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"iman edenlerin Allah’ın Zikri olan Kur'an'a ve Hak’tan inen vahye 
karşı kalplerinin huşu ile yumuşaması zamanı daha gelmedi mi? 
Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da Çizerinden 
uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi 
olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldajı çücmış kimselerdir.

"Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Şüphe
siz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladüc ” (57 
Hadld 16-17)

İdrak etmekte olduğumuz Ramazan ayında ülkemiz insanmın 
durumuna şöyle bir baktığımızda: Kur’an’ın bir "mukabele kitabı” 
olarak gürül gürül okunduğu, radyolarda, televizyonlarda, camilerde, 
mescidlerde, özel toplantılai'da binlerce hatimlerin indirildiği, ölülere 
dua niyetine bazı ayetlerin bol bol tekrar edildiği, uzun ya da kısa 
sûrelerle teravihlerin kılındığı, Kur’an mushafmın ve nazmının adeta 
baş tacı edildiği: ama Kur’ani ahlâk ilkelerinin neredeyse tamamen 
unutulup terkedildiği bir manzara ile karşı karşıya kalırız.

Yukandaki ayette ifade buyumiduğu gibi, Allah’ın Kitabı’nı ata- 
lanndan tevarüsen de\Talmış, ama iki kapağının arasmdaki ilahi 
mesajı okuyup anlamayı ve üzerinde düşünmeyi yıllar ve asırlar boyu 
ihmal etmiş, kalpleri katılaşmış, birçoğu da yoldan çıkmış insanlar 
topluluğu...

İçinde yaşadığımız bunalım ortammı “mutluluk diyanna” çevire
cek ezeli ve ebedi şaşmaz ilke ve prensipleri ihtiva eden Kur’an, onu 
anlamalc için aldım kullanan ve onun ahlaltı ile ablaklanan bir 
toplumu "ölümünden sonra yeniden diriltecek” bir kılavuz ve rehber.

Diyoruz ki. Ramazan ayında nazil olmaya başlayan Yüce Kitab’ı 
yeni ve diri bir gözle okuyup kalpleri yurnuşatmanın ve gönüllere 
yeniden hayat vermenin zamanı hâlâ gelmedi rni?

İşte Ümran, bu sayısında ’’Yeniden Kur’an’a yönelmeyi” ve 
"Allah’ın Kitabı’nı gereği gibi okuyup anlayarak üzerinde düşünmeyi” 
gündemine alıyor.

Şemseddin Özdemir, "Kur’an’ı okuyup aldetmenin temel ilkeleri” 
üzeiinde dururken, Abdıülah Yıldız, “Kur’an’ı yaşamanın”, bir başka 
deyişle Kur’ani prensipleri pratik hayata alctarmanm zaruretini vur
guluyor. Ahmet Y. Özütoprak, Kur’an’ın müminler ve muttalciler için 
"yol gösterici” bir rehber ve lolavuz olma özelliğini ele alıyor. Ahmet 
Cemil Ertunç ise, bağhlan tarafından “terkedilmiş” bırakılan 
Kur’an’ın bir “Hayat Kitabı” olduğunu inceliyor. Bu bağlamda Sedat 
Şenerm an’ın Kur’an’da “ahid” kavramı, Ahmet Baydar’m ise 
Kur’an’da “korku” konusunu inceleyen yazıları, bizleri Kur’an 
üzerinde daha fazla düşünmeye çağırıyor.

Aynca bu sayıda Yıldırım Canoğlu’nun “Zihinsel kirlenme”yi 
faridı bir gözle inceleyen yazısı, Ahmet Tunbak’ın egemen ekonomik 
sistemi “Gazino Kapitalizmi” olai'alî isimlendiren incelemesi, Haluk 
Burhan’ın "Ahlak Ayaklanması" başlıklı, ahlakın ikamesine yönelik 
denemesi yer alıyor.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla.....
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KUR’AN’I YAŞAMAK
KAPAK

indistanlı müslüman düşünür 
Seyyid Abdüllatif, Kur’an’ın 
Zihni İnşası isimli eserinde^ 

İmam Gazali’den naklen Hz. Ömer’in 
başmdan geçen bir olayı nakleder;

“Halife, Medine’den Mekke’ye yol
culuk yapıyordu. Yoluna devam ederken, 
bil- sabah vakti, tepeciğin yamaçlarında 
bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Siyahi bir 
çoban sürüyü güdüyordu. K ur’an’m 
emirlerinin, en azından temel ilkeleri 
bağlamında, Arabistan’ın ücra bir köşe
sinde yaşayan bu siyahi çocuk tarafından 
anlaşılıp anlaşılmadığını sınamak ve bu 
emirlerin, onun günlük yaşamında ne öl
çüde yer edindiğini öğrenmek için, sürü
deki koyunlardan birini satmak isteyip is
temediğini sordu. Cevap çok kesin bir 
ifadeyle ‘Hayır!’ oldu. Halife, ‘İyi ama, 
niçin?’ diye sordu. Siyahi çocuk, sert bir 
tavırla ‘Niçin mi? Çünkü onlar benim de
ğil! Onlar benim efendime ait... Ve ben 
de onun kölesiyim.’ cevabını verdi. Hali
fe ‘Ne olmuş yani?’ dedi: ‘Bu parayı al, 
koyunu bana ver ve git; koyunlardan bi
rini bil' kurdun kaptığını söyle.’ dedi. Ço
cuk, Halife’ye dik dik baktı. (Tabii ki, ki
me böyle dik dik baktığını bilmiyordu!) 
‘Burada beni görmediği için efendimi al
databilirim, ama’ dedi; ‘ikimizi de gören 
ve dinleyen Büyük Efendimiz’i aldatabi
lir miyim?”’

Seyyid Abdüllatif, sonra bu olayı şöy
le yorumlar:

“Çocuk cahil biriydi. Kur’an’ı hiç 
okumamıştı. Fakat o’nun öğretilerinin et
kilediği atmosferde yaşıyordu ve o’ndan 
etkilendiğine şüphe yoktu. Bu çocuk 
Kur’an’ın ‘Nefsinin ona ne vesveseler 
verdiğini biliriz.' (50/Kaf-16) ve '... her 
nerede olsalar, mutlaka O kendileriyle 
beraberdir.’ (58/Mücadele-7) ayetlerini 
mutlaka duymuş olmalıydı. O ayrıca, hiç 
kimse kendine ait olmayan bir şeyi ne 
atabilir, ne de satabilir ilkesinden de ha
berdar olmalıydı. Bu siyahi çocuğun ce
vabının, İslam’ın sert mizaçlı ve güçlü 
halifesi Ömer gibi biri üzerinde ne büyük 
bir etki yapmış olabileceğini kolaylıkla 
tahmin edebilirsiniz. Olayı nakleden Ga
zali, ‘Gözyaşları Halife’nin yanaklarını 
ıslattı.’ demektedir. Sonra Halife, çocuğa 
duygulu bir şekilde yaklaşıp onu efendi- 
sinine götürmesini istedi. Efendisine var
dıklarında Halife durumu ona anlattı ve 
sordu: ‘Bu köle için ne kadar istersin?’ 
Sahibinin cevabı ‘Çok fazla!’ oldu. Hali
fe de ‘İşte bu, istediğin miktarda para; al 
ve çocuğu azat et.’ dedi. Tabii ki, çocuk 
hürriyetine kavuştu ve Ömer de yoluna 
devam etti.”

Yukarıdaki olayda görüldüğü gibi, 
Kur’an’a muhatap olan ilk nesillerin; as
habın ve halifelerin özen gösterdikleri

Abdullah
YILDIZ
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yegane şey, Kur’an mesajının insanlara yeterince ula
şıp ulaşmadığı ve hangi oranda uygulama planına ak- 
tanlıp aktarılmadığı meselesi idi. Onları ilgilendiren 
tek sorun, Kur’an’ın getirdiği ilkelerin ayakta tutul
ması, insanlara gereği gibi ulaştırılması, yaşanması ve 
yaşatılması idi.

K U R ’AN UYGULANM AK İÇ İN  OKUNUR ~

Hiç şüphe yok ki Kur’an, insan ve toplum hayatı
na yön versin ve uygulansın diye indirildi:

“Rabbinizin katından size indirilene uyun!” (7/A’raf-3) 

“O ’na (K ur’an’a) uyup uymadığınızdan sorguya çekile

ceksiniz.” (43/Zuhruf-44)

Yine kuşku yok ki> Kur’an’ı okumak ve öğrenmekten 
maksat, Kur’an’ın mesajını algılayıp onun getirdiği il
keler doğrultusunda hayatımızı dizayn etmektir. 
Kur’an -hâşâ- laf olsun diye indirilmemiştir. O, insan
ların bilgi ve kültürleri artsın diye gönderilmiş bir an
siklopedi kitabı değildir.

Şehid Seyyid Kutub, Kur’an’ı bir hayat klavuzu 
olarak alıp pratiğe aktaran “örnek Kur’an nesli”nin 
Allah’ın Kitabı’nı nasıl okuduklarını şöyle özetler:

İlk nesillerin dinamizmi ve bereketi, K ur’an’ı uygulamak 
amacıyla okumalarından kaynaklanıyordu. Onlar 
K ur’an’a, kültürlerini geliştirme, bilgi edinme, haz duyup 
tatmin olma gibi maksatlarla yanaşmazlardı. Onlar 
K ur’an ’ı, A llah’ın emirlerini öğrenmek üzere okurjar ve 
her emri de savaş alanında, aldığı günlük emri hemen uy
gulayan bir ordu gibi, duyar duymaz yerine getirirlerdi. 
İşte bu, uygulam ak üzere öğrenm e şuurudur.^

Ashabın K ur’an üstadlarından Abdullah bin 
Mes’ud, Allah’ın Kitabı’nı, hangi gözle okuduklarını 
anlatırken, sonraki nesillerin Kur’an konusunda gide
rek duyarsız hale geldiklerine de dikkat çeker;

Biz K ur’an’ı on âyet, on âyet alırdık ve aldığımız on âye
ti anlayıp hayatımıza aktarmadan diğer on âyeti almaktan 
kaçınırdık. K ur’an insanlara, onunla amel etsinler diye 
nazil olmuştur. İlk nesiller K ur’an’ı amel etm ek için 
okudular. Sizin herhangi biriniz ise, K ur’an’a başından 
sonuna kadar okur; tek bir harl ini dahi bırakmaz; halbuki 
onunla amel etmeyi lamamen terketmişlir.-^

İşte bugün, Abdullah bin Mes’ud’un işaret ettiği 
gibi;

Allah’ın Kitabı’nın,
Ramazan aylarında okunan bir mukabele kitabı,

bir dua ve efsun kitabı olarak algılandığı, ölüler için 
okunup üflendiği, özel mahfazalarda saklanarak öpü
lüp kutsallaştınldığı, ama “sırtlarm arkalarına’* atıl
dığı (2/Bakara-lOl; 3/Al-i İmran-187),

Veya evlerimizin başköşelerini, salon duvarlarını, 
kütüphane ve vitrinlerimizin en mutena yerlerini süs
lediği halde, adeta ‘terkedilmiş bir kitab’* olarak bıra
kıldığı (25/Furkan-30);

Kur’an’a ‘inandıklarını’ ya da ‘saygılı olduklarım’ 
söylemekle yetinen insanlann, -Tevrat ve Incil’in hü
kümlerini uygulamayan Kitap Ehli’ne benzer biçim
de- ‘‘Rabblerinden indirilenleri uygulamamak” su
retiyle dini kimliğini kaybettiği (5/Maide-68),

Kendilerini İslam’a ve Kur’an’a nisbet edenlerin 
küfür, şirk ve haram denizinde boğulduğu bir ortamda 
Kur’an’m mesajı üzerinde yeniden düşünmek, onu 
doğru olarak anlayıp yaşamak, bu mesajı insanlara 
doğıTidan ve olduğu gibi iletmek, onun getirdiği ilke
leri ayakta tutup yaşatmak daha bir öncelik kazanmak
tadır.

Yine böyle bir ortamda, Kur’an’ın öngördüğü in
san tipini yeniden inşa etmek ve bu insanlardan oluşan 
toplum modeline vücut vermek, kaçınılmaz bir görev 
olarak karşımızda durmaktadır.

K U R ’AN’IN ÖNGÖRDÜĞÜ İNSAN VE 

_________________ TO PLU M  M O D ELİ_________________

Kur’an, beşeri gerçeklerden uzak kurgusal bir insan ti
pi önermediği gibi, hayali bir toplum modeli de öngör
mez. Kur’an, zaafları ve üstün yanlarıyla insan vakı
asını, beşer fıtratını dikkate alarak örnek bir mümin 
şahsiyet’in portresini çizerken, bu erdemli mümin şah
siyetlerin oluşturacağı huzur toplumunu da tasvir eder.

Kur’an, Rabbim, benim nasıl bir insan olmamı is
tiyor? sorusuna cevap aranarak okunur ve öngördüğü 
ilkelere harfi harfine uyulmaya başlanırsa “mümin 
şahsiyet” de şekillenmeye başlamış demektir. 
Kur’an’ın tamamı bir bütün halinde bu niyetle okun
duğu ve hayata aktarıldığı zaman, tekıar tekrar oku
nup hatırlanarak Kur’an’ın ilkeleri “hayat prensipleri” 
olarak pekiştiği zaman, bütün zorluklara ve saldırılara 
rağmen bu ilke ve prensiplerden taviz verilmediği za
man, işte o zaman “örnek mümin şahsiyet” bütün 
göz kamaştırıcı özellikleriyle ortaya çıkacaktır.

Kur’an hâzinesinde şöyle bir dolaşarak bu “örnek 
şahsiyet”in karakteristik özellikleri hakkında bir fi-

UMRAN
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Lokman Sûresi 31/ 13-19: Lokman aleyhissela- 
nıın oğluna verdiği öğütler’den, mümin şahsiyetin 
taşmıası gereken öncelikli özelliklerin neler olduğu 
anlaşılıyor:
* Mümin, Allah’a ortak koşmaz; zira bunun, tek “ilah”

olan Allah’a karşı büyük bir haksızlık olduğunun 
bilincindedir.

* Mümin, Rabbi’ne ve anne - babasına karşı minnet ve
şükran hisleriyle doludur; çünkü sonunda Rabbi’ne 
döneceğinin bilincindedir; annesinin de kendisini 
nice sıkıntılarla kamında taşıyıp emzirerek yetiştir
diğini bilmektedir.

* Mümin, Allah’a ortak koşmaya zorlamalan dışında 
anne - babasına itaat eder ve onlarla iyi geçinir. Al
lah’a yönelen kimselerin yoluna uyar. Rabbine dö
neceğini ve yaptıklarının hesabını vereceğini unut
maz.

* Mümin, yaptığı bir iyilik ya da kötülüğün -bir hardal
tanesi kadar bir şey de olsa, bir kayanın içinde sak
lı bulunsa, göklerde ve yerde de olsa- Allah tarafın
dan karşısına çıkarılacağını bilir. Çünkü Allah, her 
şeyin inceliğine vakıftır ve her şeyden haberdardır.

* Mümin, namazını dosdoğru kılar. İyiliği emreder, 
kötülüklerden vazgeçirii'. Ve bu uğurda başına ge
lenlere sabreder. Çünkü bunların azim ve kararlılık 
göstermeye değer şeyler olduğunun bilincindedir.

* Mümin, yersiz bir gurura kapılarak insanlara üstün
lük taslamaz ve yeryüzünde böbürlenerek yürümez; 
zira Allah’ın kendini beğenip övünenleri sevmedi
ğini bilir.

* Mümin, davranışlarında dengeli ve ölçülüdür; bu 
bağlamda sesinin tonuna bile dikkat eder, yükselt
mez; çünkü seslerin en çirkininin eşeklerin anırma
sı olduğunun farkındadır.

Mü’minun Süresi 23/ 1-10: ‘Kurtuluşa erecek 
olan müminler’in şu özellikleri taşıması gerektiği an
laşılıyor:
* Allah’a gönülden saygı duyarak huşû ile namaz kı

larlar.
* Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirir, uzak durur

lar.
* Sürekli arınma çabası içinde olup zekatlarını verir

ler.
* İffetlerini korur, mahrem yerlerini haramdan sakınır

kir edinm eyi deneyelim:

* Emanet ve ahidlerine / sözleşmelerine sadakat gös
terirler.

* Namazlarını tüm dünyevi kaygılardan uzak tutup 
korurlar.

İsrâ Sûresi 17/ 32-38: Mümin, Rabbinin katında 
kerih görülen kötü davranışlarda bulunmaz:
* Zinaya yaklaşmaz; zira bunun son derece yüz kızar

tıcı azgınca bir davranış ve çok kötü bir yol olduğu
nun farkındadır.

* Allah’ın dokunulmaz ve haram kıldığı bir cana hak
sızca kasdetmez.

* Yetimin malına göz dikmez.
* Verdiği her sözü yerine getirir; çünkü verdiği her sö

zün bir sorumluluk olduğunun ve bundan dolayı 
hesaba çekileceğinin bilincindedir.

* Ölçtüğünde ölçüyü tam tutar, tarttığında dosdoğru 
bir tartıyla tartar. Bunun herkes için daha iyi, daha 
yararlı ve daha güzel olduğunu bilir.

* Bilmediği şeyin peşine düşmez yahut bilmediği bii' 
konuda fikir beyan etmez; zira kulağı, gözü ve kal
binin bunhu-dan sorgulanacağını unutmaz.

* Yeryüzünde kurumlanıp böbürlenerek yürümez; 
çünkü böyle yapmakla ne yeri yarabilir, ne de boy
ca dağlara ulaşabilir.

Hucurat 49/ 11-12: Mümin, diğer inanmış kardeş
leriyle ve genel anlamda bütün insanlarla ilişkilerin
de şu ilkelere uyar:
* Bir kavm; topluluk ya da cemaat adına diğer bir top

luluk ve cemaatla alay etmez; çünkü alay edilenle
rin kendilerinden daha hayırlı olabileceği gerçeğini 
düşünür, hesaba katar.

* İnanmış kardeşlerinde kusur aramaz, onları kötü la
kaplarla çağırmaz. Bunun fasıklığa kapı aralamak 
olduğunu unutmaz.

* Zandan çokça sakınır; zira zannın bir kısmının gü
nah olduğunu bilir.

* Tecessüs edip insanların gizli şeylerini araştırmaz.
* Bir başkasının gıybetini yaparak arkasından çekiştir

mez; bu davranışın, ölmüş bir kardeşinin etini ye
mek kadar iğrenç bir şey olduğunu aklından çıkar
maz.

* Allah’a karşı sorumluluklarının bilincindedir.

Kur’an’ı bu gözle tarayıp okursak, örnek mümin

lar.

OCAK 1999
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şahsiyeti bütün yönleriyle ortaya çıkaran diğer bazı 
davranış ilkelerini de yakalamamız mümkündür:

* Mümin, doğru söz söyler. (33/Ahzab-70)
* Mümin, yapmayacağı şeyi söylemez. (61/Saf-2)
* Sorumluluğunun bilincinde olan mümin, bollukta da

darlıkta da sadaka verir, öfkesini yener, insanların 
kusurlarını bağışlar. (3/Âl-i îmran- 134)

* Mümin, hatalı bir davranışı bile bile tekrarlayıp ısrar
etmez; hatasından dolayı tevbe ve istiğfar ettiğinde 
davranışlarını düzeltir; Allah’ın koyduğu ilkelere 
sımsıkı yapışır ve dinini katıksız olarak Allah’a ha
lis kılar. (3/Âl-i İmran-135, 4/Nisâ-146)

* Mü’min, Allah’a yürekten tevbe eder. Müminin tev-
besi ‘nasûh’ bir tevbedir; o da bir daha aynı hatayı 
işlememek üzere Allah’a söz vermektir. (66/Tah- 
rim-8)

* Mümin, Rabbinin rızasını isteyerek sabah-akşam, 
korku ve umutla, gizlice ve yalvararak dua eder; bu 
konuda gaflet göstermez. (7/A’râf-55,56,205; 
6/En’am-52)

* Mümin, adildir; hakkı ve adaleti ayakta tutar. Kendi
sinin, ana-babasının ve yakınlarının aleyhinde bile 
olsa, şahitlik ettiği kimse zengin ve fakir de olsa 
adaletle şahitlik yapar. Kin beslemez, düşmanına 
bile adil davranır. (4/Nisâ 135, 5/Maide 8)

* Mümin, kötülüklere karşı en güzel bir tarzda müca
dele eder; kötülükleri iyilikle savar; insanları güzel 
öğütle ve hikmetle Allah’ın yoluna davet eder. 
(13/Ra’d-22, 16/Nahl-125, 28/Kasas-54, 29/Anke- 
bul-46, 41/Fussilet-34)

* Mümin, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda 
kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulu
nanlara hakkı olan zekat ve sadakayı sevdiği mal
lardan verir, ama gereksiz yere de saçıp savurmaz; 
zira saçıp savuranların şeytanın kardeşleri olduğu
nu bilir. (2 /Bakara-177, 17/İsrâ-26-27)

* Mümin, harcamalarında ne israf eder, ne de cimrilik
eder; ikisinin arasında dengeli bir tutum izler. 
(25/Furkan-67)

* Müminler, infak ettiklerinde Rablerinin huzuruna 
dönecekler diye, kalpleri korku ile ürpererek verir
ler. (24/Müminûn-60)

* Müminler, hayır işlerinde yarışırlar ve hayır için ön
de giderler. (24 Müminûn-61)

* Müminler, topluca Allah’ın İpi’ne sarıhrlar, tefrika
ya düşmezler, birbirleriyle çekişmezler; çünkü bu

çekişmenin, kendi enerjilerini tüketip bitireceğinin 
şuurundadırlar. (3/Âl-i İmran-103, 8/Enfal-46)

* Müminler, kendilerinden olmayanları dost ve sırdaş 
edinmezler; zira İslam düşmanlannın, kendilerine 
karşı müthiş bir kin ve öfkeyle dolu olduklarını 
unutmazlar. (3/Âl-i İmran-118)

* Müminler, işleri konusunda aralarında istişare eder
ler. (42/Şûrâ-38)

* Müminler, salih davranışlarda bulunurlar, birbirleri
ne hakkı ve sabrı tavsiye ederler. (103/Asr-3)

Kısaca:
Kur’an, muhayyel değil, “ideal” bir mümin insan 

tipi çizer ve muhataplanna böyle bir şahsiyet kazan
malarını sağlayacak bir dizi ilke ve davranış önerir. 
Kur’an’ı bizlere ulaştıran Allah Rasulü’nün hayatı da 
Kur’an’da tasvir edilen mode/ insan’ın ta kendisidir. 
Hz. Ayşe‘nin ifadesi ile Hz. Muhammed’in ahlakı, 
Kur’an ahlakı'dır.

