 
olarak kabul edilmelidir. Çünkü We- 
ber’in ilgilendiği ahlâk, kapitalizmin 
‘ruhu’ ile uyuşum probleminin konu
suydu. Oysa “inanan insan olunan 
yeri” şekillendiren ahlakın talip oldu
ğu iktidardan bahsedildiğinde artık 
kapitalizme yol açan dinsel etikle 
alâkamız kesilmiştir.

Kur’an kıssaları bugün kapitalizmin 
ve endüstriyalizmin nev’i şahsma 
münhasır olduğu zannedilen maddi 
medeniyetin, zenginlik/bereket/hakimi
yetin insana şartsız (teknoloji, kapital 
gibi faktörler olmadan) verilebileceği
ni ilham etmektedir. Burada Süley
man (a.s)’ın rüzgara emretmesi 
(38/36) bennâ -bina yapıcı- ve gav- 
vas -dalgıç- olan şeytanların emrine

verilmesi (38/37), kuş dilinin öğretil
mesi (27/16), insanlardan ve kuşlar
dan ordular sahibi olması (27/17), 
emrinde eşya nakli yapan ilm sahibi 
kimselerin bulunması (27/39/40) şek
linde nitelenmiş üstünlüğe dair ayrın
tılara girmeyeceğim. Çünkü denebilir 
ki: “Bunlar peygamberlerin mucizele- 
rindendir.” Gerçekten de Kur’an’da 
benzeri pek çok mucize zikredilmiş
tir. Davud’a (a.s) dağlar ve kuşlar 
ram edilmiş (38/19), zırhlar yapması 
için demir O ’nun için yumuşatılmış 
(34/10); Musa (a.s)’ya dokuz mucize 
bahşedilmiş (yılana dönüşen asâ, ışık 
veren el, kımıl, kurbağa, çekirge, 
kan, taştan suyun fıştırması, denizin 
yarılması, dağın İsrailoğullarının başı
nın üstüne kaldırılması) (17/101); 
Nuh (as)’a gemi yaptırılmış. (11/38), 
vs. Böylece iddiamı ispat babında 
başka bir delil sunmak durumunda 
kalıyorum. Bu delil Casiye sûresi 13. 
âyetinde beyan edilmiştir:

'‘Göklerde ve yerde ne varsa hep
sini kendinden {lütuf olarak) size bo
yun eğdirdi.. ’\45I13). Benzeri bir 
âyet daha vardır:

“Görmediniz mi Allah, göklerde ve 
yerde bulunan her şeyi size boyun eğ
dirdi ve size zâhir ve bâtın nimetle
rini bol bol verdi?" (31 Lokman 20) 

Elmalılı Hamdi tefsirinde âyet hak
kında “Başka birisinin aracılığıyla 
değil, yalnız kendisinin yaratma ve 
itaat ettirmesiyle hepsini sizin men
faatlerinize ve yararlarınıza hizmet 
ettirmektedir. Yahut size, sizin hiz
metinize vermiştir. Yüce Allah katın-
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dan bir lütuf olmak üzere hepsini bir şekilde ça
lıştırabilirsiniz” (Azim y., c:7, s:85)der. Seyyid 
Kutup “İnsanoğlu bunların bir kısmmı bilir, bir 
kısmını bilmez. Bir kısmının esrarına vâkıf ola
rak bir kısmına vâkıf olmadan hâkim olur. Ama 
her an, gece ve gündüz A llah’ın sayısız ve he
sapsız nimet deryası içerisinde gezinir, durur” 
(Hikmet y., c: 11, s:481) demektedir. Mevdudi 
ise âyetin kasdcttiği TESHİR’i anlamak bakımın
dan eşyayı tasnife sokar: “Bir şeyin bir kimse
nin emrine musahhar kılınması iki şekilde olur:

a) O kimse o şeyden faylalanmaya yetkili kıl
dırılır.

b) O şey o k im seye fayda versin ve onun çı
karına hizmet etsin diye bir kanun ve nizama ta
bi tutulabilir. Allah gökler ve yerdeki 
herşeyi insana bir ve aynı anlamda 
onun emrine vermiştir. Sözgelişi, in
sana hava, su, ateş, bitkiler, maden
ler, davarlar ve diğerleri birinci an
lamda; güneş, ay...vs. ikinci an
lamda musahhar kılınmıştır 
“ (Tefhim, insan y., c;4, s:299).

Kur’an Mevdudi’nin tartışma
yı getirip bıraktığı noktayı 
destekliyor intibaı vermekte
dir. Çünkü İbrahim (a,s) ile 
Nemrud arasında böyle bir 
tartışma yaşanmış ve İbra
him (a.s)’in cevabı ile 
yeryüzündeki hükümran
lığın sınırları ortaya 
çıkmıştır: “Allah, ken
disine hükümranlık 
verdi diye Rabbi hakkında 
İbrahim’le tartışanı görmedin mi?
İbrahim: ‘Benim Rabbim O ’dur ki yaşatır, 
öldürür.’ demişti. ‘Ben dc yaşatır öldürürüm’ de
di. İbrahim: ‘Allah, güneşi doğudan batıya geti
rir, sen de onu batıdan getir; deyince inkâr eden
o adam şaşırıp kaldı. Allâh, zalim toplumu doğ
ru yola iletmez” (2/258).

Yukarıdan beri zikrettiğimiz bilgiler sebebiyle 
bir takım neticeler ortaya çıkmış bulunmaktadır:

1) Zikredilen ayetteki teshir (sehhere leküm) is
ter “sizin emrinize verdi” demek olsun, isterse 
“sizin için boyun eğdirdi” demek olsun insanın 
bütün eşyadan önemli olduğunu ifade eder,

2) Eşyalar üzerindeki bu itaat ettirme ehliyeti 
insanın yaratılışının hedefidir. Yani insan olma
nın neticesi, yaratılmışın Adem nesline itaatidir. 
İnsan mahlukatı kendisine hizmet ettirmesi için 
yaratılmış varoluştur.

3) Casiye 13. âyetin devamı şöyledir: "Şüphe
siz bu boyun eğdirmede tefekldir edecek bir top
lum için çok ibretler vardır”. Cevdet Said “İsla- 
mi Mücadelede Bilginin Rolü” isimli kitabında 
bu âyeti delil göstererek ilimle kontrol altına al
manın sınırlarının yıkılacağına işaret etmektedir 
(Pınar y., s: 202, s:205) Buna göre ilimle dün
yaya hakim olmanın ve insana vaadedilmiş tes
hirin neticeleri ortaya çıkacaktır.

4) Ayetin teshiri insanlık mefkuresi haline sok
mamış bulunması itibariyle eşyayı kontrol altına 
alma ehliyeti belli bir dönemde yaşayan yahut 
yaşayacak insana hasredilmemiştir. Buna göre 
gelmiş geçmiş tüm insanlık geliştirdiği ilimle eş
yayı (gökler ve yeri) boyun eğdirmiştir. Cevdet 
Said bu âyeti gelecek insanlığa hasrederek oku

maya çalışıyor. Bir yerde şöyle diyor: “Binler
ce yıl insan kendindeki bu gizli gücü

ortaya çıkarmadan yaşamıştır... 
Bu sebeble insan hakimiye
tinin ve “Emrinize verdik” 

(İbrahim: 32) mevkisinin or
taya çıkışının geciktiğini gö

receksin” (age. s. 61). Cevdet 
Said bu görüşüyle yahudi-mark- 

sist tefekkürün “yeryüzü cenne
ti” fikrine paralel düşmüş, yine 

günümüzün “Tarihin Sonu” tezine 
de yaklaşmıştır. Zira K ur’an Said’i 

reddedecek beyan sunar: "Onlara si
ze vermediğimiz servet ve kuvveti 

vermiştik... "(46 Ahkaf 26) Başka bir 
âyet şöyle: “Yeryüzünde gezip dolaşma

dılar mı ki kendilerinden öncekilerin so
nunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar 

bunlardan daha çok, daha kuvvetli, yeryii- 
ziindeki eserleri bakımından daha sağlam 

idiler. Kaz.andıkları, kendilerinden hiçbir şey 
savmadı” (40 M ü’min 82).

5) Konumuz itibariyle önemli diğer husus şu
dur: Göklerin ve yerin hakimiyeti bakımından ge
reken temel hareket odağı günümüzün kapitalist 
ve endüstriyel tavrı değildir. K ur’an teshirin şar
tını kapitalist oluşuma veya endüstriyel çabalara 
bağlamamıştır. Nitekim Süleyman (as) vefat et
miş, cesedi ölüm sonrası çürümemiş, itaat eden 
cin, şeytan, kuş ve insan orduları işlerine devam 
etmişlerdir. Ta ki bir kurtçuk Süleyman (as)’ın 
dayandığı asânın içini oyup baston kırılınca ha
kikat ortaya çıkmıştır. (34 Sebe 14) Buna göre 
kontrol için her zaman maddi birikim, elde tut
ma, yaşamsal kaynaklara sahiplik yetmemektedir. 
Eğer yetseydi Süleyman (as)’ın kurduğu nizam
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ölümü ile yıkılırdı.
6 ) K ur’a n ’a göre teshirin tek şartı -inananlar 

için- topyekün iman edip muttakilerden olmaktır: 
“(O yıkılmış) ülkelerin halkı inanıp ittika etsey
di, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar 
açardık; fakat yalanladılar, biz de anları kaz.an- 
dıklarıyla yakaladık” (7 A ’raf 96).

K ur’an ’ın mesajında salt bilgiye dayalı bir dü
şünme metodu getirmediğini söyleyebiliriz. Buna 
göre teshirin şartı ilim olmamaktadır. Çünkü 
maddi dünyanın egemenliği zaten insana yaratılış 
mevkii olarak sunulmuş görünüyor. Bilgi, maddi 
dünyanın egemenliğini sağlamak için talep edil
diğinde cehalete dönüşüyor. Nitekim Ad 
kavmi dağlardan evler yontuyor, düzlük
lerde köşkler kuruyor, güç ve servetle 
yeryüzünde yerleşiyor idi (7/74). Bu
na karşı Hûd (as) kavmini gclecek 
günün azabından korkutup mesajı 
reddedilince şöyle der: "...Sizi ca
hillik etmekte olan bir kavim ola
rak görüyorum” (46/23). Görül
düğü üzere dünyayı ele geçirme
yi bilen bir bilgi dahi K ur’anî 
ıstılahta cehalet şeklinde nite
leniyor. Bu anlamda endüstri- 
yalizınin ve kapitalizmin he
definin yeryüzünde malik 
olmak şeklinde belirlendiği 
oranda bir tür cehalet dü
zeyi kazanacağı söylene
bilir. İttika etmeyen bir 
bilginin medeniyet tasarı
mına girişmesi yahut yer vc 
gökte mülk sahibi gibi davranmaya baş
laması istenmiyor.

Maddi dünyanın ele geçirilmesi hususunda iki 
farklı bilgi türünün ya da iki farklı bilgi disipli
nin amele geçirilebileceği anlaşılmış bulunuyor. 
Bunlardan ilki maddi varlıklara el koyup dağıt
ma işlevini gerçekleştirecek “seçilmişlik” asabiye
tini kazanmış bir toplum organizasyonu kurmaya 
dayanıyor. Günümüzde kapitalizm, geçmişte ise 
tarih şartlarına göre bir takım zümreler “seçilmiş
lik asabiyeti” bakımından teorik yapılar hazırla
dılar. Bununla üretim araçlarına “seçilmiş” toplu
luğun el koyma hakkı doğuyordu. Karşı ideolo
jiler de gördükleri istismar neticesi “seçilmişli- 
ğin” kuramsal çerçevesini yeniden tanımlıyor; ta
rih de bu sınıf çatışmalarının ve çelişkilerinin 
yansıması olarak yazılıyordu. İktisat tarihi incele
melerine bakıldığında başlıca konunun: mülkiyet 
hakkına kimlerin sahip olacağı, kimlerin vatandaş

sayılacağı, üretim araçlarına hangi zümrelerin el 
koyacağı, vergi alma ve yatırım yapma bakımın
dan önemli kamusal kararların alımında kimlerin 
reyine başvurulacağı, vs. gibi problemlere ayrıl
dığı görülecektir. Bu sorulara filozoflar temelde 
aynı bakış açısıyla yaklaşmışlar, ancak kullandık
ları aktörler değişmiştir. Örneğin Adam Smith 
ekonomi politiğin kuramsal alanını üç temel öğe 
ile tanımlar:

a) Üretimin mübadele için yapılması,
b) Sermayenin belli ellerde birikmesi,
c) Toprağın mülk edinilmesi. Bu koşullarda 

toplum proleterler, sermaye sahipleri, toprak sa
hipleri olarak sınıflara bölünür. Marks, Smith’in 
üretimin mübadele için yapılması fikrine itiraz et

memiştir; çünkü proleterya sanayinin özel
ve temel ürünüdür. Ancak Marks, 

proleterlerin daha önceki 
kendi mülk edinme bi

çimlerini ve bütün öteki 
mülk edinme biçimlerini de 

ortadan kaldırmalıdır ki top
lumsal üretici gücü ele geçir

sin, der. W eber’de ise kapita
list girişimin temel özellikleri 

başka bir şekilde değerlendirilir. 
Weber, kapitalizmin çıkışı için 

girişimcinin üretim araçlarına el 
koyması, pazar özgürlüğü, rasyonel 

teknoloji, rasyonel hukuk, özgür 
emek, ekonomik hayatın ticarileşme

si, rasyonel-dünyevi çileci bir etik ko
şulun varlığını öne sürmüştür. Seçilmiş- 

liği protestan burjuvaya verir.
Dikkat edilirse maddi dünyanın ele ge

çirilmesi hususunda ilk yaklaşım bütün 
versiyonlarından toplumlan sınıflara ayır

mak, mülkiyet düzenini sınıflardan birinin lehine 
tanzim etmek, hukuk sistemini ayrıcalıklı sınıfın 
çıkarları uyarınca düzenlemek eylemine dayanı
yor. Nitekim bu metod tarihsel anlamda daha ön
ce tatbik edilmişti: "Firavn, o yerde ululandı, 
halkını çeşitli gruplara böldü. Onlardan bir züm
reyi z.ayıjlatıyor, oğullarını kesiyor, kadınlarım 
sağ bırakıyordu...” (28/4)

Musa (a.s)’nın Firavn’la mücadelesi maddi dün
yanın ele geçirilmesinde ikinci bilgi disiplininin 
bir örneği sayılabilir. Musa sarayda yetişmesine 
rağmen sarayın zaaflarını kullanacağı, sarayın iş
lediği bilgiye dayanacağı bir metod seçmedi. Sa
rayın yaptığı istismarı da bir karşı-ideoloji haline 
getirmedi. Firavn’a sunduğu bilgi vahiydi. Vahiy, 
topyekün Musa’ya itaat edildiğinde düşmandan
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kuvtulunacağını, Tûr dağının sağ yanında Musa’ya 
Tevrat’ın nazil olacağını vc üzerlerine kudrel hel
vasıyla bıldırcın indirileceğini vaad ediyordu ( 2 0  
Tâhâ 80). Musa’nın mücadelesinde dikkati çeken 
nokta, O ’nun Firavun’un sarayına ve servetine 
mirasçı kalma niyeti taşıınamasıydı. Oysa Firavun 
toplumu teknik bakımından ustalaşmı.ş, aşamalar 
kaydetmiş görünüyor. Hainan, çamurdan tuğla 
imal edip kule yaptırtıyor. (28/38)); Karun, hâzi
nelerinin anahtarlarını taşımak için güçlü bir top
luluğa iş veriyor (28/76); Firavun askerleri vası
tasıyla demografik üstünlüğü koruyor yani nüfus 
denetimi yapabileceği bir şehir nizamı tesis edi
yor (28/4,2/49). Buna göre Musa (as)’nın Firavun 
toplumunda gelişmiş kimi bilgi disiplinlerini iyi
leştirmesi mümkünken böyle bir teşebbüsü ortaya 
çıkmamıştır. Bir medeniyeti tesis eden “bilgi”yi 
ilmin yegâne tezahürü olarak kabul etmemiş, hatta 
bu bilgiye karşı farklı bir “bilme” yaklaşımıyla 
kendini korumuştur. Bu korunmuşluk salt o bil
giyi ilme şeklinde de olmamış, o bilginin kendi
sine (toplumuna) ulaşma yollarını tıkamak maksa
dıyla o bilginin kendisine (topluma) ulaşma yol
larını tıkamak maksadıyla o bilginin hiç yaşama
dığı bir toprağa çekilinmiştir.