O halde, Kur’an’a muhatab olan her mümin, “Al
lah, benim nasıl bir insan olmamı istiyor?” sorusuna 
cevap arayarak Kur’an’ı okur, anlar ve onun gösterdi
ği ilkeleri adım adım hayatına tatbik ederse, işte o za
man gerçek kurtuluşa erecek demektir.

Kurtuluşun ilk adımı da, inandığımız, ama adeta 
bir kenara terkettiğimiz Kur’an’ı yeniden, yeni ve diri 
bir gözle okuyup Kur’an ahlakıyla ahlaklanmaya baş
lamaktır.

İman edenlerin Allah’ın Zikri olan Kur'an’a ve 
Hak’tan inen vahye karşı kalplerinin huşu ile yu
muşaması zamanı daha gelmedi mi? Onlar, bun
dan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da üze
rinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de ka
tılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birço
ğu yoldan çıkmış kimselerdir.
"Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlar- 
dınyor. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsı
nız diye size ayetleri açıkladık." (57 Hadid 16-17) ■

d i p n o t l a r

1) Seyyit Abdullatif, Kur’an’ın Zihni İnşası, çev. Kür- 
şat Atalar, Pınar y., İst-1995, s. 17-18,

2) Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, çev., Salih Uçan, 
Pınar y., İst-1992, s.10.

3) İmam Gazah, İhyâu Ulûmi’d-Din, çev. Ahmet Ser- 
daroğlu. Bedir y., İst-1974, c.IU, s.13.
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KURBAN 
HAYATIN KİTABI

KAPAK

Y anlış inanç ve hayat tarzları 
nedeniyle şiddetli bir azapla 
cezalandırılacak insanların du

rumlarından bahsedilen bir kısım ayeti 
takiben, bu kötü akibetin sebebi pey
gamberin ağzından şöyle açıklanır:

Peygamber de (der kij; "Ya Rahhi! 
Kavmim, Kur an’ı terk edilmiş bıraktı
lar. (25/30)

Diğer bazı ayetlerde ise, kendilerine 
peygamber aracılığıyla “Dosdoğru” bir 
inancın ve hayat tarzının esasları bildiri
len insanların, bu hakikatlan duyma
mak, onlara muhatap olmamak için yap
tıkları hâl ve hareketlerden bahsedilir. 
Hz. Nuh’un kavminden bahseden ayet
ler bunlardan sadece birisidir:

Biz Nuh’u kavmine gönderdik. “Onla
ra acı bir azap gelmeden önce kavmini 
uyar" dedik. “Ey KavmimV' dedi, “ben 
sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Al
lah’a kulluk edin ve O’ndan korkun, 
bana da itaat edin ki Allah sizîerin gü
nahlarını bağışlasın. Ve sizi belli bir 
süreye kadar yaşatsın. Ancak Allah’ın 
süresi geldiği zaman ertelenmez. Bilir 
(kişiler) olsaydınız (bunu anlardınız)''. 
(Daha sonra Nuh) “Rabbim\" dedi, 
“Ben kavmimi gece gündüz (Tevhid'e 
imana ve ona göre yaşamaya) davet et
tim. Benim davetim onların kaçışlarını 
artırmaktan başka bir katkıda bulun
madı. Günahlarını bağışlaman için on
ları (Tevhid’e) ne kadar davet ettimse 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, ör

tülerini başlarına çektiler, direttiler, 
çok kibirlendiler. (71/1-7)

Kolaylıkla anlaşıldığı üzere, ebedî ve 
çetin azabı hak eden bu insanların en te
mel problemi, hakikati terketmeleri, ha
kikâte sırt dönmeleridir. Üstelik hakikât 
kendilerine “apaçık”, “tekrar tekrar”,
“bol örnekler verilerek” iyice açıklan
mış olmasına rağmen. Fakat buna rağ
men hakikâti terketmekten, hakikâte ku
laklarını tıkayıp, hakikâti görmemek 
için örtülerine bürünmekten geri kal
mazlar. Böylelikle, azaplarla donanmış 
bir dünya hayatının failleri ve hatta 
mensupları, bu dünya hayatının deva
mında da “azap yurdunun” mensubu 
olurlar.

Elbetteki “terketmek” sadece “red
detmek” değildir. Hakikâti duymamak 
için kulakları tıkamak ve yine hakikati 
görmemek için de örtülerin altına giz
lenmek, sadece, parmakları kulaklara 
sokmak veya elbiseyi başa geçirmekle 
gerçekleşmez. Hakikat karşısında kulak
ları tıkamanın, örtülerin altına gizlenme
nin sayısız şekilleri vardır:

Kur’an terkedilir: Hükümlerini ha
yattan uzaklaştırıp, sadece raflarda mu
hafaza edilen bir süs eşyasına dönüştü
rerek.

Kur’an terkedilir: O ’nu hayattan ko
vup, sadece hastalara ve ölülere okunan ERTUNÇ

Ahmet Cemil
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bir kitap kılarak.
Kur’an terkedilir: O, anlaşılır olduğunu, apaçık 

olduğunu, öğüt olduğunu, furkan olduğunu... tekrar 
takı-ar bildirmesine rağmen, “O anlaşılmaz” veya 
“O’nu sadece falan anladı” deyip O ’ndan uzakla
şarak.

Kur’an terkedilir: Gözyaşları içerisinde, duygu 
seline sürüklenerek dinlenen ayetlerin bizzat hayata 
hitap ettiği görmezlikten gelinerek.

K ur’an terkedilir: K ur’an okunduğu zaman 
“müslümanlıktan sapılacağı” sapkınlığı ile...

Kur’an’a kulakları tıkamaktır: Müslüman ismine 
sahip olunduğu halde, K ur’an’ın bildirdiği gibi inan
mamak ve yaşamamak.

Kur’an’a kulakları tıkamaktır: O ’nu övmekle ha
yır elde edildiğine inanıp, bununla yetinmek ve bun- 
laıa karşılık başkalarına göre yaşamak.

Kur’an’a kulakları tıkamaktır: Hiç bir hakikate 
dayanmayan inanca sahip olup, o konuda Allah’ın ne 
dediğine kulak vermemek.

Örtülerin altına saklanmaktır: Hak üzere olundu
ğu iddia edilmesine rağmen, Kur’an’dan uzak dur
mak.

Örtülerin altına saklanmaktır: Hiç bir hakikate 
dayanmadan yaşayıp bunu doğru kabul etmek ve 
“Hududullah”ı dikkate almamak.

Örtülerin altına saklanmaktır: Okul, iş, evlilik, eş, 
çocuk, çocukların geleceği, tatil, ev, otomobil, rütbe, 
makam, maaş, terfi... deyip hayatı bunlar üzerinde 
inşa etmeye karşılık, Kur’an’ı bir tablo gibi duvara 
asmak veya sadece belirli gecelerde “formalite yeri
ne gelsin” türünden okumak.

Örtülerin altına saklanmaktır: K ur’an’ı kutsama
yarak hayatla olan bağlarını kopai'mak...

Örtülerin altına saklanmak ve kulakları tıkamak
tır: Kur’an’ı okumamak ve okumaktan da ısrarla 
kaçmaya karşılık, başka kitaplaıı okuyarak Kur’an 
okunduğu düşünce ve inancına sahip olmak.

Örtülerin altına saklanmak ve kulakları tıkamak
tır: Kur’an’ı sadece göbek üstünde taşınan, öpülüp 
başa konulan kutsal bir nesne haline getirmek.

Kör ve sağır olmaktır: K ur’an’sız bir hayata sa
hip olmak.

Kör ve sağır olmaktır: Kur’an’ı en üst otorite ka
bul etmemek.

Kör ve sağır olmaktır: Kur’an’a muhalif şeylere

sahip olmak ve bunları K ur’an’dan zannetmek....
Kısacası; Kur’an’ı terketmek vardır; binbir türlü. 

Kulakları tıkayıp, örtülerin altına saklanmak vardır; 
çeşit çeşit:

Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden 
akledernezler. (2/171) Yeryüzünde gezip dolaşmıyor
lar mı ki böylece onların kendisiyle akledebilecek 
kalpleri, işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü ger- 
çek.şu ki, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler 
kör olur. (22/46)

Ebedî ve çetin bir azaba uzanan gidişata sahip ol
mamak için yapılması gereken ise; insanları her tür
lü karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberini 
terketmemektir, O ’na kulakları tıkamamak ve örtüle
rin altına saklanmamaktır:

(Ey Peygamber! Bu öyle) bir K itab’dır ki, Rabb’Ieri- 
nin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa; O güç
lü ve övgüye layık (Allah)’ın yoluna çıkarman için 
O ’nu sana indirdik. (14/1)

Bu kısa girişi takiben, biraz ayrıntıya inip soracak 
olursak: Kur’an nedir? Hayatla bağlantısı hangi 
düzeydedir? Bunlar, elbetteki oldukça kapsamlı ce
vabı gerektiren zor sorulardır. Dolayısıyla, cevap 
olarak söylenecek, açıklanacak şeyler pek çoktur. 
Ama bu makalenin hacmi de böylesi bir cevabı kal
dıracak düzeyde değildir. O halde, sadece bazı özel
likleri ifade edecek olursak:

Kur’an, hedefiyle, fonksiyonuyla olduğu kadai', 
biçimiyle de “bambaşka” bir kitaptır. O, bütün orji- 
nallikleriyle bütün kitaplardan ayrı bir Kitap’tır. O, 
herhangi bir kitap gibi değildir. Sadece mahiyetiyle 
değil, biçimiyle de bambaşkadır. O ’nda herhangi bir 
konu, herhangi bir kitapta olduğu gibi, ana başlıklar 
halinde, ana başlıklar da alt başlıklara bölünerek ele 
alınmamıştır. Kitaplarda bulunan bildik yazım usûl
leri K ur’an’da bulunmaz. Konuların önce genel bat
larıyla ele alınıp, sonra ayrıntılarına inerek açıklan
ması ve daha sonra da bir sonuca bağlanma süreci 
Kur’an’da sözkonusu değildir. Bütün kitaplar, ilk 
sayfalarından son sayfalarına İcadar bir konu dahilin
de bütünlüğe sahiptirler. Bunun için de, o kitaplar, 
ortalarından okunmaya başlanırsa ilk bölümleri, ya
rısına kadar okunurlarsa sonları anlaşılamaz. Böyle
likle de okunan kısmın çok fazla bir anlamı olmaz. 
Fakat K ur’an böyle değildir. K ur’an’la ilk defa mu
hatap olup, O ’nu okumaya başlayan kişi önce çok
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şaşırır. O zamana kadar hiç 
görmediği bir sistem ve hiç 
duymadığı bir üslûp karşısında 
şaşkın ve hayran bir şekilde 
kala kalır. Çünkü O ’nun siste
matiği, kitaplarla ilgili olarak 
alışılmışın dışında ve oldukça 
farklı, fakat bir o kadar da etki
li ve önemlidir. Zira o “Dos
doğru" bir hayatın kendisi,
''Dosdoğru''’ bir hayatın yegâne 
rehberidir. Onu okuyan, İlahî 
iradenin sesini duyar, gerçek 
ilmin ışığını farkeder “Dos
doğru" hayat yolunun silüetini farkeder. Ondaki İla
hî ses, kalbi ve kafayı en ücra köşelerine kadar etki
si altına alır. Üstelik onu baştan sona kadar okumak 
veya belirli bir kısmını okumak da zorunlu değildir. 
Okumaya nereden başlanırsa başlansın, İlahî irade
nin insana yönelik hitabı, insanı “Dosdoğru” bir 
inanç ve hayata sevkeden gücü bütün yüceliğiyle 
açığa çıkar. Hatta bir veya birkaç ayeti dahi okumak, 
İlahî sesi duymak ve “Dosdoğru” olanlarla “doğru 
görünme gayretinde olanlar” arasındaki farkı anla
mak için büyük oranda yetip de artacaktır bile.

Bir insanın, insan veya toplumun düşünce ve ha
reketlerini, inanç ve hayatını bütün boyutlarıyla kap
sayacak bir kitap yazması, bütün bunları bir kitabın 
sistematiği içerisinde ifade etmesi mümkün değildir. 
İnsanlık tarihinin böylesi bir örneği mevcut değildir. 
Çünkü hiç bir hayatın bütünü, ister fert olsun isterse 
toplum, bunlardan hiç birisi, bir kitabın konu başlık
larında ve bu başlıkların alt başlıklarında ifade olun
duğu biçimiyle bir sisteme sahip değildir. Bireyin 
veya toplumun hayatında herşey iç içedir. Hayatın 
her unsuru birbirinin sebebi ve sonucu olacak şekil
de gelişir ve çoğu zaman hangisinin gerçek sebep, 
hangisinin gerçek sonuç olduğunu anlamak zorlaşır 
ve hatta imkansızlaşır. Zira, dü.şünce ve hareket, 
inanç ve hayat ifade edilemeyecek, tanımlanamaya- 
cak bir sistem içerisinde iç içe girmiş, bir bütünlük 
oluşturmuş .şekildedir. İşte K ur’an’da böyledir. 
Kur’an’da da konular iç içedir. Aynen bir bireyin ve
ya toplumun hayatında olduğu gibi. Hayatla paralel, 
her noktasında hayatla bağlantılıdır. Yaşayan “Dos
doğru” bir hayatm kitaplaşmış biçimidir: “Dosdoğ

Sahabiler, Kur'an'ı hiç bir zaman entellektüel boyut

larını zenginleştirecek bir kitap olarak görmezler. Bi

limsel icatların kaynağı veya habercisi, geçmiş top- 

lumlarm başından geçen olayları anlatan bir tarih ki

tabı, sadece ceza hukukunu açıklayan bir hukuk kita

bı, ifadesinin mükemmelliği karşısında hayran kalı

nan edebî bir kitap... olarak algılamazlar. Onlar için 

Kur'an hayatın kitabıdır, hidayetin yegâne rehberidir.

ru” olanları gösteren, yanlışları açıklayıp, yanlışlık
lardan sakındıran bir hayat rehberi görevini üstlenir. 
Bu nedenle O, bazan insanları, doğru bir inancın ve 
bu inancın gerektirdiği doğru bir hayat tarzının vesi
le olacaklarıyla müjdeler. Bazan ise bu müjdeleri 
uyarılar takip eder; inanç ve hayat tarzındaki yanlış
ların, aldanışlara, azaba, sıkıntıya neden olan gidişa
tına karşı. Bazan doğrudan ferde hitap eder, bazan da 
topluma. Bazan mü’mine hitap edip kalbini coşturur, 
idrakini açar, hayatını daha da bir anlamlandırır. Ba
zan da münafıklara hitap eder, onların mü’minleri 
sözde aldatmalarına karşılık, asıl aldananların kendi
leri olduğunu açıklar. Bu yaptıkları nedeniyle de on
ları ağır bir azapla korkulur. Bazan ise mü.şriklere hi
tap eder, içinde bulundukları aldanışın çıkış yollarını 
gösterir. Bazan zorbalara hitap eder ve yaptıkları ne
deniyle tadacakları azabı adeta yaşıyorlarmışcasına 
canlı bir şekilde anlatıp, tasvir eder. Bazan mustazaf- 
lara hitap eder; uyanmalarını ister, zorbalara karşı di
renişe davet eder. Bunu yaparlarsa ezilmişliklerinin, 
sömürülmelerinin, azaba uğratılmalarının sona ere
ceğini müjdeler. Bazan anneye hitap eder, çocuğunu 
nasıl yetiştireceğini açıklar. Bazan babaya hitap eder, 
eşine ve çocuğuna nasıl davranması gerektiğini bil
dirir. Bazan tüccara, bazan askere, bazan yöneticiye, 
bazan düşküne, yoksula, zengine.... hitap eder ve du
rumlarını açıklar, neler yapmaları gerektiğini bildirir. 
Böylelikle de bütün bir hayatı kuşatır. Bireysel ve 
toplumsal yönleriyle, düşünce ve uygulamalarıyla, 
inanç ve hayal tarzıyla bütün bir hayatın genel çerçe
vesini çizer. Dosdoğru bir inanç ve hayal tarzının 
esaslarını hiç bir açık nokta bırakmadan, hiç bir çe
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••
Önemli olan Kur'an'ı yaşamaktır. Yaşam ak için oku

maktır. Yaşam ak için anlamaktır. Okumak önemlidir 

anlam ak için, okumak önemlidir yaşam ak için. Fakat 

okumak, elbetteki Kur'an'la ilgisiz bir şekilde sahip 

olunmuş düşünceleri ve inançları, yaşantıda yer alan  

uygulam aları, sahip olunan hal ve hareketleri 

Kur'an'a onaylatmak için değil, sadece ve sadece dos

doğru bir inanca ve hayat tarzına sahip olmak içindir.

lişkiye neden olmadan, hiç bir tereddüt veya sıkıntı
ya sevketmeden en mükemmel tarzıyla açıklar. İnsa
na, hayatının bütün aşamalarında yol gösteren fonk
siyonunu en mükemmel tarzıyla yerine getirir:

Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düş
tükleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir toplum 
için (bu Kilab) yol gösterici ve rahmet olsun. (16/64) 
Gerçekten bu K ur’an (insanı) en doğru yola iletir ve 
iyi iş yapan m ü’minlere, kendileri için büyük bir ecir 
olduğunu müjdeler. (17/9) Bu (K ur’an) insanlara bir 
açıklama, (Allah’tan) korkanlara yol gösterme ve 
öğüttür. (3/İ38)

Kur’an '"Dosdoğru” olan hayatın kendisidir, reh
beridir, Bunun içindir ki O bizzat kendisini, bir insa
nın sahip olabileceği ''gerçek'' hayat olarak ifade 
eder:

Ey inananlar, sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman 
Allah ve Resulünün çağrısına koşun. (8/24)

Kur’an, bütün aldanışlardan, aldatmalardan, yan
lışlardan, kötülüklerden, sıkıntılardan uzak bir şekil
de insanı gerçek anlamda ''Dosdoğru" "yaşatacak" 
bir şey, olduğu içindir ki, mü’minler silsilesinde 
onunla ilk defa muhatap olan nesil, onu hayatın biz
zat kaynağı ve rehberi olarak görmüş ve buna göre 
inanıp, yaşamışlardır. Nerede ne yapmaları gerekti
ğini, hangi işlerinin yanlış, hangi işlerinin doğru ol
duğunu ondan öğrenmişlerdir. Başları darda kalınca, 
sıkıntılar büyük dalgalar halinde üstlerine gelince ne 
yapacaklarını ondan öğrenmişler, ne olacağını bile
meyince O ’na sığınmışlardır. İşleri yolunda gidince, 
durumları her gün biraz daha huzur ve saadete yak
laşınca, ızdırap ve çilelerden gün geçtikçe daha çok

kurtulduklarını gördükçe 
O ’na yönelmişlerdk. Ticaret
lerinde, siyasetlerinde, diğer 
mü’minlerle olan ilişkilerin
de ve müşriklere karşı tutum 
ve tavırlarında, aileleriyle 
olan birlikteliklerinde, kendi
lerini ve kainatı algılamala
rında, giyinmelerinde ve ye
melerinde, düşüncelerinde ve 
inançlarında, hâl ve hareket
lerinde, doğumlarında ve 
ölümlerinde, hastalıklarında 
ve sağlıklarında... O ’nu hep 

yegane sığınak görmüş, onun gölgesinden dışarı çık
mamış, sadece ve sadece onun gölgesinde yaşamaya 
çalışmışlardır. Böylelikle de insanlık tarihinde ben
zeri bulunmaz bir nesli teşkil etmişlerdir. Zira onlar, 
K ur’an’ı, sadece gözleriyle okuyan, dil ve dudakla
rıyla ifade edenler gibi olmamışlar, O’nu bizzat ha
yatlarıyla okumuş ve ifade etmişlerdir. Hâl ve hare
ketleriyle, düşünce ve inançlarıyla adeta "yürüyen" 
birer K ur’an olmaya çalışmışlardır. Hiç bir zaman 
daha çok şey bilmeye çalışan olmamış, sadece ve sa
dece “Dosdoğru” tarzda inanıp, “Dosdoğru” tarzda 
yaşamaya çalışmışlar ve bunun yegâne kaynağı ola
rak da K ur’an’a bağlanıp O ’nunla birlikte olmuşlar
dır. Bu konuda Hz Öm er’in Bakara sûresini 12 yılda 
ancak "okuyabildiğinr ve bu "okumasını” bitirdiği 
zaman Allah’a şükür için bir deve kurban ettiğini, 
İbn Ömer’in ise yine aynı şekilde Bakara sûresini 
ancak 8 yılda "okuyabildiğinr öğrenince şaşırmıyo- 
ruz.(l) Çünkü biliyoruz ki onların okuması, sadece 
gözün ve dilin yerine getirdiği bir durum değil, biz
zat bütün organların, düşüncenin, hâl ve hareketlerin 
yerine getirdiği bir "okumadır”. Yani yaşamaktır; 
K ur’an’a pratiklik kazandırmaktır. Veya bir diğer 
ifadeyle, kendilerini yaşayan birer K ur’an kılmaktır. 
Bunu ise on ayet "okuyup” gereklerini tamamıyla 
yerine getiren ve yasaklarından tamamen kaçınan ol
madıkça diğer on ayete geçmeme şeklinde gerçek
leştirirler. Fakat bu elbetteki yasaklanan şeylere kar
şı bir süre kayıtsız kalıyorlardı anlamına gelmez. 
Onlar, şirkin hakim olduğu bugünün dünyasında ya
şayan ve şirkin yanında mü’min kalma arzu ve gay
reti içerisinde bulunmanın çarpıklıklarına sahip olan
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bizlerin anlamakta zorlanacağı bir tarzda Kur’an’a 
tâbi olurlaı-. Onlar hiç bir zaman Kur’an’a 'H§ittik ve 
sadece işitmiş olduk'' psikolojisi içinde yaklaşmaz
lar. Onların yegâne prensipleri “işittik ve itaat ettik” 
tavrı olur:

Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Resulüne 
çağrıldıkları zaman inananlann sözü ancak "işittik ve 
itaat ettik" demeleridir. İşle umduklarına erenler bun
lardır bunlar. (24/51)

Şu Örnek ise, bu ayetle anlatılan durumun canlı 
şahitlerinden sadece birisidir: Enes bin Malik anlatı
yor; "Bizde fadih denilen bir içki vardı. İçkinin ha
ram kılındığı gün, ben Ebu Talha ile bazı sahabeye 
fadih sunuyordum. O sırada birisi geldi ve “haberi
niz yok mu?” dedi. Orada bulunanlar: "Ne haberi?" 
diye sordular. O da: "İçki haram kılındı" dedi. İçki 
içenler bana, "Ey Enes, şu içki testilerini dök" dedi
ler. Ben de testilerdeki içkileri döktüm. Bu adamın 
sözü üzerine orada bulunanlar, içkinin ne zaman ve 
nasıl haram kılındığını araştırmaya lüzum gösterme
diler ve o adamın haberini aldıktan sonra içki içme
diler.” (2) îşte bu, “Allah ve Resulüne itaat” şuuruna 
ermiş, bu şuuru oluşturan imanı kalplerine sindirmiş 
m ü’minlerin sahip olduğu bir özelliktir. Onlar, içkiyi 
önce bir müddet içip sonra terketme veya gittikçe 
azalan bir tarzda içimine son verme, veya her türlü 
cezaya razı olarak yine de içmeye devam etme gibi 
insanhğın en yaygın ve dolayısıyla bildik özelliğini 
sergilememiş, içkiyi içmeye anında son vermişlerdir. 
Hem de hiç bir gerekçe ileri sürmeden. Onlar için, 
ayetin içkiyi “pis” olarak nitelemesi ve alemlerin 
Rabb’i olan Allah’ın “bıraktınız değil mi” diye sor
ması içkiyi tamamıyla terketmeleri için yetmiştir. 
Başka hiç bir şey beklememiş ve cevabı anında ver
mişlerdir; “Bıraktıkya Rabb’il”̂  Ve o gün lierkes iç
ki kabını bir daha doldurmaksızın boşaltmış, Medine 
sokaklarında içkiler akmıştır.^

Mü’minler silsilesinin bu ilk nesli, K ur’an’ı Al
lah’tan kendilerine yapılmış bir ziyafet gibi değer
lendirirler*’. En güzel şeylerin sunulduğu bu ziyafete 
icabet etme konusunda da hiç bir tereddüte veya ih
male sahip olmazlar. Hatta bu davete icabet edildiği 
zaman ölme ihtimali olsa yine de tereddüt etmezler. 
Çünkü bilirler ki Allah ve Resulü ancak ve ancak 
“yaşatacak” şeylere, “en güzel şeye” çağırır:

De ki; "Eğer Allah’ı seviyorsanız hana uyun ki Al
lah’da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah ba
ğışlayan ve merhamet edendir.” De ki; "Allah'a ve 
ResıViine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz 
Allah kafirleri sevmez.” (3/31,32) “Bunlar Allah’ın 
sınırlandır. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, 
(Allah) onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar, 
orada sonsuza dek kalırlar. îşte bu büyük bir kurtuluş
tur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelir ve O ’nun sı
nırlarım aşarsa, (Allah) onu sonsuza dek kalacağı ate
şe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. 
“(4/13,14) “Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, on
lar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, 
sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne 
güzel arkadaştır. (4/69)

Şu iki olay, sahabe neslinin Allah ve Resulüne 
teslimiyetini, bir diğer ifadeyle K ur’an’ı hayatın ye
gâne kaynağı olarak kabul etmelerini gösteren ör
neklerden sadece ikisidir.

Bedir savaşı, müslümanlar için varolmak/yokol- 
mak ikileminde yer alan önemde bir savaştı. Bu ne
denledir ki, Allah Resulü savaş öncesi çekildiği çadı
rında sürekli şöyle dua eder; "Ey Kadir-i Mutlak A l
lah' ım! Sen bu mü'minlere yardım et. Şayet onlar 
tamamen mahvolursa sana artık ibadet edecek kim 
kalır?”  ̂ Çünkü fiziksel olarak bütün şartlar müslü- 
manların aleyhine görünüyordu; sayıları az, teçhizat
ları yetersizdi. Ayrıca, Resülüllah tedirgindir. Tedir
ginliğinin yegâne nedeni ise, kendisine iman edip 
bağlanmış bu kişilerin, sırf müslüman oldukları için, 
böylesi zor ve sonucu aleyhlerine görünen bir sava
şa girmek zorunda kalmalarıdır. O ’nun bu tedirginli
ği sahabîlerin de dikkatinden kaçmaz. Bu durumda 
Resulüllah’a karşı sarfettikleri sözleri, "Allah ve Re
sûlüne itaat" şartını, hayatlarını dahi hiçe sayarak 
yerine getirme azminde olan köklü bir imanın ifade
si olarak açığa çıkar; Mikdad bin Amr ayağa kalka
rak şunları söyler; “Ey Allah' ın Resulü! Allah'ın sa
na gösterdiği yere kadar devam et. Biz seninle bera
beriz. İsrailoğuUarının Musa’ya dediği gibi; "Sen ve 
Rabb’in gidin savaşın, biz burada oturacağız" demi
yoruz. "Sen ve Rabb'in gidin savaşın, biz de sizinle 
beraber savaşacağız” diyoruz. Seni hak üzere gön
derene yemin olsun ki, bizi "B irkul Gımad”a ^ gö- 
türsen, seninle oraya varıncaya kadar savaşaca
ğız."'^ Mikdad bin Amr’m bu konuşmasını takiben, 
Sa’d bin Muaz şunları söyler; "Biz sana iman edip, 
seni tasdik ettik. Getirdiğinin hak olduğuna şehadet 
edip, bu şartla itaat edip, dinlemek üzere sana söz
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verdik. İstediğin yere git ya Resûlallah, biz seninle 
beraberiz. Seni hak üzere gönderene yemin olsun ki, 
bizi denize sürüp, arkandan girmemizi istesen gire
riz; bizden hiç bir kimse geri kalmaz. Bizi düşmanla 
karşılaştırmandan ürkmüyoruz. Biz harpte sabırlı
yız, düşman önünde dayanıklıyız. Umarım Allah, bi
zim ne olduğumuzu sana gösterecektir. Allah’ın be
reketiyle yürü.’”̂

Resûlüllah, Mekke’nin fethini takiben Hevazin 
üzerine orduyu sevkeder. Ancak Hevazinliler İslâm 
ordusunun geçeceği Huneyn vadisinde pusu kurar
lar. İslâm ordusu vadiden geçmek üzereyken, her bir 
yandan üzerlerine ok yağdu'maya başlarlar. İslâm or
dusunda büyük bir panik olur. Herkes bir yana olan
ca gücüyle kaçışmaya başlar. Paniğe kapılmayan ve 
kaçmayan sadece Resûlüllah ve Resûlüllah’ı koru
mak için kalan “bir avuç insan”<̂> dır. Resûlüllah bir 
yandan bindiği katırı Hevazinlilerin üzerine sürer
ken, bir yandan da olanca gücüyle kaçışanları dur
durmaya çalışu"

“Ey insanlar nereye gidiyorsunuz?
Bana doğru gelin.
Ben Allah'ın Resulüyüm, Ben Muhammed bin 

Abdullah’ ını! "
Ey Allah'ın kulları! Ben Allah’ın kulu ve Resûlü- 

yüm.
Ey Muhacir topluluğu! Ben Allah’ın kulu ve Re

sulüyüm.
Ey Ensâr topluluğu! Ben Allah’ın kulu ve Resûlü- 

yüm.” '̂̂
Fakat ne yazık ki, o karışıklık ve gürültü içerisin

de Resûlüllah’ın sesini kimseler duymaz. Ortama ha
kim olan tek görüntü; panik, kalplere hakim olan tek 
duygu ise korkudur. Henüz birkaç gün önce müslü- 
man olmuş ve müslüman oluşunda siyasî, ekonomik, 
askerî unsurlar etkili olduğu için iman kalplerine he
nüz tam yerleşmemiş olanlar ise, İslâm ordusunun 
böylesi bozguna uğramasından mutlu olmuş bir hal
dedirler. Onlardan birisi olan Ebû Süfyan’ın sözleri 
yaşanan durumu ifade etmesi açısından önemlidir; 
“Artık onların bu bozgunları denize varıncaya kadar 
devam eder. Daha önce sonra ermez.” Fakat bun
ların anlamadıkları, anlayamadıkları bir şey vardır; 
mü’min de olsa insan insandu- ve korkar. Korku be
şerî bir duygudur. Az veya çok herkesde vardır ve 
normaldir. Dolayısıyla bir okla hayatlarının sona ere

ceğini gören o mü’minlerin korkması da normaldir. 
Ancak iman kalplerine henüz tam yerleşmemiş olan
ların anlayamadıkları asıl şey; korkarak kaçan 
m ü’minlerin kalplerindeki en güçlü duygunun korku 
değil, iman olduğunu bilmemeleridir. O imanı can
landırmanın, o imanın verdiği sorumluluğu hatırlat
manın fazlasıyla yeterli olduğundan habersizdirler. 
Bir süre sonra gerçekleşenler ise bunu apaçık bir şe
kilde gözler önüne serer. Büyük bir panik içerisinde 
kaçan m ü’minlere sesini duyuramayan Resûlüllah, 
sesi oldukça gür birisi olan amcası Abbas’ın şu şekil
de bağırmasını ister;

"Ey Ensâr topluluğu!
Ey Semüre ağacının altında beyat etmiş sahabî- 

ler topluluğu!”
İşte o anda herşey değişir. O kaçanlar, canını kur

tarmaktan başka hiç bir şey düşünmeyen o mü’min- 
1er bu sesi duydukları anda dururlar. Ve durmalarıy
la "birlikte, hemen dönüp, kendisinden kaçtıkları ölü
me doğru, müşriklerin oklarının çoğunun düştüğü 
Resûlüllah’ın yanına doğru koşmaya başlarlai'. Hem 
de öyle bir istek ve arzuyla dönerlerki, kaçarken çok 
şiddetli vurduğu için hayvanını ürkütüp, durdurama
yanlar, hayvanın üzerinden atlayarak geri döner. 
Ağızlaıından dökülen tek söz ‘"Lebbeyk”, “Leb- 
beyk”^̂  ̂ dir.*'̂  Artık müşrikler için herşey bitmiştir; 
iman yine küfre hakim gelir, küfrü hezimete uğratır. 
Zafer, Allah ve Resûlüne itaat eden müminlerin olur.

O ilk neslin, K ur’an’ın nesli olan o sahabîler top
luluğunun, iyi bir mü’min olma gayretleri hiç bir za
man Kur’an’ı baştan sona sadece ezberlemeye çalış
ma biçiminde açığa çıkmaz. Onlar için önemli olan 
K ur’an’ı ezberlemek veya göz ve dudaklarla oku
mak değildir. Önemli olan onu hayatın esası ve reh
beri kılmaktır. Bunun içindir ki, onlar K ur’an’ı göz 
ve dudakhırıyla okumazlar, böyle okudukları zaman 
da Cennet’i garantiledikleri duygusuna sahip olmaz
lar. Hatta Kur’an’ı sadece ezberleyen veya sadece 
göz ve dudağıyla okuyanları kötü bir gidişatın nede
ni ve başlangıcı olarak görürler. Şu örnekte olduğu 
üzere: Hz Ömer’in hilafet yıllandır. Basra’da ikâmet 
eden Ebu Musa el-Eşarî, halife olan Hz Ömer’e o yıl 
bir çok Basralının K ur’an’ı tamamen ezberlediğini 
bildirir. Hz Ömer’de onlara belii'li bir maaş bağlan
masını ister. Fakat ertesi sene Kur’an hafızlarının 
sayısında daha da artma olur. Hz Ömer bundan ha
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berdar olunca Ebu Musa el-Eşarî’ye ne yapması ge
rektiğini bir mektupla bildirir; “Onları kendi halle
rinde bırak. İnsanların Kur'an ezberlemekle meşgul 
olup onun hükümlerini öğrenmeyi terketmelerinden 
korkuyorum."

Sahabiler, K ur’an’ı hiç bir zaman entellektüel 
boyutlarını zenginleştirecek bir kitap olarak görmez
ler. Bilimsel icatların kaynağı veya habercisi, geçmiş 
topkımların başından geçen olayları anlatan bir tarih 
kitabı, sadece ceza hukukunu açıklayan bir hukuk ki
tabı, ifedesinin mükemmelliği karşısında hayran ka
lınan edebî bir kitap... olarak algılamazlar. Onlar için 
Kur’an hayatın kitabıdır, hidayetin yegâne rehberi
dir. "'Esenlik yurdu'’na. uzanan yolun ancak ondan 
geçtiğini, dünya ve ahireti huzur ve saadetle donat
manın ancak O ’na göre inanıp yaşamakla mümkün 
olduğunu bilir ve O ’na göre davranırlar. Onlar için 
Kur’an, hastalandıkları zaman dua etmek için kul
landıkları veya ölülerini azabdan kurtarmak için 
okudukları bir efsun veya ölü kitabı değildir. O can
lıların kitabıdır. O yaşanan hayatın rehberidir. O 
"'Dosdoğru” bir hal üzere varolmanın ve varolabil- 
menin kaynağıdır. Bunun için de kelimelere takılıp 
kalmazlar, Kur’an’ı baştan sona tefsir etmenin entel
lektüel gayretini taşımazlar.'*^

Önemli olan K ur’an’ı yaşamaktır. Yaşamak için 
okumaktır. Yaşamak için anlamaktır. Okumak önem
lidir anlamak için, okumak önemlidir yaşamak için. 
Fakat okumak, elbetteki K ur’an’la ilgisiz bir şekilde 
sahip olunmuş düşünceleri ve inançları, yaşantıda 
yer alan uygulamaları, sahip olunan hal ve hareket
leri Kur’an’a onaylatmak için değil, sadece ve sade
ce dosdoğru bir inanca ve hayat tarzına sahip olmak 
içindir. Bu nedenle O ’nu okurken, onu anlamaya ça
lışırken bütün önyargılardan uzaklaşılmalıdır. Kafa 
ve kalp her türlü düşünce ve inançtan tamamıyla bo
şaltılıp, sadece K ur’an’a yöneltilmeli ve sadece 
O ’nun yönlendirdiği tarafa meyledip, sadece O ’nun 
bildirdiği hâl üzere olmalıdır. Eğer Kur’an esas alı
nırsa, Kur’an’ın bildirdiklerine iman edilip O ’nun 
bildirdiği gibi olunursa işte o zaman K ur’an ''Dos
doğru'’’ bir inancın ve hayat tarzının yegâne rehberi 
olma vasfını hakkıyla kazanmaya başlar. İşte o za
man, O ’nun karanlıklardan aydınlığa çıkaran, şifa 
olan vasfı bizzat yaşanarak farkedilir. Yok böyle ya
pılmazsa, sadece göz ve dille okunur, sadece sözleri

ezberlemekle yetinilirse, hafızanın bir köşesini 
K ur’an’la diğer köşelerini başka şeylerle; hayatı da 
bir yönüyle K ur’an’la bir çok yönüyle de başka şey
lerle doldurmaya başlanırsa, aldanma başlıyor de
mektir. îşte o zaman aydınlığa sırt dönüp karanlıkla
ra doğru yöneliş gerçekleşiyor demektir. Ziyâd bin 
Lebid anlatıyor; ''Resulüllah birşeyler anlatarak ko
nuşmasını “Az kalsın ilim kaybolacaktı” diye bitirdi. 
Şaşırdım ve "Ey Allah’ın Resulü! K ur’an'ı okuduğu
muz, evlatlarımıza da onu okuttuğumuz ve evlatları
mız da kıyamete kadar kendi evlatlarına okuttuğu 
halde ilim nasıl olur da kaybedilmiş olur." dedim. 
Resulüllah şöyle dedi; “Ey Lebid’in oğlu annen seni 
kaybetsin emi! (Yani nasıl böyle birşey düşünebilir 
ve sorabilirsin?) Ben de seni Medinelilerin en bilgi
lisi görürdüm. Tevrat ve Incil yahudilerin ve hırısti- 
yanların elinde değilmiydi? Ama onlar Allah'ın em
rini terkettikleri zaman, bu kitapların ellerinde ol
ması kendilerine ne fayda sağladı?” 20 ̂
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2) Kamil Miras, “Sahih-î Buharı Muhtasarı Tecrit Terciime- 

si’M 974, Ankara, sf: 11/94
3) İbn Kesir, Tefsir, 1983-85, İstanbul, sf:5/2451
4) İbn Kesir, Tefsir, sf: 5/2453,2455
5) Darimî, Fedail’ul K ur’an, 1
6) İbn Hişam, İslam Tarihi, 1985, İstanbul, sf:2/362, İbn 

Esir, İslam Tarihi, 1985, İstanbul, sf:2/123
7) Yemen de bir bölgenin ismi. Uzaklığı ifade etmek için 

kullanılıyor
8) Müsned, 1/390,428; M üslim’in kaydına göre bu konuş

mayı yapan Sa’d bin Ubade’dir. Müslim, cihad 83
9) Müsned, 5/259; İbn Esir, İslam Tarihi, sf: 2/118,119;İbn 

Hişam, İslam Tarihi, sf:2/362
10) İbn Kayyım, Zad’ul Mead, 1988, İstanbul, sf: 4/20
11) İbn Hişam, İslam Tarihi, sf:4/I16; İbn Esir, İslam Tarihi, 

sf: 2/243
12) Müsned 3/187; İbn Esir, İslam Tarihi, sf: 2/244
13) İbn Esir, İslam Tarihi, sf: 2/244;İbn Hişam, İslam Tarihi, 

sf:4/117
14) Müslim, cihad 76; İbn Esir, İslam Tarihi, sf: 2/244;İbn Hi

şam, İslam Tarihi, sf:4/l 18
15) İbn Hişam, İslam Tarihi, sf:4/l 18; İbn Esir, İslam Tarihi, 

sf: 2/244
16) Emret, emrine hazırım.
17) Müslim, cihad 76; İbn Esir, İslam Tarihi, sf: 2/244
18) Kettani, Teratibu’l İdariyye, 3/95
19) Hicri 3. yüzyılın başına kadar, K ur’an’m bir kişi tarafın

dan baştan sonuna tamamının tefsirine rastlanmaz.
20) İbn Mace, fiten 26
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SOHBET
KUR’AN’I AKLETMEK

•  nsanlar için iıidayet rehberi olan 
Kur’an, yol gösterici ve hakkı Ba-

Şemseddin
ÖZDEMİR

tıldan ayırıcı belgeler olarak Rama
zan ayında indirilmiştir. Kim o aya eri
şirse onu oruçlu geçirsin....” (2/185)

Ramazan’a bizleri ulaştıran Rabbi- 
mize hamd ediyor, bu seneki Ramazan’a 
ulaşamayan müminlere ise yüce Al
lah’tan bol rahmet ve mağfiıet diliyo
rum.