Teknolojik medeniyet de kendini yeryüzündeki 
kavmlere Firavunvari bir yaklaşımla dayatmakta
dır. O da meşruiyetini maddi dünyanın verimle
rini elde etmek maharetini göstererek (Karun’un 
zenginliğini hissettiren sermaye temerküzü sağla
yarak), teknolojik harikaları gündeme ve dolayı
ma sokarak (Haman’ın çamuru pişirtip tuğlalar 
imal ettirmesine benzeyen olağan dışı maddi be
ceriler sergileyerek), yeryüzü insanlarının tümünü 
sisteme dahil etme başarısı elde ederek (Fira- 
vun’un Mısır halkını fişlemesine benzeyen bir 
sistem inşa ederek)... sağlamaktadır. Bugün insan
lık teknolojik medeniyete katılmadığı takdirde bu- 
tonlarla idare edilen nükleer başlıklı bir füze ile 
yerle bir olacağına, teknolojik olarak üstün araç 
ve teçhizattan yoksun bir bedevi yaşamına itile
ceğine, ekonomik varoluşunu tüketmiş, sanayi 
parklarını yitirmiş iki-üç yüzyıl öncesinden çıkıp 
gelmiş kabilelere döneceğine inanmaktadır. Buna 
karşın Musa (as) vc Muhammed (asv)’in yek vü- 
cûd haline gelmiş milletlerini cahili toplumundan 
kurtarmaları teknolojinin saldığı tehditin boş çı
kabileceğine işaret ediyor.

Kapitalizm ve endüstriyel birikimin son yansı
ması olan bilgisayar ağlan, dünya halklarını tek- 
tip kültürde buluşmaya çağırıyor. Dünyanın her 
yanındaki farklı kültür ve yaşam çevreleri din, dil, 
ırk aidiyetlerini dijital okuyucularda, siber sembol

lerde, işiclim komullarında tanımlayarak kendini 
gösterebiliyor. Bunun bir indirgeme olduğunu ka
bul etmek zorundayız. Kapitalizm ve teknoloji sis
temine katılan halkları kültür aidiyetlerini silmek 
suretiyle istismar ediyor. Buna göre teknolojinin 
dışında kalmakla hissedilecek tehditle teknolojij/e 
ram olunarak yaşanacak tehdit arasında büyük bir 
fark oluşmuyor. Çünkü teknolojiye katılan halklar 
ne zaman “kendi” olmayı hatırlamasa; örneğin bil
gisayar sistemlerinde “yerli” bir dil sistemi geliş- 
tirse, yahut uluslararası kapitalizmin yönelimlerinin 
tersine büyümek isteyen yerli bir sermayeciliği ku
ramsallaştırsa, dünya kapitalizminin ve endüstriya- 
lizıninin mctod ve hedefleriyle ayniyet taşımaktan 
dolayı mazur görülmeyecektir. Diğer deyişle dün
ya hegomonyasının kapitalizm ve teknoloji üzerin
de bina edilmiş metodik sisteminin amacı yeryü
zü halklarının tümünü inhisara almaktadır; yoksa 
halklara “gelişmiş” bir toplum olmanın kaçınılmaz 
evrensel yolunu sunmak değildir. Teknolojik me
deniyete boyun eğerek bir gün hegomonyayı yön
lendirme sırasınımn kendilerine geleceğini vaırsa- 
yanlar yanılmışlardır. Onları labirente itilmiş aç fa
reler gibi görmeliyiz. Dışarı çıkmak henüz müm
künken labirentin içinden gelen kesif peynir ko
kusu fareyi kendine çeker. Merkeze yaklaştıkça 
peynirin kokusu daha bir ağırdır. Labirentin dibin
de ise peynir kokusu hissi veren aletten başka bir 
şey yoktur. Vaad bir efsaneden ibaret kalmıştır. 
Üstelik denek gerçeği öğrenmek için ölümcül-ya- 
şamsal deneyimi ortaya koymaktan kaçınamaya
caktır.

Kur’an bildirisi toplumları bozan vc zayıf bıra
kan mekanizmalara karşın ezilenlerin, tefekkür et
mek suretiyle yer ve göktekilerin itaatini gerçek
leştireceklerini (teshirin) mümkün olduğunu işaret 
ediyor. Buna göre hangi metodla olursa olsun yer
yüzündeki servet vc gücü ifsad edici bir yönelim
le kullanan toplulukların sanal, güç, para ve teknik 
kazanımlannın alternatifinin doğabileceği anlaşılı
yor. Allah, dilerse yeni bir halk getireceğini bildi
riyor. (35/16,70/41) Yeni gelen nesillerin, kavmle- 
rin Önceki kavmlere rağmen geliştirdiği yeni bilgi 
ve teknikler, sanat zevkleri, sermaye biçimleri bu
lunuyor. Tarih aynı bilgileri kullanan nesillerin bir
biri ardına gelişinden oluşmuyor. Zayıfların da te
fekkürle bulup kullanacağı, güçlülerin ise hiçbir za
man kavrayamayacağı bir bilgi her zaman bulunu
yor. Müstezaf topluluklar tefekkürle hegomonileri 
yıkıp teshirin tahakkukuna imkan veren bilginin 
(hikmet) cevherine ulaşabiliyor. ■
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KUR’AN’I KUR’AN’DAN
KUR’AN’CA ANLAMAK -II

KONU BÜTÜNLÜĞÜ

Sedat 
ŞENERMAN

elime bütünlüğünden sonra, 
K ur’an Bütünlüğünü ouştu- 
ran ikinci aşama konu bü

tünlüğü’dür.

C en ab ’ı Allah konuları kelimele
re bölmüş, her kelimeyi ise, gere
ken anlam çerçevesinde anlaşılır, 
açık, net ve aydınlatıcı bir şekilde 
beyan hakkını kullanarak, ilahi hik
meti gereğince özel ve özgün ha
liyle K u r ’an da ki iki ayrı (nüzul 
sırası ve tevkifi sıralanışındaki) sı
ralama içine yerleştirmiştir.

Ayrıca K u r’an ’ı anlamayı çalış
ma şartına bağlamıştır. Bu ayette 
“Hangi konuda?” sorusuna cevap 
olabilecek bir tahsisin bulunmayışı 
her konuda, geneli ifade eden bir 
hüküm  çıkarır ki, K u r’a n ’ı anlamak 
da bir çalışmayı gerektirdiğinden, 
K u r ’a n ’ı anlamanın şartının da ça
lışmak olduğu böylece anlaşılmak
tadır.

Bir M üslüm an’ın en iyi bilmesi 
gereken kitab, dininin kitabı olan

K ur’a n ’ı K erim ’dir. Nitekim Cena
bı Allah, K u r’a n ’da sık sık onun 
okunmasını; anlaşılmasını ve üze
rinde düşünülmesini istemektedir. 
Öncelikle, sadece Allah (c.c.)’a 
kulluk görevini tüm gerekleriyle 
yerine getirebilmek; kainata gücünü 
ispat ederek  hakim  /  hüküm ran / 
halife olabilmek; îblis ve dostları
nın, zürriyetinin her türlü saptırma 
ve düşmanlığından korunabilmek 
için insan, K u r ’a n ’ı konu konu an
lamak ihtiyaç ve zorundadır. İşte 
konu konu K u r ’an veya konulu 
Tefsir K u r ’a n ’da herhangi bir konu 
ile ilgili tüm kelim eleri ve doğru
dan alakalı ayetleri toplayarak, bun
ları toplumum uzun bugünden yarı
na beklenti ve gereksinim ine cevap 
verebilmek, ancak “Din ve ilimler
de terim, tanım tarif  ve sınıflam a
ların yenilenm esi” ile gerçekleşebi
lecektir.

Bu çalışmalarda K u r’an Sözlüğü 
elbetteki ilk başvurumüracaat kay
nağı olacaktır. M ümkün olduğunca 
bu konu kendi bü tünlüğü içinde il-
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mi bir incelemeye tabi tuttuktan soma Yüce 
A llah ’m o konuyla alakalı muradı, toplu bir 
şekilde ortaya konulmalıdır. Buna göre örnek 
olarak konu “K u r’a n ’da K u r ’an” , olarak ince
lenmek istenirse ne yapm ak gerekir?

Önce K u r ’a n ’da K u r ’an konusunu Yüce Al
lah hangi kelim elerle  izah etmiş bu araştırıl
malı.

Diyelim  ki arad ığ ım ız  konuyla  ilgili bu ke
limeler şunlardn': K u r’an, Vahiy, Tenzil, Hûda, 
Kitab, Burhan, Şifa, Rahm et, Nimet, Zikr, Fur- 
kan, Nur, Rüşd, H akim , B eyan, M ev’iza, Be- 
lağ, M utahhar, Hüküm, Merfu, Ruh, Aceb, 
Hak, M usaddık, Adi, M ushaf, Mecid, Aziz, 
Nücum, Büşra, Hadi, Kerim, Mübarek, Üm- 
m ü ’l-Kitab, Mesani, Kelam, Hikmet, Mühey- 
min, Mükerrem, Hablullah, Beşir, Muhkem, 
Nezir, Besair, Tezkira, Kasas, Sıdk, Azim, M u
bin, Kayyim, Hayr, S ıra tu’l-Müstakim, Fasi, 
Ahsenü’l-Hadis, Bünyan..

Bu kavramların hepsi birinci merhaledeki ilk 
bütünlük olan kelime bütünlüğüyle elde edilen 
K u r’an S öz lüğü’nden alınacak ve K u r’an keli
mesinin etrafında onunla doğrudan ilgili ve 
bağlantıları çerçevesinde konu bütünlüğü özen
le araştırılıp bulunacak. Kelime bütünlüğü ya
ni kelime sınıflandırması çalışmasında ilgili 
kavram, K u r’ani anlammı kazanınca, ilahi man
tığın amaç ve isteğine ulaşılır. îşte bu kavram 
lar ile ilgili konu, odak terim etrafında, konu 
bütünlüğü aşamasıyla incelenince ilgili konu da 
K u r’an ’ca hazırlanmış olur. Aslında her konu
nun bağlı o lduğu sistem ile m utlaka ilgi ve 
bağlantısı kurulmalı, ayrıca, varsa, zıddı olan 
konu ile de karşılaştırması yapılmalıdır. 
K u r ’a n ’daki her konu, bu şekilde tek tek ele 
alınıp hazırlanınca tüm K u r ’an konu bütünlük
leri ile incelenmiş, M üslümanlarm faydasına 
sunulmuş olacak ki, bundan sonra ancak sis
tem sistem K u r’an ’ı anlamaya doğru salimen 
bir adım daha ilerleyebileceğiz.

Konu bütünlüğü çalışmaları ferdi veya ekip 
halinde olabilir. Fakat K u r’a n ’da öncelikli ko
nunun Allah  olduğu ise unutulmamalıdır. Di
ğer konular  da K itab ’da ki önceliklerine göre 
ele alınırsa hazırlanan konular daha kolay ve 
doğru anlaşılır.

Saadet asrındaki çok sağlam vc dinamik olan 
K u r ’an anlayışına bu iki kademedeki; yani ke
lime bütünlüğü ve konu bütünlüğü çalışm ala
rıyla belli ölçüde yeniden ulaşma imkanı do
ğacakta:

SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ

K u r’an bütünlüğünü oluşturan üçüncü aşama 
kelime ve konu bütünlükleri ile ilgili tüm araş
tırma ve çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgi
li kavrani ve konuların  ait olduğu sistemde bir
leştirilmesiyle sistem bütünlüğü aşaması ger
çekleşir.

Alemlerin Rabbi Rahm an ve Rahim olan ve 
her şeyi yaratan ALLAH, Alemlere Rahmet, 
Seyyidü’l-Enam, Resulü’s-Sekaleyn, Fahri Ka
inat Efendimiz Hz. M uhammed (A .S .)’e, Ceb
rail (A.S.) aracılığıyla, vahiy yoluyla tenzilen 
(peyderpey, ayet ayet, sure sure, konu konu in
dirdiği), Alemlere Rahmet, Şifa, M ev ’iza, Zi
kir, Hak, Nur, Beyan, Mübin, Beyyinat, Bur
han, Furkan, Hidayet, İrşad ve En son Mesaj 
olan K u r’a n ’da, A llah ’a iman bakımından kul
lar ve bağlı oldukları “ .sistem” 1er üçe ayrılır:

1. M üm inler / M uttak ile r  / M uflihun /  Salih- 
1er /  M uhlis le r’den oluşan ve bunların bağlı ol
dukları SİSTEM: tevhid /  hidayet /  İs lam / 
iman sistemi'^ “Kim A L L A H ’a ve Resulüne ita
at ederse işte onlar, A llah ’ın kendilerine n im et
ler verdiği PE Y G A M B ER LER ’le, ŞEHİT
L E R ’le beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaşlar
d ı r ” . (E n-N İSA  4 / 69)

Bu ayette tevhid sisteminin insanları anlatılı
yor ki, bunlar e l-b irr’in içeriğindeki muhteva
sındaki hususları uygulayan kimselerdir. Aynı 
zamanda bu ayet. Fatiha suresindeki, A llah’ın 
kendilerine nimet verdiği kişilerin kim oldukla
rının bir açıklamasıdır da.

İlgili ayetlerde bu Hak sistem tüm ayrıntıla
rıyla Allah tarafından açıklanmıştır. Bu sistem 
mensupları Allah yanlılarıdır.

“Sizin Veli (dostu)'niz. ancak ALLAH ’tır, Re
su lü ’dür, M ii’m inler’dir; onlar ki A llah ’ın 
emirlerine boyun eğerek namazı kılar, z.ekatı 
verirler. Kim A L L A H ’ı, R esu lü ’nü ve 
M ii’niin'leri veli (dost) edinirse hiç şüphesiz-
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(bunlar) ALLAH yanlısı (tarafları) dır: (bilin- 
sinki dü^nıanlarına) Galip gelecek olanla da 
anlardır'’. (E l-M A İD E  5 /  55-56)

“Allah iman edenlerin velisi (dost ve yardım
cısı) dır. Onları (şirkin küfür ve nifak) karan- 
hklar(ın) dan (kurtarıp) nur (olan tevlıid siste
mine) çıkarır’' .(E \-B A K A R A  2 /  257)

İşle ilk ve son ipuçların ı verdiğim iz bu bi
rinci sistem K u r ’a n ’da Hak sistem yani Sırat-
1 M üstakim (dosdoğru yol) olarak anılmaktadır. 
Daha önceki aşam alardan bu sistemi oluşturan 
konu ve ke l im eler  alınıp, buradaki sistem bü
tünlüğündeki ait olduğu konuma getirilecektir. 
Birinci basamaktaki sözcük sınıflandırması ile 
daha sonraki konu tasnifi çalışmaları yapılma
dan sistem bütünlüğüne geçilemez. Önce hak 
sistem ele a lın ırsa  bunun zıddı olan batıl sis
tem ise kolaylıkla hazırlanabilir.

2. Şirk sis tem i, hak sistemin tam zıddı olan 
batıl sistemdir. H idayetin  karşıtı olarak da da
lalettir. Bu sistem kendi içinde ikiye ayrılıyor:

Kafirlerin  bağlı olduğu küfür sistemi.

M ünafıkların bağlı olduğu nifak sistemi.

İlgili ayetlerde şirkin bu iki sisteminin her 
biriherbiri tüm ayrm tılany la  K u r’an ’da uzun

anlatılmıştır. Bu ayetler incelendiğinde açıkça 
görülecektir ki, küfür ve nifak sistemlerinin 
m ensupların ın  velisi /  dostu tağut /  iblis /  şey
tandır.