Ramazan’da müminlerin en temel 
görevlerinden biri, bu ayı oruçlu geçir
mek ise bir diğer vazife de bu ayda vah- 
yedilmeye başlanmış olan K ur’an-ı Ke
rim ’le irtibatımızı yeniden hatırlamak, 
ona büyük bir şuur ve içtenlikle tabi ol
mak ve yeniden, yeni bir bilinçle onu 
okumak, öğrenmek ve okutup öğret
mektir.

Kur’an’a yeniden şuurla sarılmak, 
onu terkedilmiş bırakmamak, onu az bir 
değere değiştirmemek, onu parçalama
mak, onda ihtilafa düşmemek, onu gere
ği gibi okumak olmazsa olmaz inanç il
kelerimizden olmadıkça; Kur’an’la irti
batımız daima kopuk kalacaktır.

Bu açıdan Ramazan’ı sebep ittihaz 
ederek K ur’an-ı Kerim’i büyük bir arzu 
ve istekle sanki şu anda biz Mekke veya 
Medine’deyiz, Rasülullah da yanımızda 
bize K ur’an’ı tebliğ etmekte, biz de onu 
öğrenip okumaklayız, şuur ve anlayışıy
la yeniden okumaya ve okutup öğretme
ye çalışmalıyız.

Öyle ise K ur’an’ı Kerim’in muhte
vasını kavrayabilmemiz için nasıl bir 
okuma ve okutma faaliyeti yürütmeliyiz 
ki Kur’an-ı Kerim bizler için tüm hayat 
boyu rehber ve yol gösterici olabilsin:

Bakara suresinin 121. ayetinde; 
“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu 
gereği gibi okurlar, i§te onlar ona ina
nırlar...” ayetiyle ifade edildiği gibi.

Kur’an’ı Kerim’i gereği gibi (hak
kıyla) okumalıyız.

Kanaatimizce K ur’an’ı gereği gibi 
okumanın olmazsa olmaz şartlarından 
bazıları şunlardır:

1- K ur’an’ı Kerim’i huşu içinde, his
sederek ve duygulanarak okumak.

2- K ur’an’ı en uygun zamanı seçerek 
okumak.

3- K ur’an’ı tertil üzere, yani dura du
ra, manasını anlayarak okumak.

4- K ur’an’ı Kerim’i pratik hayatı
mızda yaşamaya, uygulamaya dönük 
olarak yani teori ile pratiğin birlikteliği 
ilkesine uygun olarak okumak ve okut
mak.

5- K ur’an’ı Kerim-i can kulağıyla 
okumak.

6- K ur’an’ı kendi içindeki bütünlü- • 
ğüne dikkat ederek, ayetlerinin birbirle
rini tefsir ettiği, ayetleri arasında her
hangi bir çelişkinin olmadığı (4/82) şu
uruyla okumak ve okutmak.

7- Kur’an’ı topluluklar halinde ders 
yaparak okumak ve okutmak.
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8- Mümkün olduğu ölçüde tüm önyargı ve kesin 
kabullerimizi bir kenara bırakarak okumak ve okut
mak.

9- Teki'ar tekrar devamlı surette yani kesintisiz 
bir istikrar içinde okumak.

10- Kur’an’ı düşünerek okumak ve okutup öğret
mek.

Kur’an-ı Kerim-i dikkatlice okuduğumuz takdir
de yüzlerce Ayet-i Kerime’de yüce Allah’ın düşün
me yeteneğini kullanan insanları öncelikle muhatap 
aldığını, daha doğrusu tüm insanlara düşünmeyi em
rettiğini hemen fark edebiliriz.

Düşünmek, ama her konuda düşünmek mü’min 
olduğunu söyleyen tüm bireylere terki mümkün bıra
kılmamış bir farz olarak K ur’an’da emredilmiştir.

Dolayısıyla en genel anlamıyla düşünerek oku
mak anlamına gelen; tefekkür, tezekkür, tefakkuh, 
taakkul ederek basiretli olarak, ulul elbab olarak (ya
ni aklını her türlü prangadan kurtararak okumak) fık- 
hederek ve can kulağıyla okumak yüce Rabbimizin 
farz kıldığı emirlerdir.

Bu temel emirleri gözardı ederek yapacağımız 
bir okuma eylemiyle K ur’an-ı Kerim’den hakkıyla 
istifade etmemiz mümkün olmayacaktır.

Yeri gelmişken Kur’an’ı Kerimi düşünerek oku- 
mak’tan neyi kastettiğimizi bazı örneklerle ifade et
meye çalışalım.

K U R’AN TEDEBBÜR ED ER EK  Q K U N M A L ID IR ~

Yüce Allah, düşünüp taşınmak, iyiden iyiye düşün
mek, bir işin inceliğini kavramak, derinlemesine in
celemek, kıyas yaparak, birşeyin sonunu başından 
görüp anlamak veya hesap etmek, geleceğe yönelik 
olarak düşünmek demek olan Tedebbür eylemini sa
dece Kur’an için onu baştan sona tahkik etmek anla
mında kullanmıştır. Şöyleki: Sad Suresi 29. ayetinde 
yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in Mübarek bir kitap ol
duğunu belirtirken şöyle bir uyarıda bulunmaktadır.

“(Bu Kur’an) Ayetlerini tedebbür etsinler (iyiden 
iyiye düşünsünler) Û lü’l-elbab (aklını kölelikten 
kurtararak) tezekkür etsinler (öğüt alsınlar) diye sa
na indirdiğimiz mübarek bir kitaptır”. (38/29)

Demekki K ur’an’ın ayetleri aklını kullananlar ta
rafından tedebbür edilmek ve düşünüp öğüt almak 
için indh-ilmiştir.

Maalesef bu kadar kesin emirlere rağmen mil
yonlarca müslüman hala bu emirlere karşı ilgisiz

kalmaya devam etmektedirler.
Müminlerin bu durumlarının devam etmesinde 

sorumluluk sahibi fertlerin yükümlülüğü daha fazla
dır.

Sorumluluk sahibi müminlerin, bu emirlerin 
müslümanlara terkedemeyecekleri görevler yükledi
ğini -akletmek gibi- K ur’an’a uzak kalanların, 
K ur’an’ı terkedenlerin zillete, rezilliğe, bunalıma 
düşeceği, bunalıma, kaosa düşenlerin ne kadar çırpı
nırsa çırpınsınlar, düşünmeme ve akletmeme hastalı
ğını terketmedikçe, durumnalınn d&ğiştirmcdikçe 
(8/53,13/11) mutluluğa ve kurtuluşa eremeyecekleri- 
ni (10/100-20/124) hatırlatma görevleri İbrahim sû
resinin 52. ayetinin gereğidir. Şöyleki:

“Bu Kur’an insanlara bir tebliğdir. Bununla uya
rılsınlar, Onun (Allah’ın) yalnız tek ilah olduğunu 
bilsinler ve ûlü’l-elbab tezekkür etsin (öğüt alsın) di
ye gönderilmiştir”.

Demekki insanları tedebbür etmeye (iyiden iyiye 
düşünmeye) tezekkür etmeye (öğüt-ders alacak tarz
da düşünmeye) ûlü’l-elbab olmaya (özgürce aklını 
kullanmaya) devam etmek anlamında düşünmenin, 
namaz gibi, oruç gibi, tesettür gibi farz olduğunu 
tekrar tekıar hatırlatmak ve anlatmak, bilenlerin üze
rine ağır bir sorumluluktur.

Bir başka örnekte ise yüce Allah, tedebbür etme
dikleri için iman etmemekte direnenleri kınamakta 
ve onları Kur’an üzerinde iyiden iyiye düşünmeye, 
tedebbüre çağırmaktadır.

“Biz kimseye gücünün üstünde bir görev teklif 
etmeyiz. Bizim katımızda hakla konuşan bir kitap 
vardır. Onlara asla zulmedilmez. Fakat onların kalb- 
leri bundan bilgisizdir. Ve onların bundan başka işle
yip durdukları daha nice amelleri vardır. Ne zaman 
ki dünya hayatını gaye edinen şımarık zenginlerini 
yakalarız. O zaman onlar feryada başlarlar. Bugün 
feryadı bırakın. Şüphesiz bizden de yardım görecek 
değilsiniz. Ayetlerimiz size okunuyordu sizde topuk
larınız üzerinde dönüp gidiyordunuz. Onun karşısın
da büyüklenerek gecelerinizi olur olmaz şeyler ko
nuşarak geçiriyordunuz. Yoksa onlar o sözü 
(Kur’an’ı) tedebbür etmediler mi veya önceki atala
rına gelmeyen birşeymi geldi kendilerine?” (23/62- 
68)

Yüce Allah K ur’an’ın üzerinde tedebbür etme
dikleri için iman etmeyenleri kınayıp eleştirirken, 
iman ettiği halde Kur’an-ı Kerim’i okumayan, oku
duklarında ise hiçbir düşünme emaresi taşımayanla
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rın vay hallerine.
Müminler, bu kitaba (Kur’an’a) karşıt olanları 

Kur’an’ın muhtevası üzerinde özgürce düşünmeye 
(tedebbür etmeye) çağırmalıdırlar. Çünkü ancak dü
şüncenin sonucunda bilinçli iman veya bilinçli inan
mama söz konusu olabilir. Kuran’ın da bu konudaki 
ana hedefi bu dur.

Ancak bu çağrıyı yapabilecek müminlerin önce
likle kendilerinin bütün yönleriyle düşünme meka
nizmalarını harekete geçirmeleri gerekmektedir. Ak
si tutum ise 2/44’deki tutarsız duruma düşmektir ki; 
bu durum ise sahibinin an
cak sorumluluğunu artıra
caktır.

Yüce Allah iman eden
leri Kur’an üzerinde Te- 
debbüre çağırırken bunu 
yerine getirmeyenleri ise 
“Yoksa kalpleri üzerinde 
kilitler mi var” diye eleş
tirmektedir.

“İmana ermiş olanlar 
(bize mücadele izni veren) 
bir vahiy indirilmeli değil- 
midir? derler. Fakat savaş
tan bahseden açık ve kesin 
hükümlü bir vahiy indiril
diğinde kalplerinde hasta
lık olanların sana ölüm 
korkusundan bayıl makta
larmış gibi baktıklarını gö
rürsün. Ancak onlar için 
en iyisi (Allah’ın çağrısı
na) uymak ve (O ’nun rızasını kazanabilecek bir söz 
söylemektir. Konu (O’nun) indirdiği vahiy tarafından 
çözümlendiği için. Allah’a karşı sadık olmak onların 
kendi iyiliğinedir. Onlara sor “siz Allah’ın buyru
ğundan uzaklaştıktan sonra kendi eski yollarınıza 
dönmeyi tercih ederek yeryüzünde bozgunculuk ya
par ve birkez daha akrabalık bağlarını koparır mısı
nız?”

“Böyleleri Allahın gözden çıkardığı, hakikatin 
sesine karşı sağırlaştırdığı ve gözlerini körleştirdiği 
kimselerdir.

“Öyleyse onlar bu Kur'an üzerinde tedebbür et
mezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 
(47/20-24)

Allah’dan mücadele etmek için ayet isteyip, emir

Bu açıdan Ramazan'ı sebep itti

haz ederek Kur'an-ı Kerim'î bü-
•

yük bir arzu ve istekle sanki şu 

anda biz Mekke veya Medi- 

ne'deyiz/ Rasülullah da yanımız

da bize Kur'an'ı tebliğ etmektê  ̂

biz de onu öğrenip okumakta

yız, şuur ve anlayışıyla yeniden 

okum aya ve okutup öğretmeye 

çalışmalıyız.

gelince ise malum tarzı ortaya koyanların Medi
ne’deki müminlerden bir taife olduğunu anlıyoruz. 
Bu tutum Allah tarafından şiddetli bir şekilde eleşti
rilmektedir.

Öyleyse; sorumluluk bilinci taşıyan mü’minlerin 
“Şunu yapmalıyız, şöyle şöyle yapılmalı. Niçin şunu 
böyle yapmıyorsunuz? Artık bu kadar suskunluk ne
den? Artık ne bekliyoruz?” gibi lafları sorumsuzca 
söyleyip de teklif ettiği görevler kendilerine sorum
luluk olarak tevdi edilince görevden kaçarak bir sü
rü bahane üretmeleri yukarıdaki 20. ayetteki hasta

lıklı kalpler taşıyanların 
durumuna düşmekten fark
lı birşey değildir.

Yine Nisa siresinin 77- 
83. ayetleri şöyledir: “ken
dilerine ellerinizi çekin, na
maz küm, zekatı verin” de- 
nilenleri görmedin mi? 
Kendilerine savaşmak em
redilince içlerinde bir grup 
A llah’dan korkmuş gibi 
hatta daha şiddetli bir kor
kuyla korkar oldu. Ve şöyle 
dediler. “Ey Rabbimiz ne 
diye bize savaşmayı emret
tin, belli bir zamana kadar 
bize müsaade etseydin, biz
den savaş emrini uzak tut- 
saydın”.

“Deki: “Dünya nimeti 
çok azdır. Kötülükten sakı
nan için ahiret daha hayuiı- 

dır. Asla haksızhğa uğratılmazsınız.
“Nerde olursanız ölüm sizi yakalayacaktır. Titiz

likle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile. On
lara bir iyilik isabet edince “Bu Allah katından” der
ler.

“Fakat kendilerine bir kötülük dokunduğunda 
“bu senin yüzündendir” derler. Deki hepsi Allah ka
tindadır. Şu topluluğa ne oluyorki, neredeyse hiçbir 
sözü anlamıyorlar.

“îyilik ve güzellikten sana ne ererse Allah’tandır. 
Kötülükten size ulaşan şey kendindendir. Biz seni in
sanlara Resul olarak gönderdik. Buna Allah şahittir. 
Rasule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Yan çizen 
olursa biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. 
“Baş üstüne” diyorlar. Fakat senin yanından ayrıl
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dıklarında içlerinden bir grup senin söylediğinin tam 
tersini planlıyorlar. Allah onların sabahlara kadar ku
rup durduklarını yazıyor. Onlardan yüz çevir. Allah’ı 
vekil et. Vekil olarak Allah yeter.

“Kur’an’ı tedebbür etmiyorlar mı? (İyiden iyiye 
bütün güçlerini kullanarak düşünmüyorlar mı?)

“Eğer o, Allah’dan başkası tarafından oluşturul
muş olsaydı. Elbette onda bir çok çelişki bulunurdu.

“Onlara zafer veya mağlubiyet muhtevalı bir ha
ber gelirse onu hemen yayarlar. Oysa o haberi Rasu- 
le veya içlerindeki sorumluluk sahihlerine götürmüş 
olsalardı, aralarındaki okuyup araştırarak hüküm çı
karabilenler o haberin ne 
anlama geldiğini bilecek
lerdi”. (4/77-83)

Yüce Allah kendi ayet
leri üzerinde tedebbür et
memizi emretmektedir.
Dolayısıyla bizler K ur’an’ı 
tedebbür ederek okumak 
mecburetindeyiz. Ancak bu 
anlamıyla gerçekleştirece
ğimiz okuma faaliyetimiz 
bizler için çok temel ilkele
rin tesbitine imkan verebi
lir.

Şöyle ki: Allah, savaş
mak gerektiğini belirten 
ayetini vahyedince Medi- 
ne’dekilerden olup da iman 
ettiğini söyleyen bir toplu
luk bu emirden hoşlanmayıp bu emrin tehir olmasını 
istemişlerdir.

Yukarıda örnekte olduğu gibi ölüm korkusuyla 
düşülen bu davranışa karşı Allah “nerede olursanız 
olun ölümden kurtuluş yoktur” diyerek o fertleri 
uyarmaktadır.

Dolayısıyla bugün de kendilerine ağır görevler 
yüklenilmesi gereken sorumluluk sahibi fertlerin 
benzer tavırlar sergilemesinin hiçbir tutarlı tarafı ol
madığı yukarıdaki ayetlerin ışığında daha iyi anlaşıl
maktadır.

Hiçbir makam, para ve dünyevi arzu, hak uğrun
da cehdetmekten iman edenleri asla alıkoymamalı- 
du‘.

Birlikte hayır faaliyetleri gerçekleştirmek için ka
rar verenlerin bazıları üstlendikleri görevlerde 
başarılı olunca bunu A llah’ın kendilerine bir lütfü

Netice olarak Kur'an-ı Kerîmdi 

tam anlamıyla tedebbür ederek 

okuyup, okutmalıyız. Kur'an 

sohbetlerimiz bu anlayışta ol

malıdır. Okumuş olmak için 

okumanın, anlamadan okuma

nın bizim itikadî ve amelî haya

tımızda ciddi bir etkisinin olması 

mümkün değildir.

olarak kabul ederlerken, karşılaştıkları bir kötülük 
veya mağlubiyet söz konusu olunca sorumluluğu di
ğer arkadaşlarına atarlar.

Kuşku yok ki tüm güzellikler ve iyilikler Allah’ın 
bir lütfudur, ancak yanlışlıklar, hatalar ve kötülükler 
ise o işte birlikte gayret edenlerin kollektif olarak 
kendi sorumluluklarıdır.

Birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda sorumluluğu 
yalnızca bazı fertlerin üstüne atmak anlayışının yu
karıdaki ayetleri tedebbür ederek okuyunca ne kadar 
yanlış bir telakki olduğunu daha iyi anlamış oluruz.

Her duyduğumuz haberi rastgele ve sorumsuzca 
etrafa yaymanın aslında 
çok defa zararlı olabilece
ğini (4/83) dikkatli ve dü
şünerek okursak anlamış 
oluruz.

Dolayısıyla müminle
rin ellerindeki medyanın 
haber aktarımına ve oluş
turulmasına bu anlamıyla 
yeni bir yaklaşım getirme
sinin gereği ortaya çık
maktadır.

Netice olarak Kur’an-ı 
Kerim’i tam anlamıyla te
debbür ederek okuyup, 
okutmalıyız. Kur’an soh
betlerimiz bu anlayışta ol
malıdır. Okumuş olmak 
için okumanın, anlamadan 

okumanın bizim itikadî ve amelî hayatımızda ciddi 
bir etkisinin olması mümkün değildir.

Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) şöyle buyurmak
tadır.

“Kendisinde anlayış ve idrakin bulunmadığı hiç
bir ibadette, yine kendisinde tedebbürün bulunmadı
ğı hiçbir okumada hayır yoktur”.

Öyleyse Kur’an okuma, okutma ve öğrenme fa
aliyetlerimizi yukarıda belirttiğimiz esasları dikkate 
alarak yeniden gözden geçirmeliyiz.

Mübarek Ramazan ayında bu anlayışı kendi ha
yatımıza hakim kılalım.

Bu konuda ızdırap duyup ancak çözüm üretmede 
sıkıntı çekenleri uyarmalı ve onları ifade ettiğimiz 
bilinç düzeyiyle Kur’an’a yaklaşmaya teşvik etmeli
yiz.

K ur’an ona hakkıyla tabi olanları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır ve onlar doğru yola iletir. ■
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KAPAK
MÜTTAKİLER İÇİN

YOL g ö s t e r ic i

Ahmet Y. 
ÖZÜTOPRAK

Âlemlerin Rabbi Allah’ın adıyla, 
lif. Lâm. Mîm. O kitap 
(Kur’an); onda asla şüphe yok
tur. O, müttakîler (sakınanlar 

ve arınmak isteyenler) için bir yol gös
tericidir.”*

“Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indir- 
seydik, muhakkak ki onu, Allah korku
sundan baş .eğerek, parça parça olmuş
görürdün...”2

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir 
öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler 
için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

Kişisel ve toplumsal değişimin ken
disiyle mümkün olduğu K ur’an, dün ol
duğu gibi bugün de hidayet ve rahmet 
olarak elimizin altındadm K ur’an ile ilk 
muhatab olan Sahabî (r), Kur’an sahife- 
lerini yastıklarının altında, ilahi mesajı 
yüreklerinde, gereğini pratiklerinde mu
hafaza ediyorlardı. Onlar biliyorlardı, 
Âlemlerin Rabbinin insan ile bu mana
da bir daha irtibata geçmeyeceğini... Ve 
mesajın ehemmiyetini... Kalplerini 
olanca çabayla temizliyor, Furkan’a 
yaklaşırken kalplerinde, hakkı batıla ka
rıştırma korkusu yaşıyorlardı... Biliyor
du onlar, K ur’an’m doğru anlaşılması
nın önündeki en ciddi engelin, kalpteki 
eğrilik olduğunu.(3/7) Ve olan çabayla

kalplerini Allah’a açıyor, Allah’ın da, 
K ur’an’ın sırlarını kendilerine açmasını 
arzuluyorlardı.

Enes’(r) in, Resulullah(s)’ın vefatın
dan sonra îmam Ebu Bekir ve İmam 
Ömer’in Ümmü Eymen’e gidişi rivaye
ti, hayırlı kuşağın mesajı algılayışı ve 
ilahi mesajın ehemmiyetini bütün ben
liklerinde ne denli idrak etmiş oldukla
rını göstermesi açısından oldukça 
önemlidir. İmam Ebu Bekir İmam 
Ömer’e Ümmü Eymen için, “Resululla- 
hın yaptığı gibi biz de onu ziyaret ede
lim.” der. Ümmü Eymen’e geldiklerin
de onun ağladığını görürler. Ona: “Ne
den ağlarsın? Resulullah için yüce Al
lah’ın katındaki şeylerin daha hayırlı ol
duğunu bilmez misin?” derler. Ümmü 
Eymen: “Evet bilirim, Allah’ın katında
ki şeylerin Resulullah için daha hayırh 
olduğunu. Ancak ben gökten vahy ke
sildi diye ağlıyorum.” der, Ümmü Ey
men’in bu sözü onları da coşturur ve 
Ümmü Eymen ile birlikte ağlamaya 
başlarlar,..4 Vahyin gelişine şahid olan 
öncülerin olayı algılayışı, Allah’ın insa
na hitabının ne manaya geldiğinin idra
kinde oluşları, pratiğe dönüştürme du
yarlılıklarıyla ortadaydı. Ve Kur’an da 
onlara yol gösteriyor, rehber oluyordu.
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Onüç yıl kıyasıya mücadelenin sürdüğü Mek
ke’ye baktığımız zaman şunu görürüz; K ur’an ile ge
len mesajı, Müminler doğru anladıklaıı gibi, gerçek
te müşrikler de doğru anlamışlardı. Bundan ötürü Al
lah’a kavuşmayı beklemeyenler ısrarla Peygamber 
ile kendileri arasından K ur’an’m çıkarılmasını veya 
bir başka kitapla değiştirilmesini istiyorlardı. Çünkü 
K ur’an’ın, kendilerinden ne istediğini iyi biliyorlar
dı. O ’nun getirdiklerini kabulün, Jıayat tarzlarını, 
oluşturdukları zulüm sistemini alaşağı edeceğini çok 
iyi anlamışlardı. Ve şöyle söylüyorlardı: “ ...Ya bun
dan başka bir K ur’an gelir veya bunu değiştir

Cennet karşılığı “öz”ünü Allah’a satan, “Rabbim 
Allah’tır” deyip emrolunduğu gibi dosdoğru olan 
müminler, Allah nezdinde dinin İslâm olduğunu, on
dan başka hiç bir yol, sistem, öğreti, kısaca hayat tar
zının kendilerinden kabul olunmayacağını biliyor ve 
öyle inanıyorlardı. Cahili olan herşeyden teberrî edi
yor ve yüzlerini muvahhitler olarak Allah’a yönelti
yorlardı. Hayatlarının sadece bir kesiti ile değil, bü
tün benlikleriyle, namazlarıyla, kurbanlarıyla, hayat
ları ve ölümleriyle Allah’a dönüyorlardı.^ Nefislerde 
tahayyül ettikleri, müdahil olmasının istedikleri ka
dar müdahil olabilen bir Allah’a değil, K ur’an’da 
vasfedilen Âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanıyorlar
dı. Kulluklarım Allah’a sunacakları an, Allah ile pa
zarlık etmiyor, isteyerek ve hoşnut olarak “İşittik, 
itaat ettik”7 diyorlardı. K ur’an’ın doğruya ilettiğine, 
rehber olduğuna inanıyor ve öyle yaşıyorlardı. İlahi 
uyan ile muhatap olan öncü kuşağın, beslendiği ilk 
ve tek kaynak, Kur’an’dı. Bu kaynak onlara (r) yeti
yordu. İkinci bir kaynağa ihtiyaç duymuyorlardı. 
Muhakkak ki Peygamberi (s) sünnet de, ahlâk edini
len Kur’an’dı.î̂  Kur’an’ın hedeflediği pratiğin bhi- 
cik nümûnesiydi.

Onların sadece K ur’an’ı gıdalanma kaynağı bil
meleri kuşkusuz “...İnsanlığın, uygarlığa, kültüre, bi
lime, kitaplara, araştırmalara sahip olmamasından 
değildi... Onlar, yani ilk nesil, Kur’an’ı kültür ve bil
gilerini geliştirmek, zevk almak, yararlanmak için 
okumuyorlardı. Onlardan her biri K ur’an’ı salt kül
türel bir tat almak, incir çekirdeğini doldurmayan İl
mî ve fıkhı konularda bilgilerine birşeyler ilave et
mek için de okumuyorlardı. Onlar K ur’an’ın kendi
sine ve içinde bulunduğu topluma Allah’ın (c) ne^bu- 
yurduğunu, kendisini ve toplumunun yaşadığı hayat

hakkında ne dediğini öğrenmek için yaklaşıyorlardı. 
Savaş alanında emri uygulamak için bekleyen asker 
gibi, duyar duymaz, amel etmek için bu emri alırdı. 
Yine onlardan hiç biri bir oturuşta fazla Kur’an oku
mazdı. Çünkü okuduğu kadar görev ve yükümlülük
lerinin omuzuna bindiğinin farkındaydı. İbn 
Mes’ud’dan rivayet edilen hadisten'^ anlıyoruz ki, 
onlar ezberleyip onunla amel edinceye kadar on 
ayetle yetinirlerdi.” •<>

İşte Kur’an nesli ile sonraki nesiller arasındaki en 
belirgin fark, K ur’an’a yaklaşım tarzıydı. Kur’an 
kendilerinden ne istiyordu ve bu kitaptan istifade 
için ona nasıl yaklaşacaklardı?

Rabbımız (c), “ ..Ve K ur’an’ı ağır ağır, düşüne 
düşüne oku.”** diye buyurmaktadır. Yani ilk eğitim, 
K ur’an’ın tertil (anlayarak, düşüne düşüne, bilinçli 
ve düzenli) üzere okunması emriyle başlıyor. “Hz. 
Peygamber’in bir gecede K ur’an’ın tamamını oku
duğu bilinmiyor,*^ Ve Abdullah b. Amr’in üç günden 
az bir süre içinde K ur’an’ı hatmetmesini yasaklıyor
du.'■'.Nebi (s), bunun sebebini de şöyle belirtiyordu: 
“Her kim Kur’an’ı üç günden daha az süre için
de hatmederse ne dediğini anlamaz.”*̂  Nitekim ne 
denildiği anlaşılsın diye Peygamber, ümmetine Al
lah’ın Kitabı’na tutunmayı vasiyet etti.*-''
• Günümüz Ebu Cehil’leri de gerçekte Kur’an’ın 
kendilerinden ne istediğini iyi biliyorlar. Ve şunu da 
iyi biliyorlar ki, Kur’an’a, K ur’anî olmayan mantık
la yaklaşıldığı zaman, onun, inananları Kur’anî bir 
hayat için ayağa kaldıramayacağını... Haliyle, ilahi 
mesaja, Kur’anî olamayan bir tarzda yaklaşıldığı za
man, İslâmî, tam ve doğru bir şekilde anlamak, in
sandan gerçek manada neyi istediğini bilmek müm
kün değildir. Vahyin mantığma ters bir yaklaşım, 
sürekli tuğyan ve istikbar ehlinin arzuladığı bir 
sonuçtur. Çünkü İslâmî olmayan her yaklaşım, il- 
hadî düşünceyi besleyen bir sapmadır.

Kur’an’ı doğru anlamanın yolu, öncelikli olarak 
K ur’an’a, K ur’an’ın öngördüğü doğru bir bakış 
mantığıyla yaklaşmaktır. Bu noktada yapılan yanlış
lık, eksik ve çarpık anlamayı beraberinde getirecek
tir. Onun içindir ki, kitaba iman edenler. Onu, hakkı
nı gözeterek okurlar.

İfsada ve tahrife kalkışanlara gelince; Bir yanda, 
“Biz Kur’an’ı anlayamayız” diyerek, nefislerinin her 
öngördüğünü Resule yaptıran mistik sofestaî dinin
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müntesipleri, bir diğer yanda, K ur’an’ın yorumunu 
Resule dahi vermezken pervazsızca her akıllarma 
geleni K ur’an’î diye söyleme cüretini gösteren müf- 
sidler...

Bunlardan birinci kısım, Resulullah’ı, (s) adeta 
insanın dışında bir tanımlamayla vasıflandırır, hayal 
ettikleri esrarengiz hallere sokarlar. Peygamberin ye
mesi içmesi gibi her yaptığını taklit etmeyi gerekli 
görüp, kendisine uluhiyyet sıfatları atfederken, hu
kukî ve sosyal hayata yönelik emir ve yasaklarını, ri- 
saletin öncelikli hedefinin tağutu red ile dini Allah’a 
has kılmak olduğu noktasını ise göz ardı ederler.

Tepkisel olan diğer 
cephede ise, çoğu kez İs
lâm’ın pratik yükümlülük
lerinden kaçmak için, Pey
gamberi sünneti göz ardı 
edenler, “K ur’an’daki îs- 
lâm” v.s. gibi içi boşaltıl
mış, ne ile doldurulduğu 
da belli olmayan kavram
ların arkasına saklanan 
mantık vardır.

Bu iki hizip arasında 
gerçekte bir fark yoktur.
Bir fırka hislerini ve nefsi
ni merkeze koymuşken, 
bir diğer fırka da aklını ve 
nefsini merkeze koymuş
tur. Zira sapmaların da ay- 
nılık-denklik vardır.

Kur’an’ın doğru anla
şılmasına engel olan se
bepler nelerdir? Bunlar;
Kur’an’da bildirildiği üze
re Allah’a kulluktan kaçışın da gerekçeleridir.

-Nefsi, aklı ilah edinmek,
-Geleneksel örf ve adetlerden soyutlanmamak, 

atalarını buldukları yol üzere olmak; hadiselere, 
mensubu olunan grup, mezhep ve fırkanın meşruiye
tine dokunmayacak bir mantıkla çözüm aramak,

-Sahip olunan dünyalıkların, makam ve mevkinin 
yitirilmesi kaygısı v.s. Bu eğriliklerin neticesinde bir 
takım yanlış yaklaşımlar doğmuştur.

* “Kur’an’ı anlayamayız” yaklaşımı; Oysa Allah, 
Kur’an ayetlerinin apaçık, anlaşılabilir olduğunu.

Kur'an bilincine ulaşmak, bilmekle 

yetinmeyip, inanmak, inandığını 

yaşamakla mümkündür. Geleneksel 

bağlardan uzaklaşarak, Kur'anî öz

günlüğe ulaşılır. Statükonun, çoğun

luğun etkisiyle değil, Kur'an'ın yön

lendirmesiyle davranılmalı, Kur'anî 

emirlerin mümini, muhalif dayatma

ların münkiri olarak yaklaşılmalıdır. 

Okunulan ayetler de okuyana vah- 

yediliyormuş gibi okunmalıdır. Bu 

hal sorumluluk bilincini doğurur. So

rumluluk eylemi beraberinde getirir 

ki, bu ise imanın tezahürüdür.

anlaşılması, öğüt alınması için kolaylaştırıldığını bir 
çok ayette'7 bildirmektedir.

* K ur’an’ı, gramer kitabı, lügatçe gibi görmek, 
O ’nu anlaşılmaz kabul etmenin, adeta bilimsel(!), 
çağdaş savunuculuğudur. Bir manada; “anlaşılır” 
derken, anlaşılmaz kılmaktır. Bununla da mesajın ta
biîliği ve pratik hayattaki boyutu unutulmuştur. San
ki Kur’an, kendisiyle salt bilgilenilmek için gelmiş 
yaşamak için değil... Bu tür yaklaşımlar daha çok 
amelî sorumluluktan kaçış ve kulluğun bütünlüğün
den uzak kalmanın bahanesidir. K ur’an’ı belli bir 
zümrenin anlayabileceği bir kitapmış gibi göster

mektir. Oysa “Kur’an’ın 
muhatabı özel bir kabili
yette ya da ihtisasta insan 
değildir. Onun muhatabı 
sıtandart her insandır. 
Âkil ve bâliğ insan.

* K ur’an’a, batınî ma
nalar yükleyerek her iste
yenin, istediğini, istediği 
şekilde bulduğu bir kitap 
olarak telakki etmek... En 
doğru yola ileten, mutta- 
kîler için yol gösterici 
Kur’an, muharriflerin zat-
1 alîlerinden(!), eserlerin
den, talebelerinden tadat 
ederek (birbir sayarak) 
bahseder bir kitap olarak 
görülmüş, burada da ka
lınmamış, cifr,i‘-’ ebced, 
h e s a p l a m a l a r ı y l a ,  
K ur’an’ı bir sihiî- kitabı 
halinde görerek adeta sih- 

rî şeması çıkartıldığı hezeyanına gidilmiştir. Bunla
rın birinde, “..Daha tam tamına tahkiki bir tarzda bü
tün Kur’an’ı bütün harfleriyle ve kelam ve keli- 
matıyla hesap etmeye ve letaif-i i ’caziyeyi onunla 
tam takviye etmeye vakit bulamadım...”2̂) denile
rek yapılan maharetler sayılıp dökülmüş iş tamamla
namadığından ötürü üzüntü duyulmuştur.

K ur’an’a bu yaklaşım tarzı, ayetlere her isteyenin 
istediği şekilde manalar yüklemişini mümkün ve 
mazur görmüştür. Mazur görmüştür diyorum, çünkü, 
mahkumu da hakimi de aynı mantık olan bir din. Ve
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öyle bir din ki, mihenk taşı K ur’an değil heva ve he- 
vesdir. Çünkü o dinin mihenginde; “Sufiler delil ika
me etmekten münezzehtir...”2* Kuralı vardır, o kura
lı dahi koyan kendileridir. Aıtık Kur’an onların nez- 
dinde ful bakılan bir kitap haline getirilmiştir. Onla
rın inançlarında, “...Hz. Ali kıyametin kopacağı 
ana kadar olacak bütün mühim hadiseleri ilm-i 
cifr yoluyla açıklamıştır. Hz. Ali’nin evlatlarının da 
cifr ve camiayı iyi bildikleri...”22 anlatılır. Yine 
“İmam Cafer-i Sadık’m yazdığı cifr kitabında, ta 
kıyamete kadar muhtaç olunan her şey o kitapta 
mevcuttur.”2̂  diye inanılır. Muhakkak ki, îmam 
Ali’yi, İmam Cafer-i Sadık ’ 1 bu tür hezeyanlardan 
tenzih ederiz.

Aslında bu hurafelerin 
büyük bir bölümü İsraili- 
yattan ümmetin kültürüne 
geçtiği açıktır. Ancak bunu 
kullanan insanlar kendile
rini İslâm’a nisbet ettikleri 
için dokunulmaz kılınmış
lardır. Batıda yüzyıllardır 
var olan, “Tevrat kodu”24 
adı verilen sihrî yaklaşım, 
kendilerine müslüman di
yenler arasında ise 
K ur’an’da 19 mucizesi v.s 
adıyla yapılmaktadır. Tek 
fark onu yapanların yahudi 
oldukları için kafir olmala
rına rağmen, bizde bu işi 
fazlasıyla yapanların ceffar 
sihirbazlar olmalarına rağ
men, ilerici İslamcılar, şeyhul ekberler veya üstadlar 
olarak anılmış olmaları ve dokunulmaz kılınmış ol
malarıdır. Oysa bilinmezmi ki, o insanları yahudi, 
kalpleri mühürlenmiş kılan, onların inkarları ve bu 
türden Allah’ın yasakladığı işlerle uğraşarak gaybe 
ait alana taş atmalarıdır. Haliyle aynı inanış ve fiiller 
her kimden südûr ederse, kardeş edindikleri o mün
kirler, mülhidler gibidirler.

“Hurafenin mantığı heryerde her çağda aynı. Uy
durduğunuz hurafeye uymadı diye, hurafenizden 
vazgeçmek yerine ayetten vazgeçeceksiniz. Buna 
“Kur’an’a iman etmek” değil “ 19’a iman etmek” 
derler.”2-‘> 19’cu, Hz. Muhammed’in sünnetini “Şey

tani öğreti” olarak nitelerken. Peygambere itaati. 
Peygamberi putlaştırmak olarak tanımlıyor. Allah’ın 
Peygamberine dahi bildirmediği kıyametin tarihini 
bildiğini söyleyecek kadar aklını ve nefsini putlaştı
ran bir mantığın ürünü, “Bu hesaba göre kıyamet 
1710 hicri (2280 miladi) yılında kopacaktır. Bunu 
da Kur’an’da ki tüm huruf-u mukatta’mn cifr hesa
bındaki rakamsal karşılığını alt alta toplayarak bul-
dular.”26

* Bir diğer netice, batı kültürü ve bilimsel geliş
meler karşısında eziklik duyanların, K ur’an’daki 
belli kıssa ve ayetleri, haberi geçen mucizeleri, bi
limsel buluş ve ilmi ncticeler ile izaha kalkışarak, il

mi sonuçlara endeksleme
"Ben de müslümanlardanım'' di

yen insan, şayet neyin hak, ne

yin batıl olduğunu bilmek istiyor

sa, meselelerinin, problemlerinin 

hallini, vahiy dini Islâm'ın kayna

ğına, yani Kur'an mizanına vur

malıdır. Ve yine Kur'an'ın emri 

olan Rasulün sünneti (din olarak  

emretmiş olduğu) ile kuşanmalı- 

dır. Böylece Tevhidi bir inanca-ha- 

yata kavuşabilir.

çabalarıdır. 27
* Yine, merhale ayet

lerini nesh kabul elmek, 
ayetleri kendi ortamından 
çıkartarak ele almak ve 
salt bir ayetten hareketle 
mutlak sonuca varmak 
v.s. yanlış yaklaşım şekil
leridir.

Kur’an, kendi ruhuna 
sadık kalınarak okunmalı, 
bilgilenmekten ibaret bir 
yaklaşımdan kaçınılmalı
dır. K ur’an’ın, Allah kela
mı oluşu, doğruya iletişi, 
içinde şüphe olmayışı, on
dan sorgulanılacağı, öğüt 
almak için kolaylaştırıldı
ğı insanda yakin bulmah- 

dır. Kur’an bilincine ulaşmak, bilmekle yetinilme- 
yip, inanmak, inandığını yaşamakla mümkündür. 
Geleneksel bağlardan uzaklaşarak, K ur’anî özgünlü
ğe ulaşılır. Statükonun, çoğunluğun etkisiyle değil, 
Kur’an’ın yönlendirmesiyle davranılmak, Kur’anî 
emirlerin mümini, muhalif dayatmaların münkiri 
olarak yaklaşılmalıdır. Okunulan ayetler de okuyana 
vahyediliyormuş gibi okunmalıdır. Bu hal sorumlu
luk bilincini doğurur. Sorumluluk eylemi beraberin
de getirir ki, bu ise imanın tezahürüdür. Düşünceleri, 
ideolojileri, yaklaşımları teyid eden değil, uyulan, 
baş vurularak arınılan olarak K ur’an’a yaklaşılmalı- 
dır. Kur’an’da hoşnut olma bilinci yakin bulursa,
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akıllar da tahayyül edilen, atalardan miras bir din an
layışının değil, vahy islâmının müntesibi olunur. Al
lah’ın istediği değişimi yapmak için Kur’an’a yöne- 
linir ve Allah’ın da böyle yöneleni değiştirmesi umu
lur.