“İnanmayanların velisi (dost) lan  ise Tağut 
(iblis /şeytan) dır. O da onları (fıtratları olein 
İslam ’ın) nur(un) dan ayırılıp (şirkin Küfür ve 
nifak) karanlıklarına çıkarır. İşte onlar ateş 
(cehennem) ilktirler. Onlar orada (bir daha 
çıkmamak üzere) ebedi kalıcıdırlar”. (El-BA- 
K A R A  2 /  257)

“Şeytan kendisine uyan taraftarların (Hiz- 
bıı’ş-Şeytan)ı ancak ateş ehlinden olmaya 
çağırır”. (E l-FATIR 35 / 6 )

“Şeytan onları istila etmiş, onlara A llah’ı 
anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın ta
raftarlarıdır. İyi bilin ki şeytan yanUları mut
laka kaybedenlerdir”. (E l-M Ü CA D ELE 58 / 
19)

Batıl sistemleri anlam ak için bizatihi kendi 
orjinal eserlerinin özellikle ciddi bir inceleme
ye alınıp mutlaka bilinmesi gerekir. K u r’a n ’da- 
ki tanıtımlarla birleştirilip karşılaştırılınca bun
ların gerçek hayattaki yer ve etkileri ortaya çı
kar. ■
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

IRAK:
k r iz  y a h u t  s a d is t  v e  
MAZOŞİSTİN HİKAYESİ

K im elemiş pek bilmiyorum ama 
birisi Clinlon için sadist, Sad
dam için de ma/.o.şisi tabirini 

kullanmış. Söyleyeni bulsam tebrik 
edeceğim, bundan daha güzel bir ben
zetme olamazdı. Bilindiği gibi sadist 
başkalarına zulmetmekten zevk alan, 
mazoşist ise kendisine zulmedilme
sinden ve işkence edilmesinden hoşla
nan kimse demek. Gerçekten de du
rup dururken Bili Clinton, İrak halkı
na zulüm edecek savaş makinasını ve 
mekanizmasını harekele geçiriyor. 
Saddam ise ötedenberi saplantılarını 
tatmin için Irak halkına zulmedilmesi
ne göz yumuyor. Dolayısıyla Irak ve 
bölge halkı sadistlerle mazoşistlerin 
arasındaki mengenede ezilip gidiyor. 
20-23 Şubat tarihleri arasında, BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan Sad
dam Ma görüşmüş olacak. Savaşa karşı 
olan kamp bu ziyarete büyük umut 
bağlıyor. Bu krizin bir üçüncü dünya 
savaşını çıkartabileceğini söyleyen, ar
dından da ABD’nin keyfi tutumların
dan gına getirmiş olarak düveli muaz
zama/büyük devletler dönemine geri 
dönülmesi çağrısında bulunan Yeltsin, 
yanında Fransa Cumhurbaşkanı Chirac 
ve bunlara muvazi bir çok ülkenin 
yönetimi Annan’ın ziyaretine aktif 
destek vermiş ve bu ziyaretten olum
lu sonuçlar beklemektedir. Buna mu
kabil, ABD son ana kadar bu tür bir 
ziyarete karşı çıkıyordu. Zira bütün 
hesaplarını bir taarruza göre ayarla
mış. Bundan dolayı ABD Savunma 
Bakanı Cohen Genel Sekreter Kofi 
Anan'ı ziyaret öncesi paylamış bulu- 
nuyor. Irak ise Kof i Annan'ın ziyare- 
ti halinde serekli esneklisi gösterece

ğine dair sinyaller gönderdi. Gerçi 
Perez de Cuellar gibi eski genel sek
reterler veya Saddam’ı tanıyan eski 
tüfekler onun neye malolursa olsun 
kararlarından kolay kolay vazgeçme
yeceğini biliyorlar. Mısır lideri Hüsnü 
Mübarek de Saddam’ı yakinen tanı
yanlardan bu
na rağmen 
S a d d a m ' 1 n 
durumu kav
radığını ve 
gerekli geri 
adımı atacağı 
t a h m in i  n d e 
bulundu. Baş
bakan yar
dımcısı Bü
lent Ecevit 
de bu nisbi 
i y i m s e r l i ğ i  
p a y la ş a n la r 
dan. Biz de 
pire için yor
gan yakılma
ması gerekti
ğine ve bir Saddam için Irak halkının 
toptan cezalandırılmaması gerektiğine 
inanıyoruz..

^

Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit 
İncirlik’in kullanılması noktasında 
kendilerine herhangi bir talebin gelme
diğini söylüyor. Bu noktada bütün ve
riler Ecevit’i doğruluyor. Time dergi
si 23 Şubat tarihli sayısında ABD’nin 
Irak’a taarruz planını yayınlamış bulu
nuyor. Bu taarruz planı da kesinkes 
Ecevit’i doğruluyor. Time dergisine 

-göre ABD kuzeyden vuracak, ama İn-
Mustafa
ÖZCAN
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cirlik üssünü nadasa bırakacak. 
Kuzey’den kalkacak uçaklar 
İtalya, Portekiz, İspanya ve Al
manya'daki üslerinden hareket 
edecekler. Güneyden ise Bah
reyn’den Şeyh İsa Hava üssün
den kalkan uçaklar ve George 
Washington ve Independence 
uçak gemilerinden ve Ku
veyt’ten kalkan uçaklar da gü
neyden belirlenmiş hedefleri 
vuracaklar. Bu arada Akde
niz’den ve Basra Körfezi’nden 
füzeler de hedeflerine fırlatıla
caklar. ABD çok küçük bir ül
ke olmasına rağmen, Bahreyn’e 
bakanlarını gönderdi, ama Bah
reyn bir müdahaleye karşı çı
kıyor. Ziyaretin sebebi Bah
reyn’deki üssün kullanılacak 
olması ihtimalidir Türkiye ise 
Irak’in kuzeyinde bir ülke ol
masına ve zaman zaman sını- 
rötesi harekat düzenlemesine 
rağmen, ABD Genelkurmay 
ikinci Başkanı ve Grossm an’m 
dışında kimse T ürkiye’ye uğra
madı. Ama neden? A B D ’nin 
Türkiye’ye üst seviyede temsil
ci göndermemesinin ve İncir
lik’i nadasa bırakmasının iki se
bebi olabilir.

Bunlardan birincisi Türki
ye’yi çantada keklik görmesin
den dolayı böyle üst seviyede 
temsilci gönderme lüzumun 
duymuyor. Zaten hini hacette 
Türkiye ABD ’nin isteklerine 
karşı gelemez. En azından kar
şı taraf durumu böyle mütalaa 
ediyor.

İkinci sebebe gelince Irak İs
lam Partisinin bildirisinde de 
yeraldığı gibi ABD İncirlik’i 
kullanarak T ürkiye’ye uzun va
dede bedel ödemek istemiyor 
olabilir.

i|: Ü--

Irak’ın vurulması ihtimali 
başta Türkiye olmak üzere böl
ge ülkelerini endişelendiriyor. 
ABD’nin ve İngiltere Başbakanı 
Blair’in garantilerine rağmen 
Türkiye’nin Kürt devleti kuşku
lan dinmiş deeil. Demirci de

Irak’ın üçe bölünmesi ihtimali
nin Ortadoğu’yu baştan sona 
sarsacağını öngörmektedir ki 
haklıdır. Suudi Arabistan’ın kor
kusu da budur. Irak’ın bölün
mesinden en fazla İran ve Su
riye'nin kârlı çıkma ihtimali 
vardır. İran fiziki olarak geniş
lemese bile Saddam iktidarı

sonrasında güneye kültürel an
lamda nüfuzunu yayabilecektir. 
Suudi Arabistan, İran’ın bir şe
kilde kendisiyle komşu haline 
gelmesi senaryolarından şiddetle 
ürkmektedir. Suud’a göre 
Irak’laki sistem aşınmıştır, Şam 
ve Tahran bu aşınmanın olgun
laşmasını ve olgun meyvanın 
ağızlarına düşmesini beklemek
tedir. Gerçekten de ABD Irak’ı 
bu ülkelere yar etmek istemese 
de pradoksal bir şekilde Irak 
krizle birlikle daha fazla bu ül
kelerin tarafına meyletmekte ta
bir caizse kucaklarına oturmak
tadır. Türkiye’nin yanlış politi
kaları da Irak’ı bu ülkelerin ya
nına itmiştir. İşte bu senaryola
rın sıcak bir şekilde tartışıldığı 
sırada Rafsancani, Suudi Ara
bistan’ı ziyaret edecektir. Umu
lur ki bu ziyaret biraz dahi ol
sa bu kuşkuları dağıtır. Irak’ın 
vurulması halinde gündeme ge
lebilecek senaryolardan birisi dc 
Saddam’m devrilmesidir. Acaba 
ABD’nin Saddam sonrası Irak 
için planları nedir? Boşluk na

sıl doldurulacaktır? Muhalefet 
sürgünde bir geçici hükümet sü
reci başlatmıştır, ama bu konu
da Amerikan tavrı, açıklık ka
zanmış değil. Ancak Aibright’ın 
tabiriyle ABD Saddam’ı vurarak 
sadece Irak’ı cezalandırmıyor, 
aynı zamanda İran’a ve diğer 
hasmı ülkelere de gözdağı ver
miş oluyor. Kızım sana söylü
yorum, gelinim sen dinle hesa
bı. Evet problem bir sadistle 
mazoşistin varlığından kaynakla
nıyor ve bu durum bölgenin ve 
dünyanın istikrarını tehdit edi
yor.

TSK’NİN IRAK POLİTİKASI 
BEKLE VE GÖR

Türkiye müdahaleyle krizi pat
latmayacak

Ankara’da yayınlanan Tur
kish Daily News gazetesine 
açıklamada bulunan ordu kay
nakları Kuzey Irak’a müdahale 
ederek Irak krizini patlatmak is
temediklerini açıkladı. Ayrılıkçı 
unsurların takibatının devam 
edebileceği, ancak Türkiye’nin 
bu bağlamda uluslararası denge
leri de gözettiği bildirildi. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye 
girmek açısından zamanlamayı 
yanlış bulduğu ve bundan ka
çındığı ifade edildi. Irak ile 
ABD arasında askeri tansiyonun 
yükseldiği şu dönemde Türki
ye’nin yaklaşımının “bekle-gör” 
politikası olduğu ifade edildi. 
Bu dönemde Türk silahlı Kuv
vetleri’nin herhangi bir eylem 
başlatmak istemediği de öğrenil
di. Türk Silahlı Kuvvetleri tem
silcileri ayrıca Irak’m toprak 
bütünlüğüne kesinlikle saygılı 
olduklarını ve bunu zedeleyecek 
hareketlerden kaçındıklarını be
lirtiyorlar. Adı gizli tutulan bir 
general bu konuda şunları söy
lüyor; “Bölgede oluşabilecek bir 
güç boşluğu aslında PKK için 
uygun bir ortam oluşturur ve 
burada üslenebilir, bu durumda 
biz de bölgeye girerek PK K ’yı 
vururuz. A B D ’nin bölgeyi vur
masından sonra Türkiye’ye yö
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nelik bir kitle göçünden endişe 
ediyoruz. Biz Kızılay da dahil 
olmak üzere hükümet kııruluşla- 
rıyla birlikte çalışıyoruz. Bir ha
rekat sırasında Kızılay sınırın 
öteyakasında faaliyete geçecek
tir..."

ERMENİSTAN

K O Ç A R Y A N , P E T R O S Y A N ’ I 

A R A T A C A K

MOSKOVA- Ermenistan’ın ye
ni yönetimi, Karabağ sorunu ile

Petrosyan

İlgili politikalarını sertleştirecek
lerini ve barış görüşmeleri ko
nusunda da daha sert tutum ta
kınacaklarını ilan,elti. Yeni li
der Robert Koçaryan’a en yakın 
isimlerden olan Savunma Baka
nı Vazgen Sarkisyan parlamen
toda gazetecilere yaptığı açıkla
mada, ‘ ’savaş en az iki yıl çık
maz. Çünkü ordumuz Azerbay
can’mkinden daha güçlü”  dedi. 
Hiç kimsenin kendileri kadar 
barış istemediğini iddia eden 
Sarkisyan, ‘’ama barışı güven
ce altında tutmak için savaşa 
hazırlıklı olmalıyız”  dedi. Son 
iki yıldır, Karabağ’m bugünkü 
statüsünün korunması gerektiği 
konusunda, istifa eden devlet 
başkanı Levon ter Petrosyan'ı 
ikna etmeye çalıştığını belirten 
Sarkisyan, yeni lider Koçaryan 
ile ise bu konudaki görüşlerinin 
ortak olduğunu vurguladı.

RUSYA, PETROSYAN’I 
___________ SUÇLUYOR___________

Ermenistan’da Devlet Başkanı 
Levon ter Petrosyan’m iktidar
dan uzaklaşması konusunda bir 
Rus gazetesinde çıkan yorumda, 
Petrosyan’ın ülkesini Batı’ya 
yakınlaştırma çabaları eleştirildi. 
Rus-Ermeni Girişimi Merkezi 
Başkanı Arkadi Vartanyan im
zası ile çıkan ve Robert Koçar
yan liderliğindeki yeni Ermeni 
yönetiminin savunulduğu yo
rumda Petrosyan, ‘’dış çıkarlara 

uygun politikalar” izlemekle 
suçlandı. NATO’nun, Kafkasya 
bölgesini yeniden biçimlendir
meyi amaçladığı ve bölgede 
bir petrol diplomasisi izlendiği 
belirtilen yorumda, Petros
yan’ın da bu politikalarda 
ABD’nin hayati çıkarlarına 
yardım ettiği savunuldu. Yo
rumda, ‘’Petrosyan, siyasi ve 
ekonomik alanlarda dışarıdan 
aldığı direktiflerle ülkeyi üçün
cü dereceli doğu pazarına çe
virdi”  denildi. İzvesliya gaze
tesinde yer alan yorumda ise, 
Petrosyan’ın Taşnak Partisi’ni 
üç yıl önce yasaklamasının, 
sonunu hızlandırdığı savunul
du. Yorumda, Türkiye’ye kar

şı toprak iddiaları olan Taşnak 
Partisi’nin, gizli terörist örgüt 
kurma suçlaması ile yasaklandı
ğı, ancak bu yasağın altında si
yasi gerekçeler bulunduğu savu
nuldu. ‘’Petrosyan’ın Taşnak 
Partisi’ne karşı Ankara eğilimli 
siyaset izlediğinin, Erivan’da

Kral Hosan

birçok siyasetçi tarafından dile 
getirildiği”  kaydedilen yorum
da, Petrosyan’ın Taşnak partisi
ni yasaklamasının, kendisine 
karşı muhalefeti büyüttüğü, ye
ni Ermeni yönetiminin ise Taş- 
naklara yeniden serbestlik verdi
ği kaydedildi.

FAS

H Ü K Ü M E T İ  
S O S Y A L İ S T L E R  K U R U Y O R

RABAT- Fas Kralı 2. Haşan, 
Sosyalist Halk Güçleri Birliği 
(USFP) birinci sekreteri Abdür- 
rahman Yusufi’yi, yeni hüküme
ti kurmakla görevlendirdi. 
Fas’ta geçen Kasım ayında ya
pılan genel seçimlerde USFP, 
yüzde 17’lik oy oranı ile Parla- 
mento’daki 325 sandalyenin 
57’sini alarak birinci parti ko
numuna gelmişti. Yusufi’nin, 
eski başbakanlardan Ahmed Os
m an’ın Ulusal Bağımsızlar Bir
liği ve diğer bazı partilerin için
de yer alacağı bir koalisyon hü
kümeti kurması bekleniyor. 14 
Kasım’da yapılan seçimlerde 
sağ ve merkez sağ, oyların yüz
de 7 0 ’ten fazlasını alırken, Kral
2. H aşan’ın bir sol parti lideri
ne hükümeti kurma görevi ver
mesi sürprizle karşılandı.

KOSOVA

S I R P L A R  K O S O V A L I  
A R N A V U T L A R I  İ S T E M İ Y O R L A R

Sırbistan’ın Helsinki İnsan 
Hakları Komitesi tarafından ya
pılan bir anket, Sırplar’ın, Ar- 
navutlar’ın Kosova’dan kovul
ması durumunda Kosova soru
nunun ortadan kalkacağına 
inandıklarını ortaya çıkardı. Ko- 
mite’nin kamuoyu yoklamasına 
katılan Sırp lar’dan yüzde 
41 .8 ’i, güç kullanma ya da ba
rışçı yöntemlerle Arnavutlar’ın 
Kosova’dan ‘’kovulmasını” , so
runun çözümü olarak görüyor. 
Kosova Arnavutları için kültü
rel özerkliği yeterli bulanların 
oranı yüzde 27.2 olurken, ba
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ğımsızlığını destekleyen kesimin 
yüzde l ’de kaldığı gözlendi. 
Helsinki İnsan Hakları Komis- 
yonn’ndan yapılan açıklamada, 
hayat şartlarının düzelmesiyle 
Kosova sorununa çözüm bulu-

Miloseviç

nacağına yüzde 2 0 ’İlk bir kesi
min inandığı belirlilen yoklama 
sonunda, Sırp kamuoyunun, Ko
sova olayında demokrasi sınavı
nı geçemediği belirtildi.

MİLOSEVİÇ VE RUGOVA 
________ GÖRÜŞMESİ_________

Öle yandan resmi bir gezi için 
ülkemize gelen Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Recep Meydani, 
Durres ile İstanbul arasındaki 
Koridor - 8  yolu projesinden 
ümitli olduklarını ve Balkan- 
lar’ın ancak Avrupalılaşarak 
kurtulabileceğini iddia etti. Tur
kish Daily News gibi bazı ga
zetelere verdiği demeçte de, 
Kosova’nın barut fıçısına benze
diğini ve ritilini çıkarmak için 
de Miloseviç’in Kosovalılar ta
rafından tek yanlı olarak seçilen 
İbrahim Rugova ile görüşmesi 
gerekliğini söyledi ve soruna 
barışçı bir çözüm bulunmasını 
isledi. Bu çağrının üzerinden 
birkaç gün geçmeden Yeni Yu
goslavya Cumhurbaşkanı Milo- 
seviç Arnavutların fiili Lideri

Rugova ile görüşmeyi kabul et
ti. Ve derginin yayına girdiği 
sıralarda da bu görüşmenin ger
çekleşmesi bekleniyordu.

Belgrad yöneliminin sorunu 
çözmeye yönelik bu girişimi
nin, Yugoslavya’ya uygulanan 
yaptırımların tamamen kaldırıl
masını amaçladığı savunuldu. 
Fransa Dışişleri Bakanı Hubert 
Vcdrine ile Almanya Dışişleri 
Bakanı Klaus Kinkel, yaklaşık 
3 ay önce Yugoslavya Devlet 
Başkanı Slobodan Miloseviç’e 
mektup göndererek, Kosova 
bölgesine özel slalü verilmesini 
istemişler, ancak Miloseviç yö
nelimi bu talebi reddetmişti.

MALEZYA

YI LI N A D A M I :  
M A H A T İ R  M U H A M M E D

Finans dünyasının simyacısı 
olarak anılan Macar Yahudisi 
George Soros’la girdiği pole
miklerden sonra dünya günde
minde tartışılır hale gelen Ma
lezya Başbakanı Mahatir Mu- 
hammed “Asian Week” adlı 
haftalık uluslararası dergi tara
fından yılın adamı seçildi. Bi
lindiği gibi 2 0  yıla yakın bir 
zamandır ülkesini yöneten Ma- 
hatır Muhammed Doğu ve Batı 
da saygınlık kazanmış ve ülke
sini ileri noktalara taşımış bir 
politikacı. UM NO’nun tarihi li
derleri arasında yeralan Mahatir 
Muhammed zeki olduğu kadar 
inançlarına da bağlı bir politika
cı. PAS saflarından aldığı yar
dımcısı Enver İbrahim’i de ken
disine siyasi hedef olarak yetiş
tiriyor.

_________ LİTVANYA_________

İS L A M 'IN  L İT V A N Y A ’ Y A  G İR İŞ İN İN  

600. Y IL D Ö N Ü M Ü  K U T L A N D I

Londra-Litvanyalı 8  bin Müslü
man ülkelerine İslamm girişinin 
800. yıldönümünü kutladı. 90’lı 
yıllarda Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünün üzerine Moskova’nın 
itirazlarına rağmen bacımsızlı^ı-

nı ilk ilan eden ülkeler arasın
da yeraldı. Litvanya o sıralarda 
Litvanya’da ordu komutanı olan 
ve 1994 yılı sonlarında suikast 
sonucu şehid edilen Cevher Du
dayev bu ülkenin Sovyetler Bir
liği yörüngesinden ayrılmasına 
neden olan amillerin başında 
geliyor. Dudayev’in rolünden 
dolayı Ballık ülkeleri arasında 
Çeçenistan’ın bağımsızlığını bu
gün tanıyan tek ülke Litvanya.
O sıralarda Dudayev Mosko
va’nın talimatlarına karşı gele
rek bağımsızlık isteklerini kuv
vet yoluyla bastırmaya teşebbüs 
etmemişti. Bugün 4 milyon nü
fusa sahip olan Litvanya resmi 
dini Hıristiyanlığın yanında Mu
seviliği ve İs lam ’ı da resmi din 
statüsünde tanıyor.

Litvanya’ya İslamın girişi 
yaklaşık miladi 1397 yılına da
yanıyor. O sıralarda Litvanya 
Kralı Vitavetas, Batı’dan Al
manların Doğu’dan da Rusların 
saldırılarına mukabil kendisine 
yardım eden Tatarlara sempati 
beslemiş ve onların göndermiş 
olduğu dini heyeti izzeti ikram
la karşılamıştı. Tatarların cami 
yapmalarına ve ibadetlerine mü- 
sade etmiş ve burada Müslü- 
manlar 1917 yılında Komüniz
min gelişine kadar bu ülkede 
çok rahat bir şekilde hayatları
nı sürdürmüşlerdir. Ancak ko
münizmin gelişinden sonra müs- 
lümanlar gayri müslimlerle ev
lenmeye zorlanmışlar ve bir 
kısmı da dininden dolayı bu ül
keyi terketmek zorunda kalmış
tı. Litvanya Müslümanlarının 
sayısı yaklaşık 8  bin olarak tah
min ediliyor, Recbi adlı köyde
2 bin Müslüman yaşıyor ve bu
rada tarihi bir cami bulunuyor. 
Cami 1556 tarihinde yapılmış 
ve 1883 yılında da tamir gör
müş. Sovyetler Birliği’nden alı
nan bağımsızlıktan sonra 1993 
yılında yeniden onanını yapıl
dı ve açıldı. Başkent Vilnius 
yakınlarındaki 40 Tatar Kö- 
y ü ’nde de 2 bin Müslüman ya
şıyor ve burada da tarihi bir ca
mi bulunuyor. 1588 tarihinde

64 l ’MKAN



yapılan camii şerif 1901 yılında 
yangına maruz kalması sonucu 
restorasyon geçirmişti 1993 yı
lında da yenilendi. Nemaci kö
yünde de tarihi bir cami bulu
nuyor. Bunların dışında dördün
cü camii ise Litvanya’nın kül
tür başkentinde kuruldu ve 
1991 yılındaki açılış merasimi
ne de cumhurbaşkanı yardımcı
sı da katıldı.

İNGİLTERE

“ HR İ S Tİ YA N L I K  T A A S S U B U  T Ü RK  
A L EYHTARLIĞ INI  K Ö R Ü K L Ü Y O R ”

LONDRA/İngiliz Evening Stan
dart gazetesinde yayınlanan bir 
yazıda, Avrupa’daki Türk aleyh
tarlığının arkasında, binlerce yı
la dayanan Hristiyanlık taassu
bunun bulunduğu belirtildi. İn
giliz Evening Standart gazete
sinde yayınlanan ve Brian Se
well tarafından kaleme alınan 
yazıda, İkinci Dünya Sava
şı’ndan sonra işbirlikçi tutumuy
la Türkiye’ye Avrupa’nın çok 
sey borçlu olduğu belirtildi. Av
rupa Birliği üyeliğine karşı çı
kışın arkasında ise, binlerce yı
la dayanan Hıristiyanlık taassu
bunun bulunduğunun ifade edil
diği yazıda, son bin yıl içinde 
Türkler’in, Avrupa siyasetinde 
çok büyük yer tuttuğu hatırla
tıldı. Selçukluların Kudüs’ü ele 
geçirmelerinden beri Türkler’in 
Avrupalılarca asla dost olarak 
görülmediğini anlatan Brian Se
well devamla, 19. asırda Türk
le r’in zayıf olduğu bir dönem
de Yunanistan’ın bağımsızlığı 
için çarpışan İngiliz şair 
Byron’un, “Türklerden nefreti” 
öğrettiğine işaret ederek, “Biz 
1896 ile 1907 yılları arasında 
Girit Türkleri’nin etnik temizli
ğe uğramalarına seyirci kaldık, 
hatta teşvik ettik” dedi. Yazıda, 
Birinci Dünya savaşı sırasında 
Byron’un söylemini Araplara ta
şıyan Lawrens’in kahraman ilan 
edildiği, binlerce yıldır süren bu 
sahte Hıristiyanlık propaganda
sının halkın hafızasına nakşedil- 
diği ve bu problemlerin Türki

y e’nin AB’ye üyelik başvurusu
na verilen cevapta da etkili ol
duğu kaydedildi. Türkiye’nin 
1963 yılında Avrupa ile ortak 
işbirliği anlaşması yaptığı, 1987 
yılında Avrupa Birliği’ne üyelik 
başvurusunda bulunduğu, 
1996’da da Gümrük Birliği’ni 
imzaladığı anlatılan yazıda, ay
rıca Türkler’in yılda 10 milyar 
dolarlık kaybına rağmen, Ku
veyt’i işgal eden Saddam Hüse
y in ’e karşı Batı ile ittifakını 
sürdürdüğü vurgulandı.

“TÜRKİYE’NİN AB 
ÜYELİĞİNİ ENGELLİYORUZ”

“Rusya’ya karşı Batı’ya siperlik 
yapan Türkiye’ye çok şey borç
luyuz” diye devam eden yazar, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin red
dedilmesi için gösterilen sebep
leri de eleştirdi. Türkler’in AB 
üyeliğinin önüne koyulan engel
lerden birinin, Kıbrıs’ın yarısı
nın Türk askerinin elinde bu
lunmasının gösterildiği kaydedi
len yazıda, “Ada’dan Türklerin 
çekilmesini isterken, yüzyıl ön- 
cc Girit’te Türklere karşı Yu
nanlılarca uygulanan etnik te
mizliğin unutulmaması gerekti
ği” ifade edildi. Yazıda ayrıca,

Yunanlıların birleşmeleri uğruna 
Kıbrıs’ta bir çok İngiliz askeri
nin hayatını kaybettiği de hatır
latılarak, “O zaman müttefiki
miz olan Kıbrıslı Türklere kar
şı şimdi Türk askerinin 
Ada’dan çekilmesini tartışıyor 
ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB 
üyeliğine başvurusuna seviniyo
ruz” ifadesi kullanıldı.

TACİKİSTAN

İKTİDARI 
PAYLAŞMA ANLAŞMASI

DUŞANBE- Tacikistan’da dört 
yıl süren ve onbinlerce kişinin 
hayatına mal olan iç savaşın ar
dından Tacikistan Devlet Başka
nı Imamali Rahmanov, barış an
laşmasının iktidarı paylaşma 
maddesi çerçevesinde başbakan 
yardımcılığı görevini bir muha
lefet üyesine devretti.

Rahmanov’un, barış sürecinin 
devamı açısından önemli bir 
adım attığı belirtilirken, Tacikis
tan Devlet Başkanlığı Sözcüsü 
Zafer Saidov yaptığı açıklama
da, “Karar, muhalefete ayrılan 
yüzde 30’luk kota çerçevesinde 
alındı” şeklinde konuştu. ■

Tacikistan'da yapılan bir gösleri
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PAHO^ÂMÂSI/TÜKKIYE

70 YIL ÖNCE, 70 YIL SONRA

TÜRKİYE’DE PARTİ KAPATMANIN RACONU

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane 
edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i 
Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten 
hemen bütün basın yayın organlarına 
yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan 
arasında bağlantı kurulur. Bir gece an
sızın baskın yapılarak Parti’nin bütün 
evrakları çuvallara doldurulup Emniyet 
Merkezi’ne götürülür. Bu arada bu bas
kına “baskın” dediği için Hüseyin Ca
hit’in Tanin gazetesi kapatılır.

Burada da kıyısından ucundan bir 
“suç unsuru” bulunamamasına rağmen, 
yine dert değil, bir mahalle kahvesinde 
“hilafeti geri getireceklerini” iddia 
eden sözde iki parti mensubu (Paşaman- 
dıralı Kamil ile Salih Ba§o) “ele geçi
rilir” ve Parti kapatılıverilir.

Geriye, hükümet tarafından kamuoyu
na bugün artık 
klasikle.şmi.ş olan 
şu veciz açıkla
mayı duyurmak 
kalır;

“Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırka- 
sı’nın programın
da mevcut efkar 
ve itikadât-ı dini- 
yeye hürmetkar 
olmak esasını ir- 
ticakârane tahri
kâta vesile ittihaz 
eden bazı eşhasın 
tahrikat yaptıkları 
sabit olmuş ve 
fırkanın kanuni 
vaziyeti hakkında 
hükümetin dikka
tinin çekilmesine 
müttefikan karar 
verildiğine dair 
mahkeme kararı 
müdde-i umumi

likten (Cumhuriyet Savcılığından) hükü
mete tebliğ olunmuştur. Vatandaşların al
datılmaktan ve tahrikten korunması için 
Terakkiperver Fırka’nm faaliyetten men’i, 
hükümetin artık müsamaha edemeyeceği 
vazifeler arasına girmiştir.”

1998’de: Önce her zaman olduğu gi
bi partinin kapatılmasına etkili bir yer
lerde karar verilir, sonra da istim arka
dan gelsin denilerek, eski defterler didik 
didik edilerek delil, yani mazeret ve ba
hane peşine düşülür. 70 yıl öncesinden 
belki tek farklı şey olacak, bu kez “ev
rak” yerine TV veya video kayıtları toz
lu raflardan indirilir. Ülkede ortam ve 
sinirler gerilir, “ irtica” yine hortlatılır, 
parti mensuplarının dil sürçmelerinden 
“irticaî faaliyetlerin odağı” türetilir. 
Yükselmek ve şöhrete kavuşmak için bu 
tür fırsatları iyi kullanacak olan ve Ku- 
va-yı Milliye ruhuyla cuşu huruşa gel
miş kahraman Cumhuriyet Başsavcıla
rı’nca Anayasa Mahkemesi’nde RP hak
kında kapatma davası açılır.