İman-küfr mücadelesinde özellikle şu nokta gö- 
zardı edilmemelidir: Allah’ın arzının hemen her ye
rinde olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız coğrafyada 
da Îslâmî düşünceye yöneliş hızlanmış, şeklen de ol
sa artık İslâmî söylem ve motifler ağırlık kazanmış
tır. Bir zamanlar söylenilen, “Biz Kur’an’ı anlaya
mayız” v.s. sözlerinin yerini, şimdilerde, 
“Kur’an’daki İslâm”, 2« “Kur’an ve Sünnet ölçü
dür” ifadeleri almıştır. Bu aşama kuşkusuz sevindi
rici bir noktadır. Ancak siz, “K ur’an uyulması gere
ken ölçüdür” dediğiniz halde, fırkanız, indi görüşü
nüz ile K ur’an’a geldiğiniz gibi yine sizi saptıran 
elebaşlarınızla arınmadan K ur’an’dan çıkıyor iseniz, 
o zaman K ur’an’a gelmenize ve de ölçüdür diye söy
lemenize gerek yoktur. Çünkü K ur’an’ın-sahibi Al
lah, münafıkların imanını yalanlayarak, “İnanacak
sanız müslümanlar gibi inanın” diye buyurmakta
dır. Allah (c); “Nitekim biz, (Kur’an’ı) kısımlara 
ayıranlara azabı indirmişizdir. Onlar, K ur’an’ı bölüp 
ayıranlardır. Rabbin hakkı için, mutlaka onların hep
sini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. Sana 
emrolunanı açıkça söyle ve müşriklerden yüz çe
vir.’’-'’o diye buyurarak K ur’an’a inanmayanlarla, kı
sımlara ayıranları Münkirlik, müşriklik açısından 
denk tutarak sorguya çekileceklerini bildiriyor. Çün
kü Kur’an, Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık kılın
mış, öğüt almak için kolaylaştırılmıştır.^^ En doğru
ya ileten, rehber, yol gösterici^^ zikirdir. Diri olanla
rın uyarılması,-"'^ uyarıya kulak vererek itaat etmiyen- 
lerin ise cezalandırılması için gönderilmiştir. İnsanın 
yaşamına yön veren dinamik, yolunu aydınlatan reh
ber ne ise o insanın K ur’an’ı odur. Farklı rehberleri 
olan insanlar, ne Risale okudukları kadar Kur’an 
okurlar, ne ağabeylere, hocaefendilere itaat ettikleri 
kadar, Allah ve Resulüne itaati gözetirler, ne liderle
rini aşmakta zorlandıkları kadar, Allah’ın hududunu 
ihlalde zorlanırlaı-, ne de şeyhlerine riayetsizliği, Al
lah’a riayetsizlikten daha az korku vesilesi sayarlar.

Allah kitabında “...İleride ondan sorumlu tutula- 
caksınız.”34 buyurduğu halde, siz farklı ölçüler ve 
hayat tarzlarını tercih ediyor ve öyle yaşıyorsanız.

adını, “Kur’an” koyduğunuz zanna uyuyorsunuz de
mektir. K ur’an’ı kendisine uyulan olmaktan çıkartır, 
ncticc itibariyle hayat tarzınızda onu kendinize uy
durursanız, siz Kur’an’ı değil, ilah edindiğiniz nefsi
nizi esas almış olursunuz. İmam Ömer (r); “Siz 
Kur’an’a uyun; Kur’an’ı kendinize uydurmaym. 
Kim K ur’an-ı Kerim ’i kendisine uydurursa 
Kur’an onu Cehenneme kadar sürükler. Fakat 
kim Kur’an’a tabi olursa, Kur’an onu firdevs 
cennetlerine götürür..” diye buyurmaktadır.

Samimi olarak Allah’ın dinini öğrenmek ve Al
lah’ın istediği gibi yaşamak isteyenler, Selef alimle
rinin; “İlim dindir. Dinimizi kimden alacağınıza dik
kat edin.”3ö uyarısını doğru değerlendirmelidirler. Ve 
şurası dikkatten uzak tutulmamalıdır, Kur’an’a 
yaklaşımdaki sapkın tavırlar, süreç içerisinde hü
manist, pagan toplumların oluşmasına zemin ha
zırlayan, ilhad düşüncesini besleyen tavırlardır. 
Neticede tuğyan ve istikbar ehlinin de istediği di
ni doğru anlamaktan uzak böylesi toplulukların 
oluşmasıdır.

“Ben de müslümanlardanım” diyen insan, şa
yet neyin hak neyin batıl olduğunu bilmek istiyorsa, 
meselelerinin, problemlerinin hallini, vahiy dini İs
lâm ’ın kaynağına, yani K ur’an mizanına vurmalıdır. 
Ve yine Kur’an’ın emri olan Rasulün sünneti (din 
olarak emretmiş olduğu) ile kuşanmalıdır. Böylece 
Tevhidî bir inanca-hayata kavuşabilir. Ve şurası özel
likle unutulmamalıdır ki; Tevhidi kavramak iman 
değildir. Tevhidi kavramak, yaşamaksa eğer 
imandır! Evet, doğru tektir, batıl ise çeşit çeşittir. 
“ ...Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka 
ne kalır? O halde nasıl (sapıklığa) döndürülüyorsu-
nuz?”-̂7

“...De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah 
mı?”38 “Allah bilir, siz bilmezsiniz”-’*-̂ “Peygamber 
der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu K ur’an’ı büsbütün 
terkettiler.”^̂  “Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak 
bir öğüttür.” *̂ “ ...Biz o kitapta hiç bir şeyi eksik bı
r a k m a d ı k . , “Doğrusu K ur’an, sana ve kavmine 
bir öğüttür, İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.’’̂ -'' 
“Şüphesiz ki bu K ur’an en doğru yola iletir...”'*̂ Ve 
Muttakîler için bir yol göstericidir.

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’a dır. ■
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DİPNOTLAR

' Bakara,2/1-2
2 Haşr,59/21
3 Yunus, 10/57
^  (Müslim) Bak: Fi zılal’il K ur’an. Alak Suresi 
5 Yunus, 10/15 
6 E n ’am,6/162 

Bakara.2/285
^ El-Bidaıe Ve’n Nihaye.6/42 (Müslim,Nesai,Ahmed, 

Ebu Davud, İbn Mace, Danmi ve ibn Cerir) Bak: Tellıimu’I 
K ur’an,6/393 

^ İbn Kesir
Yoldaki İşaretler. Seyyid Kutup, (özgün yay.) s: 18-21
Müzzemmil,73/4;İsra,17/106
Müslim ve Ebu Davud.
Darımî ve Saîd b. Mansur süneninden sağlam bir is

nadı a
Sağlani bir isnatla Ahmet b. Hanbel. Hadislerle Pey

gamberimizin Namaz kılma şekli. M. Nasuriddin el- Bani. 
Aksa Yay.s.85,86; Bak: Tecrid-i Sarih, 2/770hadis ve şerhler 

^^Buhari. K ur’an’m faziletleri kitabı, 11/5115 
*6 Bakara,2/121

Duhan,44/2; En’am,6/98,114,157; Yusuf,12/1; şua- 
ra,26/2; Nur,24/1,34,46, K am er/l7,22,32,40...

İktibas,Ank. Hikmet Zeyveli. s:29, sayy/220.
“(Cifir); K ur’an’da ki hurûf-ı mukattaa ile diğer bazı 

ayetlerin bâtınî manalarına dayanan., özellikle Ysmâiliyye ve 
Yhvân-ı Safâ mensuplarınca bâtınî yorumların temel kainağı 
haline getirilmiştir.” İslâm Ansiklopedisi C;7 cefr mad..s.216; 
Geniş bilgi için bak: Dini Doğru Anlamak. Said Nursi böl. Pı
nar Yay.

Zülfikar Mecmuası. Fihriste-i Rumûzat-ı Semâniye. 
29. Mek. 8. Kıs. S.Remz. (Risale-i Nur Külliyatı. Bediüzza-' 
man Said Nursi. C:2. s.2321Yeni Asya yay.İst. 1996); Bkz: 
Risale-i Nur’un Kudsi Kaynakları s.773-783

El-Futûhât El-Mekkiiyye, Muhyiddin İbn Arabi, Prof. 
Dr. Nihat Keklik. Kültür Bak. 1184,Ankara.l990 s.25

İlmi ve Hukuki Açıdan Nurculuk Davası, s.378...; Tür
kiye’de Nurculuk Davası.s.378...

Bkz: Risale-i N ur’un Kudsi Kaynaklan.Abdulkadir 
Badıllı. Envar Neşriyat, s. 764; Geniş bilgi için bak: Dini 
Doğru Anlamak. Said Nursi böl. Pınar Yay.

Yeni şafak gazetesi. 15 Haziran 1997 
Yahudileşme Temayülü, s.232 
Yahudileşme Temayülü, s.234 
Abduh okulu (Fi zılal, fil sur. tefsirine bak.) ve Nur- 

s i’nin (tüm eserlerinde örnekler vardır) yaklaşımları orjinal 
örneklerdir. Muhammed Abduh’un ilmi ferasetine, ihya ön
cülüğüne rağmen bu konudaki yanlİş yaklaşımı hayret verici
dir.

^^“K ur’an’daki İslâm”a evet, ancak nefsinizle, ideoloji
nizle, Kur’an’da görmek istediğiniz İslâm’a hayır. Çünkü, 
K ur’an’a dönüş ne kadar gerekli ve değerli ise K ur’an’a löne- 
lişten ne anlaşyldyğy da bir o kadar önemlidir. Zira siz, 
“K ur’an’daki İslâm”dan kitleleri şeytanizme ram etmeyi, 
Pcygamberî sünneti devre dİşı bırakmayı, ayetlere batınî ma
nalar verenleri kutsamayı, A llah’a ağız dolusu küfreden kafir
leri “Hak ve aşk şehidi” ilan etmeyi anlyıorsanız, öncelikli 
olarak bu inanış, “K ur’an’daki İslâm”a uymamaktadır. Za
man içerisinde bir çok sebebinde etkisiyle kavimlerin kültürü 
Yslam olarak algılanmaya başlanmış, Yslam ise, sıradan kül

tür seviyesine indirgenmiştir. B id’at ve hurafelerin din diye 
anlatıldığı günümüzde, binlerinin “K ur’an’daki İslâm”dan 
bahsetmeleri tabiatıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. G erçek
te olması gereken de, “K u r’a n ’daki İs lâm ” dır. Kaygı ve 
çabamızda bu noktada yoğunlaşmalıdır. Toplumun kokuşmuş 
dini algılayışı, bid’at ve hurafelerle dürülü din telakkisi, doğ
rulan K ur’anî olan bu söylemin ilgi ile izlenilmesine sebep 
olan faktörlerdendir. Ancak olay sanıldığı kadar da 
“K ur’an’daki İslâm ” ın savunulması değildir. Çünkü, 
“K ur’an’daki İslâm”, insana, Allah’tan başka bütün ilahların, 
rableştirilen kurum ve şahıslann reddini, tağutun bütün çeşit
leriyle inkannı vede fitne kalmayıncaya, din bütünüyle Al
lah’ın oluncaya kadar cihadı emretmekledir. B urada, “gele
neksel kü ltü r din anlayışı”nm reddi ile elde edilen prim , 
şeytanizm e (tağuta) m eşruiıet tanym akta  kullanylm akta- 
dır. Oysa kof kültür dininin illası, K ur’an’ın bütün boyutla- 
nyla hayata ikamesini zorunlu kılmaktadyr. Haklı bir nokta
dan hareket, varılan yanlış noktayı meşrulaştırmaz. Çıkış 
noktasının doğruluğu ancak varılan noktanın da doğruluğuy
la bir anlam ifade eder. Örneğin Yaşar Nuri Öztürk’ün, Hal- 
lac-ı Mansur hakkında yazdıkları “K ur’an’daki İslâm” dan 
çok K ur’an dışı oluşturulan islâmın(!) söylemlerine uymakta
dır. Çünkü Hallacı M ansur’un ne Allah inanışı ne Kur’an’ı ta
nımlayışı, ne kabenin İslâm inancı içerisindeki fonksiyonu ne 
de diğer telakkileri K ur’an’a uymaktadır. Aksine Allah düş
manının ağzı Allah’a ağız dolusu küfr kokmakatadır. Hallaç; 
“Benim ölümüm salib (haç) dini üzere olacaktır.” der. Hal- 
lac’ın etkilendiği önemli kişilerden birinin başı olan Fazlullah 
el- Hurufi el- Esterebadi dir. Hallaç’ın bu dualist inancını 
şöyle belirtmektedir: “Hurufiliğin insanı A llah’ın en ileri te
cellisi sayan görüşü, Hallac’ın lahut-nasut ilişkisinin “Enel 
Hak” olarak sonuçlanmasını değişik bir tarzda ifadeden baş
ka bir şey değildir. Hallaç, Vahdet-i vücut inancını savunur. 
Kabeye put diyen Rabiatu’l Adeviyye’nin bu inancı Hal- 
lac’da; “Hacca gitmek yerine kişilerin kendi evlerinde temiz 
birşeyin etrafını yedi kez tavaf etmeleri”ni söylediği, bu te
lakkinin İbni Arabi, Celaleddin-i Rumi ve Bayazid Bista- 
m i’de de olduğunu görüyoruz. İblis’i masum ve mazlum gös
termek için elinden gelen gayreti gösterir. Aını inancı (İbli- 
si’i takdis etme) İbn Arabi ve Abdulkerim El- Cili de Halllac’ı 
M ansur’dan almışlardır. (Geniş bilgi için bak: Hak söz der
gisi. Prof. İbrahim Sarmış İst. şubat 1997. 71. sayı. s:14..)

Bak. Bakara.2/13
30 Hicr, 15/90-94
3 • K a m e r , 5 4 / 1  7 , 2 2 , 3 2 , 4 0  ; D u h a n , 4 4 / 2 ;  

E n’am ,6/98,114,157; Yusuf, 12/1 ;Şuara,26/2;
Nur,24/1,34,46..

32 C asiye,45/ll; Bakara,2/2; İsra,17/9
33 Yasin,36/70; Bak;27/80,30/52,35/22..
34 Zuhruf,43/44; A’raf,7/6
35 Ümran dergisi. İst. sayı:34 Ş. Özdemir. (Hadislerle 

Müslümanlık, c.5 s. 1584’ten alıntıyla)
36 Kitabut-Taysir fi Kavaidi İlmit-Tafsir, Ankara Ünv. 

İlah. vay. Tere: Prof. İsmail Cerrahoğlu. s.86
. 37 Yunus, 10/32

38 Bakara,2/140
39 Nur,24/I9
40 Furkan,25/30
4> Kalem.68/52
42 En’am.6/38
43 Zuhruf,43/44 
44isra,17/9
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INCELEMİ
TÜRKİYE’DE

MÜSLÜMANLIK

in, insanlığın yeryüzünde ko
numunu gösteren yegane me
kanizma, İslam ise bir din ola

rak bu mekanizmanm en sahih bir olgu
sudur. Bu toplum da bin yılı aşkın bir za
mandır müslüman. O, ayrı bir İslam 
üretmese de, sosyolojik anlamda kendi
ne özgülükler ifade eden bir gerçekleş- 
tirime sahip. Bu söz konusu gerçekleşti- 
rimin de kendine has bazı yönleri vardır. 
İşte bu yazı bu çerçevedeki sorunlara kı
sa kısa dokunmayı amaçlıyor. Türk müs- 
lümanlığı, siyaset müslümanlığı, kültür 
ya da gelenek müslümanlığı derken bir 
de, Türkiye’de Müslümanlığın genel du
rumuna dönüp bakmak yerinde olacak
tır. Bu mübarek Ramazan ayının manevi 
atmosferine ve muhasebe düşüncesine 
de uygun düşecek olan bu değerlendir
me, çok yönlü, belki bütünlüğü olmayan 
daha çok da serbest söyleşi niteliği taşı
yan bir yazı olacak.

İSLA M ’LA TANIŞMA 

VE TARİHSEL SÜREÇ

Genel bir kanaate göre Türkler İslam ile 
sınır boylarında, müslüman Arap gazile
ri aracılığıyla tanışmıştı. Bazı sosyal bi
limcilerin ''Sınırboyu Müslümanlığı'' 
olarak da nitelediği bu anlayışın en 
önemli yanı, bir geçiş dönemi özelliği 

GÖKSU göstermesi ve mesela bir kurallı din ye

Muzaffer Emin

rine eski kültürle içiçe, iyice sentezlen- 
meden yaşanmasıdır. Bir başka deyişle 
İslami olanla İslami olmayanın yanyana 
yaşatılmasıdır. Şüphesiz böylesi bir dö
nem için, bu gayet normaldir de. Belki 
anormal olan yüzyıllar sonra daha ciddi 
bir İslami yaşayış söz konusu oldukça 
bu geçiş dönemlerinin referans gösteril
mesidir. Esasen bir süre sonra kurallı din 
anlayışına geçilecek ve klasik İslam uy
garlığı içinde gerçekleşen iki genel İs
lam ’î anlayış biçiminden biri olan Med
rese’nin kurallı İslam anlayışı benimse
necektir.

Özgün tarihçilerimizden olan Musta
fa Akdağ’ın ifadesiyle, uygarlıklar-dev- 
letler kurmuş bir toplum, kuralsız ya da 
sırf gönüle hitabeden bir İslam anlayı
şıyla işi götüremezdi. İslam’ı yaşamada 
fevkalade önemli bir role sahip bulunsa 
da, bir devlet ve toplum düzeni için 
Mevlanaların Yunusların görüşleri kadar 
ve daha fazlasıyla İmam Ebu Hanifele- 
rin anlayışına ihtiyaç vardı. Bu toplum, 
klasik İslam uygarlığının Sufi anlayışını 
da doruk noktada temsil etti. Ama kural
lı (şer’i) İslam, onun toplum ve devlet 
yapısının ana renklerinden birisi oldu, 
bu çizgiye de ciddi katkılarda bulundu. 
Özellikle Osmanlı, İslam’ın din ve dün
ya arasında kurulan dengeli bir gerçek- 
leştiriminin güzel örneklerinden birisini 
verdi.
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17.yüzyılda toplumsal dinamiklerin zayıflaması
na kadar sağlıklı bir yapı varlığını sürdürdü. Bu yüz
yıldan itibaren yaşanmaya başlayan toplumsal zaafi- 
yet, aydınlarca İslam’dan bilinmeye kalkışıldı. Batı
lılaşma, çağdaşlaşma, vb. gibi adlarla nitelenen ve 
sonuç olarak İslam’ın toplumdaki konumunda ciddi 
değişiklikler getiren bir dönem başladı.

G EN EL O LA RAK  BATILILAŞMA 

SÜ RECİN DE İSLAM

Bilindiği gibi Batı kendisini doğu kaynaklı bir din 
olan Hristiyanlıkla temsil edegeldi ve genel olarak 
da İslam’ı rakip bildi. Bu çerçevede, içinde bulundu
ğumuz yüzyıla kadar, İslam’ı hiçbir biçimde nesnel 
bir açıklamaya tabi tutamadı. Pek basit argümanlar 
kullanarak karşı çıkmaya, onu eleştirmeye çalıştı ki 
Oryantalist literatür bunun belgeleriyle doludur. An
cak bundan kendi din ve inançları açısından bir so
nuç elde edemedi, mesela marjinalliklerin dışında İs
lam ’dan Hristiyanlığa geçişler yaşanmadı. Ama Batı 
kültürü müslümanların, özellikle aydın kesimin üze
rinde, kendi dini hakkında bir kuşku, kaygı ve hatta 
yerine göre bir düşman tavır sergilemesinde fevkala
de etkili oldu.

Evet İslam toplumlarının yönetici aydınları Ba
tı’nın dini Hristiyanlığı hiçbir zaman benimsemedi
ler ama önemli bir kesimi, özellikle iki yüzyıldan be
ri kendi dinlerine gönül rahatlığı ile teslim de olama
dılar. Bunun kendilerince bir çok nedeni vardı. Bu 
çerçevede gerçekdışı pek çok argüman ürettiler. Me
sela toplumsal kalkınmanın dinamikleriyle, dinin di
namiklerini birbirine karıştırdılar, toplumsal gerile
meyi İslam’a ciro ettiler. İlginçtir ki toplumun, de
ğişmenin ve dinin çok iyi analiz edilebildiği günü
müzde bile hala bir kesim kalkınma ve ilerleme di
namiklerinin nesnel dünyaya ait olduğunu, dinin ni
hai hedefi olan (mesela) Takva’nın bu ölçeklerle 
ilişkisinin bulunmadığını; yılda kaç araba ürettiği
miz veya ne kadar elektrik veya et tükettiğimizle il
gili olduğunun bilincine bile varamadılar. Halbuki 
geri kalmışlığın nedeni sosyal/ekonomik ve özellik
le siyasal dinamiklerdeydi, dinle ilgili değildi.

Kaldı ki geçen zaman, din ile geri kalmışlık ara
sında kurulan bağlantının tutarsızlığını gösterdi. 
Yaklaşık yüzyıldır İslam toplulukları, genelde doğ

rudan İslamla irtibatlandırılamayacak sistemlerle yö
netilmekte, ama beklenen kalkınma, insanca bir top
lumsal ve siyasal düzen gerçekleşmemektedir. Çoğu 
yerde dev halk kitleleri yalnızca kafası ve kalbi boş 
hale gelmekle kalmadı, midesini de doyuramaz du
ruma düştü. Mevcut siyasi otoriteler kendi yerlerinin 
önemini ve başarısını ne kadar vurgulasalar da sonuç 
iç açıcı olmadı. Ne var ki bu durumdan da sıkça halk 
katları ve onun dini olan İslam sorumlu tutuldu.