Anayasa Mahkemesi, önce kapatmaya 
engel teşkil edern Siyasi Partiler Yasa
s ı’nın 103. maddesini “gizlice” iptal 
eder, hatta iptal için kendisi itiraz edip 
iptal kararını yine kendisi verir. 103. 
maddenin iptali ile oluşan yasal boşluk, 
bütün hukuk ilke ve kuralları hiçe sayı
larak “geçmişe dönük” uygulanır. Hatta 
Madde’nin iptalinin Resmi Gazete’de ya
yınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmek
sizin RP için tatbik edilir. İptal kararı 
ve gerekçesi RP’nin kapatılma kararının 
gerekçesiyle aynı gün Resmi Gazete’de 
yayınlansa da, ülkenin en çok oy almış 
bir partisi, kapatıldığı gün yürürlüğe gi
ren bir yasal boşluğun tuzağına düşürü
lerek siyasi hayattan silinse de birileri 
bütün bu hukuksuz ve illegal uygula
maları utanıp sıkılmaksızın, yüzü kızar- 
maksızın savunabilir.
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DEMQ KRASICILIK OYUNUNUN KURALI 
VE M ESUT Y ILM A Z

28 Şubal 1997’den 
beri ‘haki’ lonu iyice 
belirginleşen Alaturka 
Demokrasi, tank pa
letlerinin gıcırtıları 
arasında baş başkan
lık kolluğuna oturttu
ğu zatı da kendi zev
kiyle boyamakta ge
cikmedi. Koltuk dey- 
ncği desteğiyle ayak
ta oturabilen yamalı 
bohça hükümetinin 
zoraki Başkam, bu 

ülkede iktidar olabilmenin inceliklerini çok iyi kav
ramış olmalı ki, memleketi olan Rize’den Ankara- 
ya “hacı ve bacıya ve onların şahsında tüm Türki
ye’ye oldukça demokratik!) mesajlar gönderdi:

“Refah., bu sürece direnir.... oyunun kurallarını 
benimsemezse ne kadar oy alırsa alsın, iktidar ola
maz. Tek başına iktidara gelecek oyu zaten alamaz, 
alsa bile iktidar olamaz”. Demokrat(!) Başbakanı
mız, DYP’nin de “Refah’la koalisyon” kurmakla ar
tık misyonunu tamamladığını ifade buyurdular. De
mek ki sistemin ağababalarının “vebalı” gibi gördü
ğü bir partiyle koalisyon kurmakla Tansu Bacı da, 
partisi de misyonunu tamamlamış bulunuyordu.

Şimdi asıl meseleye yani bu ülkenin yönetimin
den birinci derecede sorumlu cn yetkili şahsın ağ
zından çıkan “RP oyunun kurallarını benimsemezse 
ne kadar oy alırsa alsın iktidar olamaz” cümlesine 
gelelim... Hımmü! Şu halde bu düzende iktidar ol
mak için “oyunun kurallarını” öğrenmek, sonra da 
bu “kuralları” benimsemek gerekiyormuş! Daha 
sonra mı? Gerisi kolay canım! Aldığınız oy, çı
kardığınız milletvekili az olmuş, çok olmuş farket- 
mez. Oyunun kurallarım koyanlar bir yolunu bulup 
sizi iktidara taşırlar. Yeter ki siz dayatılan kuralla
rı (isterseniz “oyunun kurallarım” diyelim) içinize 
sindirin!

Peki bu “Türk tipi dempkrasicilik oyunu”nun ku
ralları neydi, bunları kimler belirlemişti ve hangi 
kaynaklardan öğrenilecekti? Kitabı neydi, neredeydi. 
Vallahi, bu sorunun cevabı, öyle “ayak üstü” veri
lecek türden değil... Ama durun! Olayların sonuç
larına bakarak bazı kuralları yakalamak belki müm
kün olabilir:

- Devlet ihalelerini, belirlenmiş kurum ve kuru
luşlara, teşvik kredilerini de medya patronlarına 
akıtmak.

- “Tak” diye emredildiğinde “şak” diye yapmak.
- Halkın inanç ve değerlerini paylaşmamak...
Ve “Olimpos dağının sakinleri”nden icazet almak.
Sahi böylesi bir düzene ne isim vermeyi önerir

siniz?
Alaturka Demokrasi,
Koltuk Deynekli Demokrasi,
“İçinden Tankı Geçen Demokrasi”.

Neyse biz bir karar veremedik. Siz seçin beğe
nin, hangisini alırsanız alın. Vatana millete hayırlı 
olsun!

DYP’LI
şimdi SIRA 
MÜRTECİLERDE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin iç sayfalarında 
yer alan hacmi itibariyle küçük ama ifade ettiği 
anlamı bakımından dehşetli bir haber dikkatiniz
den kaçmış olabilir. Haber şöyle:

DYP’de Türk Subayları Şoku
“DYP Yönelimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavısı 
Vural Savaş’ın, DYP’nin de incelendiği ve gere
kirse kapatma istemli bir davaya konu yapılacağı 
açıklamasını şokunu atlamadan, “Türk Subayları 
imzasıyla yazılmış bir mektubun sarsmtısını yaşı
yor.

“Genel başkan yardımcısı İsmail Karakuyu’nun, 
1995 yılında partinin yayın organı Türkiyem Der- 
gisi’nde yayınlanan “ 10 yıl içinde Türkiye’ye hi
lafetin geleceği ve bu gerçeğin katlanabilmesi ge
rektiği içerikli demecinin anımsatıldığı mektupta, 
hilafeti öven bu pöportaj için Cumhuriyet Başsav
cılığına başvurulduğu bildirildi” . (Yeni yüzyıl 
9.2.1998).

İster misiniz, DYP’ye de “Hilafetçi faaliyetlerin 
odağı olduğu” ve bu tür faaliyetleri teşvik ve teb
cil ettiği gerekçesiy
le kapatma davası 
açılsın. Sonra da İs
mail Karakuyu, Par
tisi’nden istifa etsin.
Ardından Tansu 
Hanım, geçen Ra
mazan’da verdiği 
bir iftarda veya 
anesinin mezarı ba
şında üstelik başör
tülü olarak dua etti 
diye suç duyurusun
da bulunulsun. Hat
ta, çeşitli temel at
ma ve açılış tören
lerinde kesilen kur
ban kanlarını alnına
sürmesinden ötürü “kanlı mı, kansız mı” iktidara 
geleceğini ima ettiği iddiasıyla aleyhinde dava 
açılsın.

“Olmaz olmaz” demeyin. Guinnes Rekorlar Ki
tabı’nı altüst edecek hukuk komedilerinin yaşandı
ğı bu ülkede olmaz olmaz!
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M.E.B/DEN SON MEGA PROJE:
m üthiş yeni NESİL!

Gazetelere bakılırsa Milli Eğitim Bakanlığı bir süre
dir “çok gizli” olarak yürüttüğü çaiışmalarl". ülkeye 
yeni tipte nesiller kazandıracak ve eğitimde büyük 
bir sıçrama gerçekleştirecek olan önemli bir projeyi 
tamamlamak üzereydi. Hürriyet gazetesinin 
(12.2.1998) “yeni neslin profili” gibi heyecan uyan
dıran bir başlık altında verdiği yeni programa göre; 
“kendine güvenen, karşı çıkan, soran-sorgulayan, 
okul ve meslek seçiminde büyüklerine danışan, an
cak kendi kararını verebilen, haksızlığa karşı çıkan, 
hoşgörülü, yeri geldiğince özür dilemeyi bilen, bi
limsel düşünceyi ön plana çıkaran, demokrasiye ina
nan, hak ve özgürlüklere saygılı nesil” startı için 
önümüzdeki 1998-99 öğretim yılında düğmeye bası
lıyordu. Bakanlık “yeni nesiT’in yetiştirilmesinde “61 
özel hedef” belirlemiş ve bunları “ilköğretimin ilk 
üç yılında yüzlerce davranışa dönüştürmeyi” planla
mıştı. “Hedef nesil”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bü
tünlüğünün bilincinde, Atatürk ve insanlara sevgi ve 
saygı duyan, bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygılı, 
kültürel değerleri benimseyen, yeniliklerden yararlan
mayı bilen çocuklar” olacaktı. “Çocuklar insan hak, 
özgürlük ve sorumluluklarını... ve Çocuk Haklan’nı 
bilerek yetişecek”ti.

Böyle kulağa hoş gelen, müthiş ve olağanüstü he
defleri gerçekleştirmek için harekete geçen Bakanlık, 
bu amaçla ilk iş olarak “ 1950 yılından itibaren eği
tim programlarına giren birçok unsur”u temizleye
cekti. Yani ders kitapları değiştirilecek, revize cdilc- 
cekti. Mesela yeni nesillerin “soran-sorgulayan, hak 
vc özgürlüklere saygılı vs.” olmasına engel teşkil et
tiği için (!) sosyal bilgiler dersi programından İs
lam Tarihi’nin çıkarılması düşünülüyordu. Selçuklu 
Sultanı Alparslan’ın ordusu ile birlikle cuma nama
zı kıldığını, hutbe okuduğunu, sonra da askerlerinin 
başına geçtiğini anlatan bölümler ders kitaplarından 
çıkarılacak ve bu kitaplarda “dini propaganda ve 
şeriatçı eğitim”e geçit verilmeyecekti. Hatta bu 
amaçla Hz. Peygamber’in (s.a.v) Bedir,
Uhud ve Hendek savaşları bile program
dan çıkarılıyordu. Aynı gazetenin habe
rine göre “ 1980 sonrası Türk-İslam Sen
tezi’ne uygun çizilen ve ‘bir elinde 
Kur’an, diğerinde bilgisayar taşıyan ne
sil diye tanımlanan anlayış da terkedili- 
yor”du.

Yeni programa göre “biyoloji, bilim 
olarak öğretilecek”ti. Biyolojininin bilim 
olarak öğretilebilmesi için!, yaratılışı İs
lam’a göre açıklayan bölümler çıkarıla
cak ve Darwin’in evrim teorisine yer 
verilecekti.

Bakanlık yeni nesli yetiştirmenin püf 
noktasını yakalamıştı: Çocuklara “din”i 
hatırlatacak her ne varsa kitaplardan te

mizlemek! Şimdi merak ediyoruz: Acaba Mustafa 
Kemal’in “milli mücadele” esnasında etrafında sarık
lı cübbeli kimselerle, hem de dua eder vaziyette çe
kilmiş fotoğrafları da “şeriatçı propaganda” sayılmaz 
mı? Stalin’in gözünden düşen eski arkadaşlarının bir
likte çekilmiş fotoğraflardan da temizlenmesi gibi rö- 
tuşlanmaları ve çağa uygun hale getirilmeleri gerek
mez mi? Hele hele Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın 
tesettürlü fotoğrafları son derece irticaî ve de tehli
keli mesajları içermiyor mu?

Hadisenin mizahî yönü bir yana, Faşist ve totali
ter sistemlerden mülhem, Tek Parti Döneminden kal
ma, baskıcı ve dayatmacı bir zihniyet ve yöntemle 
hareket edip de insan haklarına saygılı nesiller ye
tiştireceğiz diyebilenler, farklı düşünmeye ve davran
maya tahammül edemeyen, insanların giyim-kuşam 
tarzına dahi müdahale eden, herkesi “uniform”, yani 
“tek-form” içinde cendereye almaya çalışan Nazi ka
fasının uzantısı bir anlayışla yola çıkıp da “karşı çı
kan, soran-sorgulayan, hoşgörülü” insanlar yetiştirme 
iddiasında bulunabilenler, herhalde utanma duygusun
dan kurtulmayı epeyce başarmış olmalılar!

TEMA:
“BAZI ORMAN TAHRİPLERİ

ZARARSIZDIR”
Toprağın, yeşillik alanların, ağacın ve ormanın önemi
ne inanmış, değerini kavramış, saçı sakalı ağarmış bir 
adam. TEMA vakfı bünyesinde gerçekleştirdiği olağa
nüstü mücadele dolayısıyla sık sık TV ekranlarında 
ödül üstüne ödüller alırken seyrettiğimiz, toprağın ve 
doğanın korunmasından sözederken gözyaşlarını tuta
mayan, kendisinin artık toprakla evli olduğunu söyle
yecek kadar bu “kutsal” davaya kendini adamış bir 
kimseydi Hayrettin Karaca.

Sonra bir gün kendisinden öğrendik ki, ağaçların 
kesilip ormanların tahrip edilmesi ille de ormana za
rar vermek anlamına gelmezmiş. Yani ormanların ba
zı kimselerce tahribi “zararlı” , bazı kimselerce tah
ribi ise “zararsız” olabiliyormuş. Mesela Koç Üni

versitesi için Sarıyer’de gerçekleşti
rilecek orman kıyımı meğer bu 
gruptanmış.

Gazetelere yansıyan haberlere ba
kılırsa Hayrettin Karaca’nın Sarı
yer’de gerçekleştirilen orman katli
amına sessiz kalmasını ve hatta sa
vunmasını anlayışla karşılamak ge
rek. Tema Vakfı’nın yönetim kuru
lu üyeleri arasında Rahmi Koç, Ay
dın Doğan, Dinç Bilgin gibi isim
ler bulunursa, o zaman tabii ki ba
zı orman tahripleri “zararlı” bazıla
rı ise “zararsız” sayılacak, bir diğer 
deyişle ormanı başkaları katlederse 

Hayrettin Karaca katliam, yok eğer “bizim patronlar”
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“ORDUYA. BİZİM LE İŞBİRLİĞİNİ REDDETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”
A haact Â lt an , 15 Şui iAT l '998 Y iîni Yüza'il

Herhalde önümüzdeki yüzyılda yeıyü- 
zünde ordular Italmayacalı ama şu dönem
de bütün toplumlaı- gibi bizim de lıâiâ bir 
orduya ihtiyacımız var.

Ania orduya "efendimiz" olarak değil 
“sınırlarımızın koruyucusu" olaralı ihtiyaç 
duyuyoruz. Bir ordunun sınırları iyi koruya
bilmesi görevini iyi yapabilmesi için de. 
dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde olduğu 
gibi ciddi bir toplumsal gözetim altında tu
tulması. hatalarının eleştirilmesi gereklidir. 
Ama bugün Türkiye'de orduyu denetleye
bilecek bir güç, kâğıt üzerinde bulunması
na. rağnıen, fiiliyatta bulunmuyor. Parle- 
mento bir jandarma komutanının bile ko
misyona ifade vermeye getiremiyor. Yedi 
kişiyi öldürmekten sanık bir adamla bir ge
neralin arasındaki bağın ne olduğunu, niye 
telefonlaştıklarını aydınlatamıyor, Lockhe
ed rüşvet skandalinin sorunılulan bile orta
ya çıkarılamıyor. “İrticayı önlemek" konu
sunda çok atak olan, bu nedenle hükümet
lerin değişmesini bile sağlayan Milli Güven
lik Kurulu, bu ülkede on bin kişinin nasıl 
olup da faili meçhul cinayetlere kurban git
tiğini. bunca cinayetin failinin nerelerde 
kimler tarafından saklandığını merak etmi
yor.

On bin sivilin öldürülmesinin hiç bir so
run yaratiT\adığı hatta neredeyse önemsiz 
bulunduğu bir ülkede bir yada birkaç suba
yın suça bulaşmış olabileceğini söylemek, 
yada böyle bir suçun kanıtını ortaya çıkar
malı ise büyük tepkilerle karşılanıyor.

Subayların kariyerinin sivillerin canından 
daha önemli bulunduğu bir devlet olamaz.

Bu anlayış devleti yok eder Ne yazık ki 
bugün ülkemizde bu konuları bile soğuk- 
kanlıkla tartışan’iıyoruz. Bu konuyu tartış
ması gereken parlemento suskun, siyasi 
partiler çekingen, siyasi liderler ise gelecek
lerini generallerin emirlerine bağlamış gö
züküyor. Zaten o yüzden de ordunun konu
mu Türkiye'deki bütün sorunlixrin eksenine 
oturuyor.

Ordu eleştirilmediği, içindeki yanlış dav
ranışlar yargıya götürülemediği, ordu her 
türlü hukukun üstünde görüldüğü jçin, hu
kuk sistemi sürekli aksıyor, dalıa kötüsü hu
kuk bir bütünlük kaz2inıp sistemleşemiyor.

Düşünün ki. bugün bu ülkede neredeyse 
hiç kimse. "Şanlı" demeden ordudajı söze- 
etmiyor. Sanki "şanlı" diye söze başlama
mak bir suçnıuş gibi.

Bu neyin işareti saygının mı yoksa kor
kunun mu?

Eğer saygının işai'etiyse. neden ordudan 
başka hiç bir kurumdan "şanlı" diye söze- 
dilmiyor, saygıyı halleden başka hiç bir ku
rum yok mu? Yok eğer koriıudan deniyor
sa, bu "rüşvet-i kelam", o zaman da, biz or
dudan niye korkuyoruz diye sormalıyız?

İnsan kendi ordusundan korkar mı? Bu 
ordu bizinı değil mi? içindeki insanlar bizim 
çocuklarımız değil mi? Ordunun silahlarını 
alan, maaşların Ödeyen biz değil miyi??

Bu ordu bu toplumun bir parçası değil 
mi? Ordu bu toplumun ordusu o yüzden de 
bu toplumla İşbirliği yapmalı.

Eğer hayat şakacı bir film olsaydı, "bizim
le işbirliği yapnıadıkları için teşekkür edebilir
dik" ama Türkiye'de hayat pek şal^acı değil.

DONMUŞ KAFALAR KOLEKSİYONU
Ç e t İN A l t a n , 13 3 u b a t . 1998 S abah

Bizim hâzineden geçinmeli kadrolar, ön
de gelen siyasetçiler de dahil. 1990'dan bu 
yana yüzyıllık bir sınavın bitin̂ vinde iyice şa
pa oturdular.

Rütbeleri üst düzey emekli militerler ol
sun. liderliğe soyunmuş anlı şanlı siyasetçi
ler olsun. 50 yılın ferisinde kalmış köhne 
şablonlarla konuşmaktan birtürlü alamıyor- 
lai' kendilerini....

---- Bunun da başında “devlet’ kavramını.

yönetilenlerden ayrı, sadece hâzineden ge- 
çinenlerce temsil edilen kutsal ve oligarşik 
yüce bir kurum olarak değerlendirmek geli
yor.

Ya "yasama"nın. ya "yürütme"nin -sadece 
üst düzey kadrolarını yelpazeleyen- olanakla
rına yumulmuşlar, kendilerini. “devlet"le eş
değer görüp, söz de onun çıkarlarını savunu
yorlar. Ve doğâP olarak da ortaya tuhaf bir 
“donmuş kafalar koleksiyonu" çıkıyor.
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BARI HRISTIYAN OLALIM
___________ N a z l i  Iüca[<; 17 ^ u h at  1998 Ai^şam________

Az gittik, uz gittik, bir de arkamıza baktılı ki, bir arpa bo
yu yol gitmişiz. Bunu, gene başörti îsii tartışmasının gün
deme gelmesinden dolayı yazıyorum. Bırakınız, üniver
siteleri, şinıdi İmam Hatip Okullarında bile. Kuran oku
nan dersler haricinde, kızların başı açılacakmış. 1992 yı
lında. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan I lakları Alt 
Komisyonu, bazı üniversitelerde uygulanan başörtüsü 
yasağını, insan hakları ve Türl^iye’nin de taraf olduğu 
milletlerarası anlaşmalara aykırı bulan bir rapor hazır- 
lanıış, bu rapor, TBMM İnsatı Haklai'i KoiTAİsyonu tara
fından. oybirliği ile kabul edilmişti.

Koniisyon kararında, "Temel haklardan bir tanesi de, 
din ve vicdan hürriyetinden henıen sonra gelen, onun ta
mamlayıcısı olan İbadet hakkı ve hürriyetidir. İbadet. Al
lah'ın emrettiklerini yapmaJi, yasakladıklarından İvaçın- 
maktır. İslam inanışına göre, başörtüsü, Kur an’ın kesin 
emirlerindendir. Dolayısıyla, başörtüsü serbestisini ka
mu hukuku alanında bir düzenleme gibi görnıek yerine, 
kişiye ait vazgeçilmez teniel hak ve hürriyetler cümlesin
den olan ibadet hürriyeti içinde mütalaa etmek, kanın’iız- 
ca daha doğru olacaktır."

Acaba bizim dinimizle neden bu kadar uğraşılıyor? 
Niçin, İslamiyeti bütün vecibeleriyle yaşanıak isteyenle
re kuşkuyla bakılıyor?

Eğer Müslümanlık bu kadar kötüyse, verin Meclise 
bir teklif, toptan Hristiyan olalını. isterseniz mason ola
lım, Böylece irtica tehditi filan sona erer, demokrasi de 
korunmak ve kollanmaktan kurtulup rahat bir nefes alır.

TÜRK BASINI VE TUVALETTE
OTURURKEN ÜRETİLMİŞ DÜŞÜNCELER

T p:v f İK G ü n g ö r , 4 Ş u ba t  1998. D ünya

Stephen Kinzer. The New York Times'in İstanbul büro
sunun "şefi. Kinzer geçenlerde Açık Radyoda Ömer 
Madra ile söyleşi yaptı;

Ön-ver Madra Soruyor; "Türk basınında dar anlamda 
muhabire önem verilmiyor. Ancak önemli meselelerde 
söyleyecek sözü ve felsefesi olan bazı yazarlara önem 
veriliyor öyle mi?"

"Önemli meselelerde söyleyecek sözü ve felsefesi 
olan bazı yazarlar" ifadesine Stephen Kinzer itiraz edi
yor: "Amerika’da biz buna ‘tuvalette otururken üretilmiş 
düşünceler' (thouğhst while sitting on the toilet) deriz" 
Herkesin herşey halikında nasıl olsa bir fikri vardır. "Bi
liyor musun şu adamın söylediklerini geçen gün düşün

düm de. Benim fikrime göre. Vesaire... Vesaire... (Eveıy- 
body has an idea about something. Just thinking that 
guy said yesterday My opinion is... Etc Etc..) Ama bütün 
bunlar koca bir gazeteyi üzerine oturtmak için yeterli de
ğil. Ve gerçekte haber toplayan insanlarla köşe yevzarla- 
rı sayısı arasında büyük bir dengesizlik vaı-.

Türk basının üstesinden gelmek zorunda olduğu bir 
başka sorun daha var. Bu. topluma nelerin söylenebile
ceği konusunda bazı sınırlar dağıtıyor insana. Resmen 
bir sansür yok. Sadece belli sorunların belli şekillerde 
ele alınması gerekiyor. Özellikle Güneydoğu'ya ilişkin 
meseleleler bunların başında. Ayrıca hükümetin laik ka
rakteri ve silahlı kuvvetler. Basın bu sınırlamaları aşabil
miş değil. Bunun bcişlıca nedeni bu durumun, içimize 
çektiğimiz hava gibi birlikte yaşanması gereken bir du
rum olarak kabul edilmesi.

__________ BAĞDAT g ib i DİYAR....__________
A ydin  M e n d e r e s , 9 Ş u b a t  1998, Y. Ş afak

Irak'a yönelik bir askeri müdahale pekçok Müslüman 
kardeşin-vizin can ve mal kaybına neden olacaktır. Bizim 
için bundan ürkmemek ve buna üzülmemek mümkün 
değildir. Irak’taki yönetim ne olursa olsun Arab’ı ile. 
Kürt’ü ile, Türk’ü ile bütün İraklılar bizim kardeşimizdir. 
Sadece bu gerçek bile Türkiye’nin Irak’a yönelik her 
türlü silahlı müdahaleye karşı çıkiTvasının gerekli ve ye
terli sebebidir.

Irak’taki kardeşlerimizle sadece aynı inancı paylaşmı
yoruz. Onlarla uzun ve ortak bir maıziye, tarihe sahibiz. 
Bu kardeşlerimizle Ulu Osmanlı Çadın'nın altında nice 
yüzyılları birlikte aynı değerleri ve kaderi paylaşarak 
mutlu bir şekilde yaşadık. Bağdat, halkımızın gönlünde 
eşsiz bir n ı̂uhabbet ışığıyla taçlanıp atasözlerimize girdi: 
"Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olnıaz" denildi. İşte mi- 
letimiz Irak’a ve Bağdat’a bu atasözünün çağrıştırdığı 
duygularla bağlı olmuştur.

Esasen l'ürkiye’nin bugünkü yönetiminin temel endi
şesinin "İncirlik olduğunu" sanmıyorum. Bu Türkiye'nin 
bugünkü yönetiminin dışa vurduğu endişesidir. Aslında 
Türkiye’nin endişesi Kuzey Irak’ın geleceği ile ilgilidir. 
Ne zamcuı İrak gündeme gelse Türkiye. Kuzey Irak'ı 
hatırlamalUa ve tedirgin olmalttadır. Bunun sebebi Tür
kiye'nin Kuzey Irak’la ilgili ciddi endişeleridir. Bu endişe
lerinde haklıdır. Ancak bu endişeler Türkiye’nin bölge ile 
ilgili yeni bir siyaset oluşturmasını tek başına temin et
memektedir. Zira endişelerden siyaset çıkmaz, tam ter
sine siyaset endişelerden kurtulmak için yapılır.
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WIATDIDYOULEAIW 
IN SCHOOL TODAY?

What did you leani iii school today, 
Dear little boy of nitiie?
WHiat did you learn in school today, 
Dear little boy of nitne?

I learned that Washington never told a lie, 
I learned that soldiers seldom die,
I learned that everybody’s free.
That’s what the teacher said to me.

SIIR
BUGÜN OKULDA  

N E  ÖĞRENDİN?

S öyle  bana sevgili çocuğum.

Bugün oiıuida ne öğrendin?

Öğrendim ki. W asiiington asla yalan söylemez: 

Bizim askerlerimiz öyle pek fazla ölmez. 

Öğrendim ki. herkes alabildiğine özgürdür;

İşte öğretmenin bana söylediği şey  budur.

What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you leani in school today.
Dear little boy of mine?

I learned that policemen are my friends 
I learned that jUvStice never ends,
I learned that murderers die for theii- crimes, 
Even if we make a mistake sometimes.

WHiat did you leani in school today.
Dear little boy of mine?
What did you leani üı school today.
Dear little boy of mine?

I learned our government must be strong.
It’s always right and never wrong.
Om* leaders ai‘e the finest men,
And we elect them again and again,

WHiat did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
WHiat did you .learn in school today.
Dear little boy of mine?

I letuiied that war is not so bad,
I learned about the great ones we have had. 
We fought in Germany and in France,
And someday I might get my chance.

Tom PAXTON

S o y le  bana sevgili çocuğum.

Bugün okulda ne öğrendin?

Öğrendim ki. dostumdur benim bütün polisler; 

Adalet denilen şeyi büyüklerimiz bitirip tüketemezler. 

.Öğrendim ki. kaüller suçlarından dolayı ölürler: 

Kimi yanlış şeyler yapabiliriz bazen hatta bizler.

S oy le  bana sevgili çocuğum,

Bugün okulda ne öğrendin?

Öğrendim ki, devletimiz hep güçlü olmalı;

O hiç yanılmaz ve her konuda daima haklı; 

Liderlerimizse dünyanın en harika insanları;

Bize de tekrar tekrar seçm ek kalır onları.

S o y le  bana sevgili çocuğum,

Bugün okulda ne öğrendin?

Öğrendim ki, pek kötü şeyler değildir şu savaşlar: 

Bızler de birkaç büyük harbe girmişiz bir zamanlar; 

Savaşm ışız Alman ve Fransız cephelerinde:

Bir gün şansımı deneyebilirim ben de biryerlerde.

Çev: M esut Karaşahan
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iraH EM E
YAKLAŞAN UZLAŞACAK

Ahmet
MERCAN

lacakları sö y le  v e  sus  
ey  g e c e .  S e s s iz c e  gir 
evine; sudadır suretim  

ac e le n le  incitnne.
' Sabaiıtır. Kırağı düşm üştür.  

A n am  kavi bir b esm eley le  ac^ar 
kapısın. Melekler melekler. M a
vi döner. Sevinir yediverenler.  
Bir avu ç  darı atar toprağa. K uş
lar uçuşur konar. A n am a ve  
toprağa bakar güneşin  m ahm ur  
gözleri. Şehirde oğlu var. Akla  
g e lm e z  ölümler var şehirde. Her 
sab ah  b esm eley le  açılan kapı
dan bu yüzden sadaka niyetine  
tahıl saçılır.

Kuşlar alışkın.
Gurbet, A n a m ’ın kadim  d o s 

tu olmuştur. Çehresinde t e v e k 
kül yuva kurmuş, omuzlarında  
korku ve  ümit... K avuşm aktan  
korkar. Yaklaşan u za k la şa ca k 
tır. Gözlerini en uzağa yatırır. 
Yollara “dağların nakış ı” der. 
Yollar O ’ndan neler geri aldı. 
Geri verir gibi yapıp aldı.

Şehirde oğlu var A n a m ’ın, di
linde duası.

Haber sora sora yorgundur. 
Haberler adresi öğrendi artık.

Bir tas  s ıcak  çorba g e ç m e z  b o 
ğazından, B eyaz  ayrana takılır 
gözler i.  T ak v im  yapraklarını  
karıştırır. Sonra gerisin geriye.  
Bağrında acı bir boşluk h is s e 
der. İri iki dam la ile g ü n eşe  
doğru bakar. “Vefalı d o s t”, ş ö y 
le der: “S en  dayanabilir miydin  
ayrılığa. Yontsalar bağrını a tsa 
lar kayalara, toplayıp ışıklarını 
gidebilir miydin a k ş a m .”

Kuşları dansız, oğulları du- 
asız b ırakm adan takvim lerde  
gezer bu kadın. Elleri hamarat. 
D uası ova  doyurur. Gözleri k e s 
kin hançer  ve  avuçlarında gÖk 
sofrası açılır. Çınarlar gö lges ine  
yaslanır.

Bu hızlı koşu yu  an la m a m ış 
tır. Bu şehirler kimin b ilem e
miştir. Bir kış günü misafir g e l 
diği k en tte  k e n d in c e  tu tsak  
edilmiştir.

“N e r e d e  bunların tarlası  
o ğ u l”.

Aklı erm ez koşarak  gidenlere  
ve  koşarak  gelen lere . O ğluna  
daha da acır. K oca bir m akina-  
nın kollarına attığı oğlunu s a 
vaşç ı  gibi görür.
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Adres sorar gibi e v e  gelen lere... .  Bir 
hırsız gibi evden  koşarak çıkanlara.... 
Trenlere, düdüklere, gem ilere .. . .  Ve bes-  
m elesiz liğe , şaşm aktadır .. . .  Rüzgara tu
tulmuş kağıt parçaları peş in den  birbirini 
ç iğn ereyerek  koşan  kalabalıklar zıplayıp 
duran ç e k ir g e  sürü sü n ü  hatırlatıyor  
O ’na.

Ağır ol oğ lum .
Sizin bugününüz yok  m u? Şehirde dün 

ve b ugü ne ne  o lm uş da yarının tarafına 
geçti. G e le c e ğ e  uzanan elleriniz torunla
rımın sofrasından aşırıyor. Gün boşa işli
yor. Yarın, yarın g e le c e k  gelin!...

Şehirliler; deliler... Gün yerinde duru
yor, siz gidiyorsunuz yarına. Düne bir 
göz atıver oğul. D eden  neler koym uş  
ambara. A ç  sandığı çevir sayfalarını Ki- 
tab’ın. Şehre girm eden ö n c e  Kitab’a gir. 
Sayfalar arasından çık sok a ğ a .

Doğru yürü ve  arkana bakm a.
Nehri kilitlemişler burada. Parça parça 

edip şişlere koym uşlar. E k m ek  bakkal 
bakkal kaçıyor insandan.

İnsanlar yüzükoyun. Burada bahsedilir 
mi kuşlardan?

Tarlasız adam lar... E m eksiz  herifler... 
Gürültücüler...

Ekin biçerdi baban. Daha gençti o za 
m an rahmetli. B eyaz mintan boynunda  
mendil; gün boyu durm ak bilmez bir k a 
rar çalışırdı. Bilirdim a c ık a ca k  zamanını. 
Ayran, bulgur pilavı, bir de  soğanı buldu 
mu, “eline sağ lık” derdi. Bakracı soğuk  
suyla doldurur; “terli i ç m e ” derdim. “Bir 
şe y  o lm az hatun” derdi. Rahmetli.... Ne  
günlerdi. Sırtımda sen . Hiç erinmezdim.

“O ğlum  pehlivan o la c a k ” derdi. Hey 
gidi hey .. .