İslam dünyasının bütününü ilgilendiren bu yargı 
şüphesiz ülkemiz için de geçerlidir. Batılılaşmanın 
(ve bu arada bir devlet şekli olarak kabul edilen 
Cumhuriyet’in) en temel ilkeleri sayılan demoki'asi, 
sosyallik, hukuk ve laiklik, ülkeyi vesayetinde gören 
seçkinler tarafından gönüllerince ihlal edilip kendi 
konum ve çıkarlarını garantilerken, bütün bu olum
suzluklar halk katlarına ve onun değer sistemi olan 
İslam’a rahatlıkla yıkılabildi. Özellikle son iki yıldu’ 
yaşanan ve “irtica” yaygarası çerçevesinde dönen 
süreç bunun en çarpıcı örneklerinden birisini ver
mektedir. Bu noktayı daha anlaşılır kılabilmek için 
Cumhuriyet döneminin din politikasına daha yakın
dan bakmamız gerekecek.

CUM HURİYET D ÖN EM İND E İSLAM

Cumhuriyet döneminde, siyasal yapı değişikliğine 
paralel olarak din politikası bakımından da ciddi bir 
değişiklik yaşanmıştır. Bu yeni dönemle birlikte ta
bir caizse bir makas değişikliği gerçekleşmiş ve ta
rihsel olarak süregelen raydan bir başkasına geçil
miş, Aydınlanma Felsefesinden mülhem bir sos
yal/politik proje uygulanırken din de buna uygun bir 
biçimde ele alınmıştır. 19. yüzyıldan kalma bu man
tığa göre din, toplumsal gelişme basamaklarının da
ha önce geçmiş dönemlerine (teolojik aşamaya) te
kabül eden bir kurumdur ve içinde yaşadığımız pozi
tif basamak için o, bir kalıntı sorunudur. Sosyal/po
litik hayatla ilişkisi de mümkün olduğunca dışarıda 
tutularak çözülebilir.

Cumhuriyet döneminde genel olarak din ko
nusu, bu mantığın üzerine oturtulmuş, ilk sosyal/po
litik uygullamalar da bir “dindışı” yapılanma olarak 
gerçekleşmiştir. Bu yeni dönemde İslam, toplumun 
beşeri dünyasındaki yeri bakımından da, içeriği açı
sından da belirgin bir değişikliğe zorlanmıştır. O, bir
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taraftan sosyal hayatta dikey düzlemde sırf vicdani 
bir kanaat olarak görülürken; içeriği yatay düzlemde 
inanç/ibadet ve muamelat/şeriat olarak ikiye ayrıl
mış ve ikinci kısım tasfiye edilmiştir. Kalan kısım da 
gözetim altında tutulmak üzere devletin çatısı altın
da bir büro (Diyanet İşleri Başkanlığı) tahsis edilmiş, 
daha sonra laikliğin bir ilke olarak kabul edildiği dö
nemlerde de bu yapı devam edegelmiştir.

İşin gerçeği İslam, modern dönemlerdeki bu pa
radigmanın aksine, ne doğasında ve ne de tarihsel 
gelişiminin diçbir döneminde salt bir vicdani kanaat 
olmamıştır. Evet bir din olarak o da vicdanda (daha 
doğrusu kalpte) başlar, ama varlığını bizzat sosyal 
hayatın içinde gösterir. Yalnızca bir trans sistemi iş
levi görmez. Şüphesiz bir din öncelikle kalpte yer 
alır, orada yoksa başka yerde aramanın anlamı yok
tur. Ama bu, dinin vicdana indirgenebileceği anlamı
na gelmez. Onun dış dünyadaki eylemlerle kopmaz 
bir bağı vardır, esasen kalp ile tasdik’in yanında “dil 
ile ikrar” (yani dışavurma), aktif bir müslümanın de
ğil, sıradan bir “mümin” olmanın bir gereğidir. İs
lam’ın mümin için gösterdiği manevi bir derece olan 
“takva” bile kişinin malından vererek arınması esa
sına dayanmaktadır.

Cumhuriyet döneminde din ile ilgili resmi görü
şün ilgi çeken yönlerinden birisi, belki de Osmanlı 
geleneğine bağlı olarak, benimsenen dinin kurallı ol
masıydı. Bu açıdan Cumhuriyet de din politikası ba
kımından modern paradigmanın kurallı/rasyonal 
mantığıyla da uyuşan bir anlayışı benimsemişti. Ge
leneksele karşı çıkıyor, bu çerçevede Medrese’nin 
din görüşünde olduğu gibi, din adına çıkmış efsane

Evet İslam toplumlarının yönetici aydınları Ba

tlının dini Hristiyanlığı hiçbir zaman benimsemedi

ler ama önemli bir kesimi, özellikle iki yüzyıldan 

beri kendi dinlerine gönül rahatlığı ile teslim de 

olamadılar. Bunun kendilerince bir çok nedeni 

vardı. Bu çerçevede gerçekdışı pek çok argüman 

ürettiler. Mesela toplumsal kalkınmanın dinamik

leriyle, dinin dinamiklerini birbirine karıştırdılar, 

toplumsal gerilemeyi İslam'a ciro ettiler.

ve hurafelere karşı çıkıyordu. Bu çerçevede Diyanet 
İşleri Başkanhğı kurallı bir İslam anlayışını temsil 
ediyor, verilen bilgilerin “kitabi”liğine dikkat edili
yordu ki ünlü Elmalı Tefsirinin, en azından bu orta
mın ürünü olduğu söylenegelmiştir.

Ne var ki yıllar sonra gelinen noktada “Kur’anî” 
bir İslam anlayışı “siyasal İslam” olarak nitelenecek 
ve irticai bir faaliyet olarak kendisiyle mücadele edi
lecektir. Söylemde kalsa bile pek çok şeyde çağdaş 
olunması istenirken, din anlayışında geleneklerde 
kalınması ve mesela başörtüsünün gelenek biçimin
de kullanılması gerektiği söylenecek, çağdaşlığın 
gereği sayılan ve pek çok yerde aranan otantiklik ve 
kurallılığa burada karşı çıkılacaktır.

Yine yürürlüğe konan projeye göre, büyük çapta 
“özel alan”da mahsur kaldığı varsayılan müslümanın 
“kamusal alan”a açılması düşünülmüştü. Gerçi İsla- 
mi hayatın (mesela tarikatların) bir özel alan işi oldu
ğu ciddi bir yanılgıydı, İslami hayat kendine özgü
lüklerde bir kamusal hayattı, “herkes için ortak” 
özelliği taşıyordu veya en azından modern kültürün 
kabul ettiği türden bir “özel” değildi.

Müslümanın kamusal’a açılmasıyla dinin özel 
alanda kalması amaçlanmıştı. Gerçekten de modern 
hayatın temel espirisi de ferdi mümkün olduğunca 
kamusal’a açmaktı. Şerif M ardin’in de (makalelerin
de) ayrıntılı olarak belirttiği gibi sistemin bekledi
ğinden fazlası gerçekleşmiş, halk kamusal alana açıl
mıştı. Ama İslam’ın doğasındaki “her alanla ilgili ol
mak” özelliğine uygun olarak oraya İslam da taşın
mıştı. Sözgelimi kadın kamusal olarak tanımlanan 
alana gelmişti ama İslami inanışlarını (mesela başör

tüsünü) de getirmişti. Sistemi vesaye
tinde görenler ve yıllarca “kız çocuk
larını okutmuyorlar” diye halka sitem 
edip onu töhmet altında tutanlar bu 
kozlarını kaybediyorlardı. Pek açık ve 
yüksek sesle olmasa da üniversitele
rin başörtülü öğrencilerine “başınızı 
örtecekseniz evlerinize (önceki özel 
hayatınıza) dönün” demeye başladı
lar. Kam usal’a açılmak yeterince 
inandırıcı gelmediğinden İslam’ın ka
musala taşınmasının “çağdaş yaşa
ma” ters düştüğü temasını işlemeye 
çalışmaktadırlar.
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M ODERNLEŞM E VE ISLAM

Bilindiği gibi modernleşme (yaygın kul
lanımıyla çağdaşlaşma), birkaç yüzyıldır 
ve özellikle de Aydınlanma Felsefesinden 
bu tarafa Batıda oluşan toplumsal içkin 
bir hayat anlayışıdır. Sanayi eksenli bir 
gelişmedir ve genel olarak sektiler (dün
yevi) bir mantığa sahiptii'. Yani toplumüs- 
tü (ilahi) bir kaynağa dayanan bir iman, 
bilgi, ahlak ve eylem, onun ne öncelikli 
kaynağı ve ne de hedefidir. Ancak mo
dern kültür, insanın bu dünyadaki duruşu, 
yaşayış ve refahı için yine içkin kökenli bazı teknik
ler geliştirmiştir. Bu haliyle de modern kültür, her 
haliyle İslam ile uyuşuyor değildir. Çünkü İslam ha
yata ilahi kaynaklı ahlak ilkelerinin katılmasını ister. 
Ancak insanı gözeten söz konusu modern teknikler 
bütünüyle İslam dışı da sayılmazlar. Sonuç olarak İs
lam modern gelişmelere katılırken, bazı kayıtlar ko
yar, kendine özgü eksenler tayin eder.

Türkiye’de siyasal yapı İslam’a bir tavır koyar
ken görünüşte bunu “çağdaşlaşma” gerekçesine da- 
yandıragelmiştir. Yani İslam’ı sınırlandırma, çağdaş
laşma içindir, onun toplumsal, (daha doğrusu siya
sal) düzeni geriye döndürüp olumsuz yönde etkile
memesi içindir.

Ne var ki siyasal düzen (daha doğru bir ifadeyle 
resmi ideoloji) çağdaşlığın rasyonel mantığına tam 
ters bir biçimde toplumu bir yerlerde tutmayı, mo- 
dernizmin kendini tanımlarken alternatif saydığı 
“gelenekselliği” şiar edinmiş bulunmaktadır. Dolayı- 
siyle de modern kültür tarafından yeniden üretilip ta
nımlanmış hiçbir kavram/ilke onun anladığı biçimde 
anlaşılmamaktadır. Yani seçkinlerce doğasına uygun 
bir modernleşme gerçekleştirilmemektedir. Aksine 
bu ülkede modernleşme. Şerif Mardin’in de belirtti
ği gibi büyük çapta müslüman kitlenin modern kül
türü içselleştirmesiyle meydana gelmekte; ticaretten 
sanayie, fikir hayatından sanata kadar bir yığın geliş
me bu sürecin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 
Buna karşılık resmi bir ideoloji belirleyen seçkinler, 
slogan, demagoji, gerilim ve nihayet verimsizlik 
üretmekle meşguldürler. Çünkü sorun bir zihniyet 
sorunudur ve bunda toplumun kabul ettiği din ve 
inanç sisteminin fevkalade büyük bir önemi vardır.

Söylemde kalsa bile pek çok şeyde çağdaş 

olunması istenirken, din anlayışında gelenek

lerde kalınması ve mesela başörtüsünün ge

lenek biçiminde kullanılması gerektiği söyle

necek, çağdaşlığın gereği sayılan ve pek çok 

yerde aranan otantiklik ve kurallılığa burada 

karşı çıkılacaktır.

Zihniyet bir siyasal kanaatten daha öte bir şeydir. 
Kaldı ki seçkinler, sözde modernleşme isterlerken 
Abdullah Laroui’nin dediği gibi bir dönemlerin ya
pılanmasını mutlaklaştırarak tam bir gelenekçilik 
sergilemektedirler.

Daha önemlisi de müslüman halkın ürettiği veri
me kuşku ile bakılmakta, rakip bir güç birikimi gibi 
görülmektedir. Bunun için de bazen üstü örtük, ba
zen açık bir baskı süregelmektedir. Bu da “baskı or
tamlarında yaşayagelen insanların kendini bu ortama 
göre var kılması” sosyal/psikolojik ilkesine uygun 
olarak kendine bir azınlık duygusuyla bakma tavrını 
getirmektedir ki bu ülkede yaygın olan “yüzde 
99’luk müslüman” söylemi bunun tipik bir gösterge
sidir.

YÜZDE 99 M ÜSLÜMAN A ZINLIK  P S İK O L O JİS F

Gerçekten de ülkemizde sıkça kullanılan ve halkın 
yüzde 99, unun müslüman olduğuna ilişkin söylem 
bu açıdan analiz edilmeye değer.

Bu söz ilk bakışta ülke adına gurur verici bir du
rumu ve toplumsal bütünlüğü ifade ediyor görünü
yorsa da gerçek bunun tam aksinedir. Hatta peşinen 
belirtelim ki bu toplumun (meşhur deyimi kullan
mayacağım) kahir ekseriyetinin müslüman olması 
bir avantaj değil dezavantaj olmuştur. Ülkeyi yönet
meye soyunan (siyaset değil) iktidar seçkinleri böy
le bir kitleden tedirginlik duymuşlardır.

Sosyal bilimlerde bir ülkenin dini, etnik, vb. ko
numlarını ifade etmek üzere kullanılan bu yüzdeler, 
geri kalanlara oranı anlatır. Mesela Suriye’nin yüzde 
20’si Nusayri Irak’m yüzde 55’i, Suudi Arabistan’m 
yüzde 35’i Şii’dir derken; Suriye’de yüzde seksen
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Sünniliğe karşılık bir Nusayrî etkinliği , Irak’ta yüz
de 45 Sünniliğe karşılık çoğunlukta olan bir Şiilikten 
sözedilmiş oluyor ve çoğukere de bir azınlık etkinli
ğini veya bir kesimin diğerine nazaran oranlarını ve 
hatta gizli de olsa birinin diğerinden duyduğu rahat
sızlıkları dile getirir.

Bu açıklama Türkiye’ye uyarlandığında sanki 
yüzde 99’luk müslüman kitle, yüzde b ir’e oranla ta
nımlanmaya ve bundan duyulan sıkıntı ifade edilme
ye çalışılmaktadır. Bir başka deyişle sanki yüzde 
bir’den sıkılan (ki dini oranlardan söz edildiğine gö
re diğer yüzde bir de İslam’ın dışındaki dini kesim 
olmalı) dev kitle, çoğunlukta olmasına rağmen ken
dini azınlık hissetmekte, böyle bir söylemle kendini 
açığa vurmaya çalışmakta, yüzde b ir’e karşı hak ta
lebinde bulunmaktadır. Halbuki söylemeye bile ge
rek yoktur ki bu yüzde 99’luk kitlenin yüzde bir ile 
hiçbir problemi yoktur; sorun kendi içindedir. Ancak 
bir azınlık psikolojisi, sokaktaki temizlik işçisinden 
zirvedeki devlet başkanına kadar herkesin ortaklaşa 
taşıdığı bir garip duygudur ve herkes “bu kitleye in
saf edin” der gibidir.

Halk, dini hayatı bakımından özgür olmadığına 
ait bilinç altı bir kanaata sahip bulunduğu gibi, bu 
kanaatini seslendirebileceği bir konumda olmadığı 
inancını taşımakta, hatta kendisini sansür etmesi ge
rektiğini düşünmektedir. Çünkü açık konuşan, hak 
talebinde bulunanlar yadırganabilmektedir. Çünkü 
elindeki mevcut hakların da kaybolacağını düşün
mektedir.

Tabi bu duyguyu seçkinlerin icraatlarında daha 
net gözlemek mümkündür. Başbakanlık koltuğunda 
oturan Mesut Yılmaz, başörtüsü ile ilgili hak ve hu
kuksuzluğun, başta üniversiteler olmak üzere alıp 
götürdüğü bir ortamda “bunun biraz esnetilebilece- 
ğini ve mesela müstahdemlere başörtüsü takma mü
saadesinin verilebileceğini” söylemişti. Bizim anlat
mak istediğimiz de zaten budur: Müslümanın kendi 
asli imajındaki konumunun nerede bulunduğu ve 
nasıl algılandığıdır. Yani müslüman bazı îslami 
emirleri normal statüde bir vatandaş olarak değil, bir 
alt sınıf olarak yaşayabilir ki, yüzde 99’luk azınlık 
bilinci hiç de farkında olmaksızın işte buralarda ken
dini göstermektedir.

Kaldı ki seçkinler bu 99’luk kitleyi farklı eğilim
lere yönlendirip parçah hale getirme ve yoğunluğu

nu düşürme gibi bir çabanın da içindedirler ki irtica 
ile mücadele , (daha başka icraatları maskelemenin 
yanında) bunun tipik bir örneğidir.

YOĞUNLUĞU AZALTILM IŞ BİR M ÜSLÜM ANLIK

Bu ülkede birileri, bir azınlık duygusunu ifade etse 
de “yüzde 99” argümanından rahatsız olmakta, bü
tün potansiyel birikim tehlikeli bulunarak, İslam’ın 
yoğunluğu bir biçimde azaltılmaya çahşılmakta, bu
nun için projeler geliştirmektedirler.

Bunlardan bir tanesi, ikili kategoriler halinde bir 
düzine kadar müslümanlık üretme gayretidir. Siyasal 
- kültürel müslümanlık, Türk -Arap müslümanlığı, 
geleneksel -modern müslümanlık ve nihayet bazı ta
rihsel argümanları da kullanan Alevi -Sünni müslü- 
manlığı bunlardan bazılarıdır. Şüphesiz bunların

a

hepsi yönetici seçkinler tarafından üretiliyor değil
dir. Bir kısmı dünyanın konjonktürel durumuyla ilgi
li bulunsa bile, bir kısmı sistemin sağladığı ve seç
kinlerce sürdürülen din politikasıyla bir biçimde ilgi
lidir. En azından yukandaki sosyal/psikolojik orta
mın iticiliğine bağlıdır. Bütün bunlar sonuç olarak 
dini kütleyi (yüzde 99’u) parçalı hale getirmektedir.

Belki daha etkin bir proje, İslam’ın dini, ekono
mik, sosyal tüm alanlarda yoğunluğunu düşürme 
gayretidir. Tabir caizse bir “düşük profilli müslü- 
manlık” düzeyi istenmekte, müslümanın bütün po
tansiyel varlığı baskı altında tutulmaya çalışılmakta
dır ki ''Siyasal İslam"' demagojisi tam da buraya 
denk düşmektedir. Yine irtica ile mücadele, İslami 
yoğunluğu azaltma operasyonunun bir başka adıdır. 
Tabi bu durum, halk katlarında, sosyal/psikolojik ko
numu içinde bir yabtılmış İslam anlayışını da bera
berinde getirmektedir.

İSLA M ’IN A LGILANM ASINA İLİŞK İN  ~  

_________________ BAZI SORUNLAR_________________

Türkiye’de din ile ilgili önemli sorunlardan birisi 
şüphesiz, onu algılayış ve yararlanış biçimidir ve so
runun bir kısmı halk, diğer bir yönü ise seçkinler ve 
siyasal ideoloji ile ilgilidir.

Dini anlamada modern çağların en önemli sorun
larından birisi herhalde onun alternatifliklerde algı
lanmış olmasıdır. Alternatiflikten kastımız, modern

2 8  ■ ÜMRAN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


kültürün genel seküler tavrı ve seçkinlerin din için 
belirledikleri siyasal konum ve bu çerçevede sürdü
rülen uygulamaların ortaya çıkardığı baskı ortamın
da dinin kendi doğasında değil, ekstrem uçlarda ele 
alınmasıdır. Böylesi bir ortamda (mesela) şekilsel bir 
etiketleme din alanında da geçerli hale gelmektedir, 
îslami aile, îslami devlet, İslami ekonomi, vb. bu 
kimlik belirlemeye örneklerdir. Bütün bunlarda “İs- 
lamilik” , İslam’ın doğasına uygunlukta değil, müs- 
lümanın kullanımındaki kurumlar olarak algılanır 
hale gelmektedir. Söylemeye bile gerek yoktur ki 
“İslamilik” referansını grupsal, örgütsel yapılardan 
değil, grupsal yapılar İslam’dan almak durumunda
dırlar.

Gerçekten de modern kültürün güç eksenli yapı
sı, insanımızı ekonomik, sosyal, siyasal ve benzeri 
yönlerden güçlü olmak düşüncesine yöneltmekte, İs
lam anlayışı da büyük çapta buna endekslenmiş bu
lunmaktadır. Bundan, güçlü olanın kendisinin yarar
lanacağı mutlaksa da İslami algılayış zarar görebil
mektedir. Çünkü zaman içinde gücün kendi ideoloji
si doğmakta ve İslami etik dışarda kalabilmekte, ama 
buna rağmen söz konusu birikimin İslami olduğuna 
ilişkin bir yanılgı devam etmektedir. Şüphesiz dün
yevi yönde güçlü olmak ile İslami olmak aynı şeyler 
değildir. Yukarıdaki Takva örneği burada da zikredi
lebilir ve sadeleştirerek söylemek gerekirse zengin 
olmak takva sahibi olmak anlamına gelmediği gibi 
takva sihibi de (dünyevi olarak) güçlü demek değil
dir.

Gerçi teorik olarak müslümanın güçlü olması ge
rektiği doğrudur, ama sonuç hep müslümanca güçlü 
olmak anlamına gelmiyor. Ne var ki maddi yönden 
güçlü olmaya zorlayan modern ortam, İslam’ı kendi 
doğallıklarında anlamaya fırsat vermemektedir.