O ğlu bu k o c a  şehri nasıl alt eder? G e 
ce  gündüz koşturuyorlar oğlunu efendi; 
sen  olsayd ın  kıyam azdın O ’na...

Duran düşüyor ana.
S e s  koşuyor. E k m ek  koşuyor. Ter y e 

re düşüyor.
Bildiğin gibi değil Ana.
G ö çm e n  bulut oluyor e k m e k  her s a 

b a h a  Şehir ahalisi topyekün  koşuyoruz

ardından. M erhametim iz tükendikçe ra
kamlarımız oluyor. G üneş pencerem ize  
d oğm az, rüzgar saçlarımızı karıştırmaz. 
Bir hüzün şö lenindeyiz  Ana. Satışlar olur 
her saniye. N e satılmaz ki... Senin h av 
salan almaz. Her gün “en iyi k on u şan ” 
yarışm ası yapılır. Öz, dile taşınır her s a 
niye. Söz sözün içinden geçerek  rakibi 
vurur. Mevzuat derler, kalırız kolu bağlı.

Prangaya vurulanlar ile raylardan y ü 
rüyenler yarıştırılacak. Bu kahkaha, bu 
çığlık ... Sorum suzluk. Dizginsiz bir atın 
gök  ekinleri ç iğney ip  k oşm ası gibi. Arzu
lar bir anlık. Çarçabuk tükenen ve k ö 
müre dön ü şen  cevher. Dil çaresiz, eller 
işe yaramıyor. Suskunuz. Başımı çevir
d ikçe ve görmezlikten geld ikçe, biliyo
rum bana doğru koşan  duana bıçak  
saplanıyor. Sırtım boşta Ana.

Kime yaslanayım . Duvar çöküyor. D e 
mir çürüyor. İnsan eriyor Ana. Yüzünü 
çevir de bir bak sokağa:

Cevhersiz. So lgun . Düşleri adressiz  
gitmiş. İçinden çarpm a ve  toplam a g e 
çen  bu sokaklarda kalmalıyım. Tek far
kım bez m endilim  olsa  dahi... Bir arka
daş beklerim. O ğlum a, babam ın köstek-  
li saatini gösteririm. Ne bileyim; bir kırın
tı bulur iç ceb im d e  gizlerim. Burun buru
na gelirim belki bir sabah  yola çıkardığın 
duanla... Ben, ben burda kalmalıyım a n 
la!

S a v a ş  burda.
S en  gidiyorsun... Git. Bana her sabah  

dualar yolla. Yine darı at kuşlara. Yine 
tevekkülle  bilinen bakışlarını sal yollara. 
S en , her sabah  kapını açınca duayla, 
ben irkiliyorum burada, can geliyor k a s 
larıma. Bir s e s  geliyor duruyor yanım da,  
Acı lezzete dönüyor.

Dar vakitlerden geç iyorum . S avaşa  g i
riyorum ö n c e  gözlerim den. Trenler g e ç i 
yor alevlerden. İçinde güller ve ç o c u k 
lar... Ve düşler yeşeriyor kentin b a h ç e le 
rinde. C em re’den ö n c e  uyanıyor toprak. 
Uyanıyor hava ve su. Dayanm ışız  çünkü  
kapısına; A n nem , ben ve  duası; yani, üç  
yolcu . ■________ ______'
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BATAN GEMI'NIN SAKİNLERİ

Mütercim Mehmet Rüştü Paşa mazuliye- 
ti zamanında, her vakit yaptığı gibi, bir 
gün devlet işlerinin iyi idare edilmedi
ğinden uzun uzadıya şikayet ettiği sırada 
sudurdan Seyfettin Efendi;

- Efendimiz, dedi, mükerreren maka
mı sadarette bulundunuz, niçin ıslah bu
yurmadınız?

Rüştü Paşa şu cevabı verdi:
- Hakkın var. Fakat, ben sana hakika

ti söyleyim de dinle; Biz, elimize dürbün 
alıyoruz, uzakta denizin ortasında bir 
gemi görüyoruz. Dümeni, yelkenleri bo
zulmuş, batacak bir halde çalkanıyor.. 
"Canım bu geminin içinde adam yok 
mu, halin vehametini görmüyorlar mı, 
kurtarmağa niçin çalışmıyorlar?" diye

gemiyi kurtarmağa koşuyoruz, içine giri
yoruz. Bir de görelim ki geminin sekene
si, ellerine defler, davullar, zurnalar al
mışlar, çalıp çağırıyorlar. "Yahu, bu ne 
hal? Batıyorsunuz, kurtulmağa niçin uğ
raşmıyorsunuz?" diyoruz. Onlar: "Ey, 
çok söylenme, keyfine bak!" diyorlar, 
göbek atarak, rakı vererek bizi de kendi
leri gibi sarhoş etmeğe çalışıyorlar. İçin- 
dekilerden bir kimseye meram anlatma
nın imkanı olmadığını anlayınca biz de 
onlarla hemhal oluyoruz, vur patlasın, 
çal oynasın alemlerine dalıyoruz. İşte ik
tidar mevkiine geldiğimiz vakit bir iş gö- 
remeyişimiz, söz anlatacak adam bula
mayarak nihayet biz de söz anlamaya
cak bir hale gelmekte oluşumuzdandır.

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

J_ao Xzu Ui: 
‘*övv\pav^a\oAı\\<\a  

ne. kada^* smı»^la- 
mala»^ ve y asak la -  
rnala»^ va ŝcx  ̂ - K a l k  

d a  o \<adav̂  yoksul 
düşeı^. 'f'lalkm eliı^- 
d e  ne. kada»^ 
lak vat^say devlef o 
kad^ı-* sıkm+ı içiı^- 
d e d i f ^ ,  k a d a ^ *

çok kuı^nazlık ve 
a ld a tm ac a  vap'say 
o kada^* çok şaşı^*- 
+1CI olay olacakfı»^. 
/\)e kadap* çok fef -̂ 
 ̂makA ve y asa  çıka- 
Vılu^say (:\n̂ sızla>* <ve 
Kaydt^+Iaı  ̂ d a  o ka-,' 
' d a  ' çoğal acak+ı

'it/j-*/'

..’ı at yV'vu

Kalpaklı -Nasıl Beyefendimiz; Çehre-i âcizime işbu 
serpûş-i millî yaraşmış mı?

Fesli -Evet Monşer, çehrenize yaraşmış ama, dilinize 
yaraşmamış. Lisanınız hâlâ Bâb-ı Alî!...
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ÖMER BİN HATTAB’IN (r.a) ÖĞÜTLERİ

İnsaıüai'uı is3^amna sebep 
olup cezalandırnıaktansa, 
isj^ana sebep olan şeyleri 
ortadan kalclmp itaati ger- 
çeldeştirmek daha hasarlı
dır.

Gerçek anlaşılmcaya ka
dar müslüman kardeşinin 
yajjlıldarmı i^dye yor.

Müslüiîianuı ağzmdan çı
kan bir sözü hemen kötü 
sayma, onda hajara yon.ıJa- 
bilecek üıraüar da bulabi
lirsin.

Kendini töhmetlere açık tıı- 
tan İdmsc, haldcında zanla 
hüldmı verenleri lananıasm.

SıiTuu gizleyen kimse is
tediği gibi dawanabilir, 
onmı esiri olmaz.

Aralarında yaşayabilece
ğin sam im i arkadaşlar 
edin. Çünlcü onlar, iyi gün- 
leılnde gönül şenliği, kötü 
günlerinde de yardmıcıdır- 
îar.

Ölüm pahasına da olsa 
doğrultılci^ın ajTilma.

Seni ilgilendinnej’̂ en iş
lerle meşgul olma. Olmayan 
şeylere dair soru sorma. 
Çünlcü o senin için yoldan 
bir meşguliyettir.

Bir konuda ilerlemeni is
temeyene, o Iconuda birşey 
havale etme.

Yalan yere yemini haüfe 
alma, yoksa Allah seni he
lak eder.

Kötü yollan öğreneınemen 
için günahkâilarla sohbet et
me.

Düşmanlarından uzak  
dur, güvenmediğin arka
daşlarından sakın. Güveni
len arkadaş ise sadece A l
lah’tan korkanlardır.

Mezarlıkta huşu içinde  
bıdmı.

ibadet anmda kendini h i
çe say.

Günahtan kendini koru. 
İşlerim Allah’tan korkan
larla müşavere et. Çünldi 
Allah Tcâlâ; Allah’dan sa
dece âlim kıdları korkar.

m

Hiçbir zafer umulanı getirmez, 
hiçbir bozgun mutlak değildir.

‘ ^ ,C e m it  M e r iç

d e ğ i ş m e y e n  z i h n i y e t

Bir gün Sultan A ziz Cam lı 

K öşk’de otıu'tu'ken yangı

na giden tulum bacılar geç

ti. Sıütan A^iz bıuıları gös
tererek b aşm ab eyiiıcisi 

şalı* N ew es P a şa ’ya sordu:
- Nevres, M illet M illet  

dediğim iz b u  baldırı çıjj- 

laldar m ı?
Nevres P aşa hem en ce 

vap verdi:

- Evet efendim iz. M illet  

bunlardu'. Saray-ı hünıa- 

jauıımuzmı önim de dem ir
li olan donanmayı memâ- 

lilî-i m ahm sanızı müdaftia

eden ordujaı bunlar yapar

lar. Hazine-i A m ire’j i  a l
tınla bımlar doldururlar. 

M atbah-i am irede pişiri
len..

B aşm abeyinci sözünü  

bitirm eye valdt bulm adan  

Sıdtan A ziz gürledi:
- Ç ık  dışarı edebsiz h e 

rif...
Padişah, Nevres P aşa’yi 

aylarca huzm ım a kabtü e t

medi.
(Görüldüğü gibi yıllar  

geçse de, malîamlar değiş

se de ziluıiyet değişmiyor.)

HZ. ISA (a.s)’ NIN 
I^AÇMASININ SEBEBİ

Bil- gün Hz. İsa (a.s) bütün gücüy
le kaçıp dmaıyordu. Adaiımı biri 
merak edip peşme düştü, neden 
böylesûıe kaçtığnu öğrenmek is
tedi.

“Hayrola, seni kovalayan İçimse 
yok; neden böyle kaçıyorsmı?”, 
dedi.

Hz. İsa (a.s) cevap bile verme
den koşmaya devam etti. Fakat 
adanı peşüıi bmılanadı. Biı* müd
det Hz. İsa (a.s)’in peşinden koş- 
tııldmı sonra bağırdı:

“Allah (c.c.) ıızası için biraz 
dm da neden kaçtığuu söyle, çok 
merak ettüıı, çünlcü arkanda ne 
düşman var ne de vahşi bii' hay
van var,” dedi.

Bımmı üzerüıe Hz. İsa (a.s) dit
miş cevap verdi:

“Ben bir ahınaldan kaçıyoıtmı” 
dedi.

Adanı hayretler içmde kaldı. 
“Körlerüı gözleriiü, sağırların 

laılaldarnn açan sen değil mi
sin?” dedi.

Hz. İsa (a.s):
“Evet” diye cevap verdi.
Adam:
“Ölüye okıı>'iuıca dirilten sen 

değil misin?”
Hz. İsa (a.s):
“Evet benim” dedi.
Adam: “Topralctan kuşlar yajjıp 

onları canlandıran sen değil mi- 
sü ı?”

Hz. İsa (a.s):
“Evet benim” dedi.
Adam:
“Peld madem öyleyse neden ka

çıyorsun, bmıca mucize cimdey
ken neden korkuyorsun” dedi 
.hayretle:

Hz. İsa (a.s.) cevaj) verdi:
“İsmi azami köre olmdmn göz

leri açıldı. Sağıra okııd^ı, kulak
ları duymaya bavŞİadı. Ölüye oku- 
dımı, dii'üdi. Cansıza okudımı, 
canlandı. Fakat ahnıağm gönlüne 
yüzlerce kere okudum fayda et
medi. O adeta mermer bir kaya 
parçası kesildi, kuma döndü, on
dan bil' şey bitmesine mikan yok. 
Onmı içüı kaçıyorum” dedi.
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KÜRESELLEŞME VE DEMOKRASİ

Şükran 
BUDAKSAL

oğudan - Batıdan Uluslararası 
jjj Konferanslar dizisinin Şubat 

ayındaki konuğu Alain dc Bc- 
noist idi. İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen konferanslar di
zisi 97/98 kültür sezonunda “Demok
rasi” konusunu ele alıyor.

Konferanslar dizisinin Şubat ayında
ki konuğu gazeteci-yazar Alain de Be- 
noist “Küreselleşme ve Demokrasi” 
konusunu işleyen bir konferans sundu.

1943 Fransa doğumlu olan gazeteci- 
yazar “Nowelle Ecole” ve “Kriss” ad
lı iki ayrı akademik gazetenin editör
lüğünü yapmaktadır. Ünlü Fransız ga- 
zeteci-yazarın bir kısmı yabancı dille
re çevrilmiş olan ellinin üzerinde kita
bı bulunmaktadır.

Alain de Benoist “Küreselleşme ve 
Demokrasi” başlıklı konferan.sında kü
reselleşmenin demokratikleşmenin tam 
zıddı yönde geliştiğini belirtti. Demok
rasinin sadece bir rejime, seçime, ka
tılımcılığa indirgenemeyeceğini söyle
yerek sözlerine şöyle devam etti: “Si
yasi eylemin temeli karar vermedir. 
Oysa bugün giderek artan sayıda ak
tör vardır ve bu aktörler giderek güç- 
lenmektedir. Büyük şirketler geniş öl
çüde devletlere dayatmalarda bulunur
lar. Seçimle işbaşına gelen devlet 
adamları bu dayatmalara uymak zorun
dadır. Aksi takdirde büyük ekonomik 
zorluklarla karşılaşırlar. Özellikle 
üçüncü dünyaya yapılan yatırımlar bir 
denetim mekanizması oluşturmaktadır.” 

Benoist konuşmasının devamında kü
reselleşmenin temellerini 14. yüzyıl 
İtalyası’na kadar dayandırdı. “Temelle
ri eski, fakat emperyalizmden çok 
farklıdır. Emperyalizm özel bir devle

tin gücünü diğerlerine dayatır. Küre
selleşme ise bundan çok farklıdır; dev
letleri güçsüz hale getirir.”

Benoist’ya göre küreselleşme, bütün 
dünyanın, pazar dinine tabi olmasıdır 
ve pazarcı bir Batı’nın kültürel emper
yalizminden ibarettir.

Toplantıya müzakereci olarak katılan 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Davut Dursun konuşmayı 
uzun ve sıkıcı bulduğunu ifade ederek 
konuk yazar ve dinleyicileri şaşırttı.

Toplantının oturum başkanlığı Baş
kent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. 
Dr, İhsan Sezai tarafından gerçekleşti
rildi. İhsan Sezai hiçbir toplantının bü
tün soruları yanıtlayamayacağını, bu 
tür konferansların bu yolda atılmış bir 
adım olduğunu belirtti.

Konferansa müzakereci olarak Yusuf 
Tuna, Davut Dursun ve Fuat Keyman 
katıldılar.

İDKAM ’DA SEMİNER

“DİNİ ULUSALLAŞTIRMA, TAHRİF 
ETME ÇABALARINDA KADINA 

YÜKLENEN MİSYON”

İslam Dünyası Kültür Araştırma Mer
kezi İDKAM tarafından “Dini Ulusal
laştırma, Tahrif Etme Çabalarında Ka
dına Yüklenen M isyon” konulu bir se
miner düzenlendi.

Fatma Candan konuşmasına son dö
nem basın taraması yaparak başladı. 
Basında yer alan yazılardan örnek par
çalar okuyarak dinleyicilere bilgi ver
di. Samimi bir sohbet havasında ge
çen toplantıda son dönemde ülkemiz
de meydana gelen gelişmeler değer
lendirildi.

Türkçe ibadet, kadm imam, kadının
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Fatma Candan

cumaya gitmesi, ccnaze namazlarma katılması gi
bi konuların gündemimize yapay olarak bir anda 
sokulduğu, bütün bunlarm ashnda dinin uiuslaşlı- 
rıİması projesinin bir uygulaması olduğu önemle 
belirtildi.

Fatma Candan, toplumsal kimliğin din ile ken
dini belirlediği, dinin ulusçu bir düşünceyle algı
landığı toplumumuzda dinin ulusallaştırılması pro
jesinde örnek olarak kadın ve Türkçe ibadet ko
nuları seçildiğini belirterek konuşmasına şöyle 
devam etti:” Özellikle kadının tartışılmasının se
bebi ise kadın konusunun İslam’ın yumuşak kar
nı olarak görülmesidir. Bu nedenle İslam’a yapı
lan bülün saldırılar kadın konusunda yapılmakta
dır. Toplantı sonunda tüm dinleyiciler tarafından 
gönülden paylaşılan duygu, tüm bu tartışmaların 
sonuçta müslümanların lehine olacağı inancıydı.

CAHİT ZARİFOĞLU GÜNLERİ

Aramızdan ayrılışının 11. yılında “Cahit Zarifoğ- 
lu ’ıuı Anma Toplantısı” düzenlendi. 2 1 - 2 2  Şu

bat 1998 günlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür 
merkezi’nde düzenlenen toplantı İstanbul Büyük- 
şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire tarafından dü
zenlendi.

Cahit Zarifoğlu Günleri etkinlikleri Atatürk Ki- 
taplığı’nda gerçekleştirilen Sinevizyon gösterisi 
ile başladı. Şairin “Yürek Dede” isimli hikaye
sinden uyarlanan sinema gösterisi ilgiyle izlendi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür M erkezi’nde düzen
lenen oturumlarda ise Cahit Zarifoğlu’nun şiiri, 
çocuk edebiyatı alanındaki çalışmaları ve yazdığı 
hikayeler tartışıldı.

Zarifoğlu’nun şiiri Cumhuriyet dönemi Türk şi
irindeki tekilliği ve modern Türk şiiri için getir
diği imkanlar açısından ele alındı ve bugünün 
genç şairi için ders alınacak bir örnek olduğu be
lirtildi.

Etkinlikler çerçevesinde şairin fotoğrafları ve 
hayatını anlatan belgelerin yer aldığı bir de ser
gi düzenlendi. Sergi, etkinlikler süresince devam 
e t t i .

YENİ BİR KÜLTÜR ORTAMI:
İSTANBUL KÜLTÜR MERKEZİ

İstanbul yeni bir kültür merkezine kavuştu. Be- 
yazıt-Sultanahmet güzergâhının kültürel anlamda 
soluk alıp vermesini sağlayacak olan bu yeni kül
tür merkezi Sultanahmet Divanyolu Cad. Hoca 
Rüstem Sok. No:6 ’da faaliyete başladı. Kızlara- 
ğası Mehmetağa Medresesi’nde Kültür İşleri Da- 
iresi’nin sürekli etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Yeni Kültür Merkezi sayesinde Taksim - Be
yoğlu hariciiıde Beyazıt da bir küllür merkezine 
kavuşmuş bulunuyor.

Malatya’da İki dergi

1\İDA VE SERZEİ^İŞ

Adresler:
Serzeniş: Posta Kutusu 25, Malatya.

Nida: Eski Halep Cad.'Işıkhan, kat 4 Malatya.
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NUZUL SIRASINA GÖRE KUR’AN-I KERIM  TEFSİRİ
Tefsiru’l-Hadis İzzet Derveze

idris
KAHRAMAN

insanlara, Allah tarafından bir “hidayet 
ve öğüt” olarak indirilen Kur’an’ın anla
şılması ve yaşanması için, tarih boyunca, 
çeşitli tefsirler kaleme alındı. Geçtiğimiz 
ay Ekin yayınları tarafından tercüme edi
lerek okurlara sunulan, İzzet Derveze’nin 
“Tefsirü’l-Hadis” adlı tefsir çalışması da 
bunlardan birisi. Derveze’nin 1941-1945 
yılları arasında Türkiye’de bulunduğu sı
rada, büyük ölçüde İstanbul ve Bursa kü
tüphanelerinden faydalanarak hazırladığı 
tefsir taslağı ilk defa 1961 yılında 
Şam’da basılmış.

Derveze, daha önce yazılmış ciltlerce 
tefsirin yanısıra niçin böyle bir çalışma
ya başvurduğunu şu cümlelerle ifade 
ediyor; “Üç kitabı (Asrun-nebi, Siretu’l 
rasul, Düsturu’l Amel) kaleme aldıktan 

sonra, kendileri ile 
kutsal kitap arasındaki 
bağın kopmasına yol 
açan, onları üzüntüye 
ve endişeye sevkeden, 
geleneksel yönteme 
başkaldınp ondan yüz 
çeviren gençlerimizden 
bir çoğunun hissettiği 
ihtiyaca cevap ver
mek ve bahsettiğimiz 
bu üç kitaptaki konu
lara göre bölümlere 
ayırarak Kur’an-ın ta
mamını ele almak 
amacıyla, yeni bir 
yöntem ve tertiple 
göstereceğimiz tefsir 

' çalışması bizde doğ
du”. Bu nedenledir ki 
bu eser, Derveze için 
akademik bir çalışma

dan öte yükümlülüğün yerine getirilmesi 
olarak da ele alınabilir.

Getirdiği yöntem ve yorumlara baktığı
mızda; Kur’an’ı, inanç ve amelde temel 
ve belirleyici bir bilgi kaynağı olarak 
kavrayıp, İslam ümmetini ihya etmenin 
temel dayanağı kılma gayreti olduğunu 
gözlemlemek mümkün.

Ayrıca Tefsir’ul Hadis nüzul sırasına 
göre yazılmış ilk tefsir özelliğini de ta
şımaktadır. Böyle bir yöntemden amaç 
“Kur’an’nın iniş dönem merhalelerini da
ha açık ve net bir biçimde izlemek, oku
yucuyu Kur’an’ın nazil olduğu ortama,

karşılaşılan şartlar, ilişkiler ve kavramla
rın atmosferine sokarak, tenzilin hikmeti
ni berraklaştıiTTiak” olarak açıklamaktadır.

Tefsirde kulandan metod ve özellikleri, 
giriş bölümünden alıntı yaparak şöyle sı
ralayabiliriz:

1- Bölüm ve alt bölümler tam grubla- 
ra ayrılmıştır. Bu şekilde; anlam, nazım 
ve siyak yönünden bunların doğru anla
şılması sağlanmış olmaktadır. “Grup” tam 
bir ayet veya bir kaç ayet ya da ayet
lerden oluşmuş uzun bir zincir olabilir.

2- Bilinmeyen, çok sık rastlanılmayan 
kelime ve tabirler kısaca, lügat, nahiv ve 
belâgat yönünden çok zaruret yoksa ay
rıntıya girmeden açıklanmıştır.

3- Yeri geldiğinde, yine lügat ve na
zım açıklamalarına fazla dalmadan (met
nin) işaret ettiği manalar açıklanmış. 
Metnin ibaresi nazım ve lügat yönünden 
açıksa bu tür açıklamalardan uzak durul
muş; hedef ve işaret edilen anlamı orta
ya koymakla yetinilmiştir.

4- Ayetlerin nüzulü münasebetiyle ve
ya bu bağlamda nakledilen rivayetlere, 
bunların işaret ettiği anlam ve hükümle
re kısaca değinilmiş; rivayet ve görüşler
den belirtilmesi gerekli görülenler aktarıl
mış, not düşülmesi gerekenlere kısaca not 
düşülmüştür.

5- Bölümlerde; teşriî, ahlakî, sosyal ve 
ruhî hüküm, prensip, hedef, telkin ve 
yönlendirme gibi özellikler gösterilmiştir. 
Bu konuda, ilk aşamada gözleme; yaşam 
ve beşeri kavramların gelişmesini ngerek- 
lerini müşahede etmeye dayanılmıştır. Bu 
temel noktadır.

6 - Bölümlerin, nebevi siret ve nebevi 
çevre yönünden içerdiği tablo ve sahne
ler ortaya çıkarılmıştır. Çünkü bu (du
rum) davetin içinde bulunduğu şartların, 
seyir ve aşamalarının anlaşılmasına, 
Kur’an’ın nazil olduğu atmosferin belir
ginleşmesine yardım eder ki, bununla 
Kur’an’ın amaçlarının bir çoğu ortaya 
çıkmaktadır.

7- Vasıta ve destekleme özelliği taşı
yan cümle ve bölümlere buralarda bulu
nan “takib” “ta lîl” (nedeni söyleme), 
“tatmin” (teskin etme) “dedîm” (destekle
me), terğib (özendirme) terhîb (sakındır
ma), Takrî (yakınlaştırma), temsil (örnek
leme), tendîd (kınama), tezkîr (hatırlat
ma), tenvîl (övme) gibi hususlara dikkat
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çekilmişe!ir. Bu kısımlar ayetlerin iniş amacı çerçe
vesinde bırakılıp, uzatılmamıştır.

8- Ayetlerin ve sûre bölümlerin aralarındaki bağ
lantıya dikkat çekilmiştir. Ayetlerin delaletlerinden 
anlaşıldığı kadarıyla, kur’an-ı nazım ve konu bağlan
tısının ortaya çıkarılması için kur’an Pasajları birbir
leri ile irtibatlandırılmıştır.

9- Mümkün olduğu kadar; tefsir, açıklama, siyak, 
tevil, delalet, amaç, (amacı) destekleme, tablo ve 
sahnelerle ilgili olarak; hafız, terkip ve Kur’an cüm
lelerinden istifade edilmiştir.

10- Tekrar vc (gereksiz) uzatmalardan kaçınmak 
şartıyla ayetlerin vc bunların hedeflerinin tefsiri anın
da “el-Kur’an-ül Mecîd” kitabındaki bazı konulara 
atıfta bulunulmuştur.

11- Kur’an pasajlarının anlamları, kolay ve akıcı 
bir üslupla ortaya konulmuş; bilinmeyen, ağır, garib

ve zor lafızlardan uzak durulmuştur.
12- Kelimeler, bunların delalet ettiği anlamlar ve 

önemli konular, ilk kez geldiği yerde uzatmalardan 
kaçınılarak ve yeterli bir şekilde açıklanmış; bunlar 
tekrar geldiğinde önceki açıklamalara atıfta bulunul- 
muşlf'.r.

Bunlara ilave olarak, tefsirine başlamadan önce sû
relerin nitelik, içerik ve önemli özelliklerini, nüzul 
sırası veya mushaftaki terkibini kapsayan; sureler için 
kısa bir giriş veya tanıtma bölümü koymak, yeri gel
diğinde bununla ilgili açıklama yapmak uygun bu
lunmuştur.

İzz.et Derveze, Ekin yay, J998,
7 cilt

d e m o k r a s i nedir?
Alain Joııraine

AIAIN TOURAINE

Bu kilabıiKİii demokras iyi  “ötekini  kabul e tmenin yo lu” ola
rak larir  eden yazar ,  mevcu t  demokras i  uygulamalar ını  de
ğer lendi rerek yeni  bir demokras i  teorisi  sunmaktadı r .  Bu te
ori aynı  zamanda  daha  önc e d e n  ka l eme  aldığı ,  Modernliğin  

Eleştirisi adlı ki tabındaki  düşünceler in devamı özell iğini  de 
taşıyor.  Yazar,  ki tapla işlediği  demokras i  teorisini  üç ana baş
lıkta değer lendi rmekte .  Bunlar :  a) Temel  haklara saygı  insan 
temel  hak ve hürriyet ler i ,  b) Yurt taşl ık,  yönet ici ler in t emsi l 
ciliği vc siyasal olanın sını r landı r ı lması ,  c) Bunlar  arasında
ki karşılıklı  bağımlı l ık ilişkisi ve 
ayrı ldığı  noktalar.  Burada  de 
mokrasinin gerek ekonomik,  ge
rekse siyasal a lanında ge l i şme
nin,  ( tam anlamıyla demokrat ik  
olabi lmesinin)  açık siyasete ve 
rekabete dayalı  olması  gerekt iği  
üzerinde durulmaktadır.
Sadece  mevcut  demokras i  u ygu
lamalar ı  ve ideal demokras i  te
orisin oluşturmakla kalmayıp,  
demokrasiyi  tarihi süreç içerisin
de  de ele al ıyor .  Eski  d ö n e m 
den günümüze  kadar  gel i şerek 
d e v a m  eden siyasal  a lan vc t op
lumsal  olan arasındaki  ilişki 
üzer inde  de duruluyor .  Ya z a r  bu 
tarihi tecrübe içerisinde d e m o k
rasiyi ,  “ güçlülerin hizmet inde  olan bir ideoloji  ve istediğini  
yapan baskıcı  bi r  bü r okkras i ” ile savaşması  gereken bi r  ol 
gu olarak değer lendi r iyor .  Ayr ı ca  gel i şmekte olan bu süreç 
içerisinde demokras i  ve gel i şme arasındaki i l işkiden çıkacak 
zor  sorulara cevapla r  ar anmaktad ı r .  Öner i len tez her  ne ka 
dar  toplumsal  bir  yapı  arze t se  de  bunun yanı s ı ra  ege me n  
güçler in mant ığına  karşı bi r  savaş ıma dayanıyor .
Eser in tercümesinde anlamayı  zorlaşt ı racak kel ime vc kav
ramlar  kul lanı lmakla beraber ,  yönet ici  yöneti len i l işkilerinde 
teorik planda yeni  bir  mode l  öngörüyor .

Yapı Kredi Yay., İskmiml 1998
~304 Sayja7

Yeni Kitaplai’
1- T'ürkçe K uran  ve Cumhuriyet, İdeolojisi. Dücane 

Cündioğlu, Kitabcvi, 328 sh.
2- Ortadoğu Vadedilmiş Topraldaı-, S uat Parlai', Bibliotek.

356 sh.
3 -Tcfsiru’l-Hadis, İzzet Derveze, Eluıı yayınları. 7 cilt.
4- Kuşatılan Devlet Türkiye. Süleymauı Genç. Boyut 

Kitapları, 324, sh
5- Kelinseler Çınladıkça, Ebubeltir Eroğlu, İnsan yay. 133 sh.
6- Cumhuriyetçilik, Philip Pettit, Ayrıntı yay. 380 sh.
7- 1913’ten Günümüze İmam Hatip Okulları Meselesi,

l laz. Ertuğrul Düzdağ, Şule yay. 290 sh.
8- Demokrasi Nedir?, Alaın Touraıne, Yky, 29G, sh.
9- K uran Araştırnıalai'i Medeni Ayetler, Muhaınmed 

Kutup, Seriyye Kitaplan, 2 cilt 640 sh.
10- Başlangıcından Günümüze M edya Taıilıi, Jean  Noel 

Jeanneney, YUy. 366, sh.
11- Türkiye Nasıl LiJkleştirildi?, Haz. Hüseyin Duraltan, 

Şule yay. 540 sh.
12- Savaş Üstüne. Clausevvitz, Spartai^üs yay, 328 sh.
13- Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdajı Türlüye, Ramazan 

Özey, Marifet yay. 240, sh.
14- Vahşeti Kavramak İnsan Zulmünü Açıklama 

Denemeleri. Jan  Philipp Reemtsma, Ayrıntı yay, 176, sh.
15- Osmanlı T ürk Aııayasal Gelişmeleri, Bülent Tanör. 

Yky. 460, sh.
16- Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyetleri, Bayram Saltallı, İz yay, 432, sh.
17- Asr-ı Saadette yönetinı piyasa ilişlusi. Cengiz Kallek İz 

yay, 334, sh.
18- Hıyai'aıı, Alımet İnam, Vadi yay. 88 sh.
19- 11. Kur'an Haftası Sempozyumu. Tebliğler, Fecr yay. 

340 sh.
20- İslanı'ın İnanç İlkeleri, Mevlüt Uyanık, Iısin Yay. 216. sh.
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