Yine buna bağlı olarak, modern kültürün de etki
siyle nicelik önem kazanmakta, nitelik yerini ve an
lamını bulamamaktadır. Bir başka deyişle “îslami 
söylem” (sözlü kurgusal yapı) eylemin (amellerin) 
önüne geçmektedir. Gerçekten toplumda İslami söy
lemin güçlü ve yaygınlığına rağmen İslami hassasi
yetin günlük hayata fazla yansımaması, fiilen yaşa
nanların İslam’ın hedeflediği sonuçları doğurmama
sı bunun en açık delillerindendir. Yani İslami söy
lemle İslami hayat arasında esaslı bir farklılık vardır.

Söz konusu İslami söylemin güçlü oluşu, zihinsel 
bir yapı olmasına rağmen, İslami bilginin yeterliliği 
anlamına da gelmemektedir. Aslında bilgi yönünden 
de bir yetersizlik yayşanmaktadır. İnsanımızın bir 
kesimi, hiçbir çaba harcamadan, bir İslam topluluğu
nun içinde yaşamış olmakla irsi veya genetik olarak 
onun bilgisini edindiğini sanmaktadır. Hatta bazıları 
yakınlarının amellerinden (mesela hacca giden ebe
veyninden veya komşusundan) kendine bir pay (!) 
çıkarabilmektedir. Her şeyin uzmanlık gerektirdiği 
kabul edilen bir modern kültür ortamında, özellikle 
bu mantığı yakalayacağı kabul edilen aydınlar doğ
ru bir dini bilginin uzmanlık, en azından belli bir ça
ba gerektirdiğini düşünmemektedirler. Dolayısıyla 
sırf eylemin değil, söylemin de bir basit tipiyle ida
re etmektedirler. Halkın, dini bilgiler verdiğini kabul 
ettiği İmam Hatip Liseleri gibi okulları ise uzmanca 
din eğitimi sayıp, İslami yoğunluğu artırdığı gerek
çesiyle kapatmaktadu*lar. Böylece de dini bilgisizlik 
yolları ustaca sürdürülmektedir.

Ancak söylem ile eylem arasındaki söz konusu 
açıklık halk katlarında her haliyle istismar anlamına 
gelememektedir. Çünkü sergilenen eylemler, sonuç 
itibariyle bir inancın gereği olarak yerine getirilmek
te, ama tabir caizse muhteva doldurulamamaktadır. 
Halbuki istismar, kabul edilen ana söyleme uymaya
cak şekilde dinin kullanımıdır. Böylesi bir din kulla
nımı ise genel olarak siyasal sistem tarafından yaşa- 
nagelıniştir. Çünkü o,vatandaşın hayatında sıradan 
yaşayabileceği İslami ilkeleri sakıncalı bulurken, la
ik söylemle bağdaştırılması mümkün olmayan dini 
kullanımlarda tereddüt etmemektedir. Gerekli gör
düğü yerlerde bütünüyle siyasal/profan olgu ve ey
lemlerin altına bir dini kutsallığı sürmekten çekin
memekte ve mesela siyasal otorite kendini “Ûlü’l- 
emr” olarak niteleyebilmektedir.

Sonuç olarak modern dönemlerde Türkiye’de İs
lam’ı algılayış ve yaşayış bakımından bu kısa yazı
nın çerçevesi içinde ele alınamayacak kadar bir yığın 
sorun bulunmaktadır. Şüphesiz bunların bir kısmı 
yukarıda da işaret edildiği gibi müslüman halkın al
gılayış biçimiyle ilgilidir. Ancak bunda da genel ola
rak modern kültürün kışkırtıcılığının ve siyasal ya
pının onu alternatifliklere itmesinin önemli bir payı 
olduğunda şüphe yoktur. ■
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IINCELEME
z ih in s e l  KİRLENME -II

ZIHIN DONDURMA
h a r e k e t in in  t e m e l

VARSAYIMLARI

"... Sözden dış yüzü çekici olana mı kanmaktasınız? Hayır, küfre sapanlara kendi 
hileli düzenleri süslü-çekici gösterilmiştir” (13 Rad 33)

Yıldırım
CANOĞLU

ünyada başta ABD olmak üzere 
batının patronajında kurulu sö
mürü düzeninin devam edebil

mesi için, ülkelerin yönetim ve halkları
nın sürekli baskı altında tutulması gerek
mektedir. Gerek yerel, gerekse uluslara
rası güçlerin toplumlar üzerindeki baskı
sı, kaba kuvvetle uzun süre sürdürüle
mez. Toplumlar şiddet karşısında, görü
nürde geriler, suskunluğa bürünür. Bu, 
teslim olduğu anlamına gelmez'. Yakın 
tarih, pekçok diktatörün ve despot reji
min yıkılıp gittiğine şahitlik etmektedir. 
Yeni Dünya düzeninin toplum mühen
disleri, bu gerçeği görerek halklarm zul
me karşı bu direnişini kırabilmek için ça
lışmalarını, insan zihni üzerine yoğun
laştırdılar. İnsan zihninin fıtri davranışı
nı bozarak, -buna geçen sayıda zihinsel 
kirletme demiştik- insanın sıhhatli, tutar
lı ve bütünü kavrayabilecek tarzda dü
şünmesine mani olmayı yöntem olarak 
seçmişlerdir.

Yeni Dünya Düzeni’nin veya dünya
daki globalleşmenin getirdiği yaşam bi
çiminin, kötülüklerin standartlaşmasını 
ve değer haline gelmesini sağladığını 
halkların kabul etmesi gerekir. Global
leşme hareketinin yerli ve uluslararsı 
toplum mühendisleri, önerilen modeli 
doğruluğu tartışılmaz veya tartışılamaz 
belli temel varsayımlar (aksiyomlar) 
üzerine inşa etmişlerdir. Bu toplumsal

mühendislik çalışması, dünyanın her ye
rinde insanlara, bu temel varsayımların 
doğru olduğunu kabul ettirme gayretin
dedir. Eğer insanlık bunların doğruluğu
nu benimserse tartışma kendiliğinden bi
tecektir. İnsanlığın üzerine çöreklenmiş 
sömürü ve zulüm mekanizması, ciddi bir 
kuvvet kullanımına gereksinim duyma
dan devam edip gidecektir.

TEM EL VARSAYIMLAR (A K S İY O M ^

Bugün büyük medya ve iletişim aygıtla
rı ile yürütülen kampanya, bu varsayım
ların kabul ettirilmesine dönüktür. Med
yanın yayın felsefesinin temellerini oluş
turan bu varsayımları aşağıdaki gibi sı- 
nıflandırabiliriz.

1- însan fıtratının gereği.
2- Çağın, zamanın gereği.
3- Bireysel tercih hakkının dokunul

mazlığı.
4- Sosyal çatışmaların mevcut olma

dığı.
5- Kurumların tarafsızlığı.
6- Çoğulculuk.
7- Tartışılmaz kavramlar.
8- İdeolojiler bitti.
9- Sürekli tehlike hali.

Mutlak doğru olarak kabul edilen bu 
varsayımları, daha da genişletmek müm
kündür. Ancak yukarıdakiler kurulmak
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istenen veya korunmak istenen sömürü düzeni için 
en etkin olanlardır. Propaganda daha ziyade bunlarm 
üzerine yoğunlaştırılmıştn-. Bu aksiyomlar, cazip bir 
görüntüye büründürülmüştür. Aksiyomlarm ifade et
tiği anlam bakış açısına bağlı olarak farklılaşır. Çifte 
standart kullanmaya müsait hale getirilmişlerdir. 
Halkın penceresinden bakıldığında anlaşılan anlam 
farklı, zalimlerin penceresinden bakıldığında anlaşı
lan anlam farklıdır. Halk için tehlikeli olan nokta da 
burasıdır. Halk yaldızlı sözlerle, enformasyon aygıt
ları aracılığıyla sürekli aldatılmaktadır. Onun için bu 
aksiyomların daha ayrıntılı tartışılmasında fayda 
vardır.

İNSAN FITRATIN IN  G EREĞİ

Zihin manipülatörlerinin kullandığı en büyük silah, 
insan nefsi ve insan nefsinde var olan menfaat duy
gusudur. İletişim aygıtları ile bu duygu alabildiğine 
tahrik edilmekte, erdemli bir dünyanın olamayacağı 
bireye kabul ettirilmektedir. Halk arasında yerleşen 
“bu dünya menfaat dünyasıdır” anlayışı, toplum mü
hendislerinin arzuladıkları bir sonuçtur.

İnsanın “ekonomik hayvan” olarak tanımlanması 
tesadüfi değildir. Bunun arkasından gelecek olan 
sav, insan tabiatının değişmezliği ve mevcut akışın 
normal oluşudur. İnsanla hayvan arasında kurulan bu 
ilişki toplumun yönlendirilmesine ve baskı altında 
tutulmasına hizmet etmektedir. Bir azınhkta görüle
bilecek kusurlu davranışları, insanlığın tümüne özgü 
olarak genelleştirmek, kurulmak veya korunmak is
tenen statüko için şarttır.'

İnsana karamsar gözle baknnak, statükonun sürdürülmesi
ne hizmet etmek demektir. Kötümseriik zenginler için bir 
lüks, siyasete kanşmayıp pasif kalmayı yeğleyenler için 
bir gönül tesellisi, imtiyazlı olmanın keyfini sürdürenler 
için bir konfordur. Kötümserlik, haklarından yoksun hıra- 
kılnıı^' kimseler için çok pahalıya malolmaktadır, bedelini 
kurtuluşlarmdan vazgeçmek suretiyle ödemektedirler,

İnsanın hayvanlaştırılması veya insana devamlı 
“karamsar bir gözle” bakılması, değişen koşullarda 
birbirine zıt iki farklı propagandanın ortaya konma
sına imkan veriyor. Zalimlerin hakim olduğu yerler
de, bölgelerde, yaşanan düzenden şikayet edilmesi 
gereklidir. Sonuçlar; insan fıtratındaki kötülükler ar
zular ve ihtiraslardan dolayı doğal karşılanmalıdır. 
İnsanı rahatsız eden durumlara, insanın bunları doğal 
karşılayarak benimsemesi ile ayak uydurması gere
kir. Huzursuzluktan kurtulmanın, mutluluğa ulaşma

nın yolu; var olanları, olması gereken olarak kabul 
etmektedir. Bu dolambaçlı söylemin en yakın ve en 
açık manası, kötülükleri temel değer sistemi olarak 
kabul edin, demektir. Bu, kötülüklerin bir yaşam 
standardı olarak sunulmasıdır. Bu, zalimlerin hakim 
olduğu bölgelerde statükonun korunması ve güvence 
altına alınması demektir.

Zalimlerin hakim olmadığı, globalleşmenin, yeni 
dünya düzeninin kontrolü tam olarak ele geçiremedi- 
ği bölgelerde ise, topluma ve yönetime devamlı de
ğişim önerilir. Batının bilim ve teknolojisinin göz 
kamaştırıcı üstünlüğü gösterilerek batı tarzı düşün
me ve yaşam şekli çare olarak sunulur. Dikkatler, ba
tının bilim ve teknolojisinden ziyade batının yaşam 
tarzına yönlendirilir. Böylelikle batılı değer sistemi, 
mevcut toplumun değer sistemi içine, bünye kabul 
etsin veya etmesin enjekte edilir. Bir zihinde; iki 
farklı dünyanın iki farklı değer sistemi çatışır durur 
ve şizofren bir toplum meydana gelir. 3. Dünyadaki 
batılılaşma hareketlerinin ortak sonucu hep bu ol- 
muştur;2

Marjinal insan, iki dünyada yaşamaktaysa da hiçbirine ait 
değildir. Stonequist’in “en tipik marjinal insan’Mara verdi
ği diğer örnekler ise “batılılaşmış”, “misyoner” veya “ka
vim bağlan koparılmış” yerlilerdir. Bu gibi insanlar, ne 
geleneksel yaşam tarzını devam ettirebilmekte, ne de Ba
lı kültürüne tam olarak uyum sağlayabilmektedir. Bu ne
denle de marjinal insan, değişime ayak uyduramamış in
sandır.

Batılı değer sistemini benimseyen toplumlarda, 
statüko savunulurken; 3. dünya ülkeleri denilen top
lumlarda ne pahasına olursa olsun değişim savunu
lur. Bunun bayraktarlığını genellikle medya ve batı
lılaşmış aydınlar yaparlar. Globalleşmenin kontrolü
ne giren toplumlarda ise istenen değişiklikler, fizik
seldir. Sosyal ilişkilerin değişimi istenmez. Toplu
mun değişik kesimlerinin arzu ve ihtiyacı olan kök
lü değişim, sosyal ilişkiler bazındaki değişim, tüke
tim toplumundaki mevcut statükoyu bozacağından 
karşı çıkılır ve son derece tehlikeli addedilir.

Zihinsel kirletme operasyonunun dayandığı, in
san fıtrat olarak menfaatperesttir varsayımı; insan ve 
insanlığa karşı yapılmış bir iftiradır. İnsanda menfa
at veya kötülük duygularının var olmuş olması de
mek, onun mutlaka eylem planına dönüşmesi anla
mına gelmez. Gerçekte insanda, birbirine zıt iki fark
lı yapı mevcuttur. Bunlar, insanın iyilik ve kötülük 
cepheleridir. Nitekim yaratıcı olan Allah yarattığı 
mahluku insanı “Doğrusu, biz insanı en güzel bir bi-
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andan itibaren zihin manipülatörleri, toplum mühen
disleri; bu kavramı, toplumu baskı altında tutma, 
yalnızca güçlülerin her istediğini yapabilme aracı 
olarak kullanırlar. Fırsat eşitliği, güçlülerin arzula
dıklarını yapabilme hakkıdır. Son yıllarda Türki
ye’deki ihalelerde yaşananlar; fırsat eşitliği, kişisel 
özgürlük ve kişisel tercih hakkının kimler tarafından 
ve ne şekilde kullanıldığının açık kanıtıdır.

Bir medya grubuna ilişkin bir band dinleme olayı, 
kişisel özgürlüklere yapılmış bir tecavüz olarak ka
bul edilmiş ve büyük bir karşı propaganda başlatıl
mıştır. Oysa aynı medya grubu başkalarmın özel ha
yatının içine girip, tuzaklai" kurup gizli kameralar ile 
operasyonlar gerçekleştirmiş ve bunu ekranlarından 
kamuoyuna duyurmuştu. Bir başka medya grubu, bir 
başka telefon görüşmesinin bandını gazete eki olarak 
vermekte bir sakınca görmemiştir. Demekki kişisel 
özgürlük ve kişisel tercih hakkı bütün bir topluma de
ğil yalnızca güçlülere özgü bir hak olarak kabul edil
mektedir. Topluma cazip gelen ve toplum tai-afından 
tartışılmayan ve fakat güçlülere hizmet eden bu slo
gan, zihinsel kirlenmede önemli bir rol oynamakta
dır. Şuurun dondurulmasına, belli kalıplar içerisine 
paketlenmesine sebebiyet vermektedir.

Diğer taraftan bireysel tercih hakkı, toplumsal 
hayatın parçalanması, insanların birey olarak kalma
sı için bir araç olarak da kullanılmaktadır. Devlet 
karşısında, yönetenler karşısında, holdingler karşı
sında, kısaca etkin ve hakim güç karşısında yalnız 
bir fert istenmektedir. Direnmesi, haklarını araması 
mümkün olmayan, yalnızlığa itilmiş bir fert. Baud- 
rillard’ın Amerikan toplumuna ilişkin gözlemleri bu 
açıdan ilginçtir:-^

New York’ta kentin topaç gibi fırıl fırıl dönmesi öylesine 
şiddetli, merkezkaç gücü de öylesine büyükki, iki kişi 
olarak biriikte yaşamayı, bir kişinin yaşamını paylaşma
yı düşünmek insanüstü bir şey. Yalnızca kabileler sokak 
çeteleri,mafya, gizli dernekler yada sapkın toplulukların 
üyeleri birlikte yaşamayı sürdürebilirler, çiftler değil. Bu
rası, içine hayvanların cinslerini tufandan kurtarmak için 
ikişer ikişer bindikleri N uh’un gemisi karşıtı bir gemi. 
Burada şaşılası ikinci Nuh’un gemisine herkes, erkek ya 
da kadın tek başına binmiş; her akşam son “parti” için ha
yatta kalanları bulmak o erkek yada kadına düşüyor.

Nuh tufanında cinslerini korumak için hayvanlar, 
gemiye eşleri ile binme basiretini, iradesini göster
mişlerdir. Bugünkü dünyada oluşturulmak istenen 
bireysel bir toplumda; “ikinci N uh’un gemisine” ne
sillerini kurtarma fedakarlığını göstermeyecek tarz
da, parçalanmış aileler olarak, birey olarak binme is
teği, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koymuyor mu?

Bu yeni dünya düzeninin yönetim felsefesidir. Bu 
düzende hiçbir ülke ABD yönetimine, hiçbir toplum 
da ABD ile özdeşleşmiş yerel yönetimlere karşı du
ramaz; karşı durmamalıdır. Bunun için ülkelerin ve 
halkların zulme ve sömürüye karşı çıkması yeni dün
ya düzeni veya globalleşmenin tahammül edebilece
ği bir durum değildir.'^

Amerikan türü demokrasinin karakteristiklerinden biri, 
tecrit edilmiş bireylerin, devletin ve özel sektörün kon
santre olmuş gücünü tek başına karşılamaya mahkum 
edilmiş olmasıdır. Kendisini düşünmesini veya anlamlı 
politik aksiyonlar içerisinde yer almasını sağlayacak or
ganize olmuş kurumların yardımından yoksundur. Cari 
dokrinle çelişecek neticeler üretecek analizlerin 
yapılabilmesi için yok denecek kadar dar bir alan mevcut
tur. Düşünceyi kontrol altında tutmak suretiyle elde edi
len başarıların önemi, özellikle sosyal dokusu seyrek top- 
lumlarda yaşananlardan edinilen tecrübelerde kanıtlanmış 
bulunmaktadır.

Bir taraftan bireysel özgürlük ve bireysel tercih 
hakkını kutsarken; diğer taraftan halkın veya bireyin 
neye inanacağına ve nasıl düşüneceğine karar ver
mek hakim güçlerin yetki ve sorumluluğuna bırakı
lıyor. İnançların çerçevesi bile hakim güçler tarafın
dan son derece ustaca çiziliyor, şekillendiriliyor. Ha
kim, bütün bunları, kendi kişisel tercih hakkı olarak 
kabul ediyor.-*’

Ülke halkım, devletin bir numaralı düşman olarak görme
si, saf dışı bırakmaya çalışması, baskı altına alıp kontrol 
etmesi ve tüm işleri seçkinlerin çıkarı için yapması nor
maldir.

Bireysel özgürlük ve tercih hakkının çifte stan
dartçı bir mantıkla kullanılması, ülke halkını bile 
düşman görme gibi bir zihinsel kirlenmeye sebep ol
maktadır. Bugün ülkenin içine düştüğü en büyük zi
hinsel kirlenme de, herkesin düşman olarak addedil
mesidir. îlahi kanuniyete ve insan fıtratına aykırı sis
tem uygulamalannın doğal sonucu budur:

Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalple
rinde bir kuşku olarak sürüp gidecektir.” (9 Tevbe 110) ■

Devam edecek
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OLGUNUN VE TARİHİN ÖTESİNE 
SARKAN İLAHİ İFADE:

BAŞÖRTÜSÜ

DENEME

^ nsanların yaşamsal tercihleri siyasal 
karakterli de olsa; zulmü, şiddeti ve 
başkasınm hayat hakkını yoketme 

tehdidi içermiyorsa, böyle bir varpluş tar
zı meşrû ve İnsanîdir. Bu aşamadan sonra 
bu tercih çizgisinin ifadesinde ve prati
ğinde kullanılacak sembolik tarzın “nasıl
lığını” düşünme ve değiştirme hakkı, in
sanların ister bireysel, isterse kurumsal 
düzeyde olsun yapacakları her türlü mü
dahale, yok sayma ve tasfiye girişimleri 
beşeri varlığın insani boyutunu imha et
meye yönelik olduğu için “insanlık suçu” 
damgasını yemekten kurtulamayacaktır. 
Çünkü insan kaynağından beslenen bir 
hakkın, yaşam tarzının meşruluk çerçeve
sini kırmaya çalışmanın; yeryüzünde 
özel/keyfi amaçlar dışında hiçbir insani, 
bilimsel ve ahlaki nedeni olamaz. Olsa ol
sa herşeye rağmen oluşturulmuş kast’ın 
en kalın çizgilerini taşıyan gerekçeler ze
mininde; kısır ve ancak kendilerinin sığa
bildiği cüce nedenleri dayanak olarak 
gösterebilirler. Bu da karşı duruşun mut
laka bir yerinin açıkta kalıması ve insani 
yalnızlığa hüküm giymesi anlamına gel
mektedir.

Yukarıdaki düşünceler bağlamında 
başörtüsü olgusunu engelleyen ve engel
lenen açısından çifte yorumu yapılmak is
tenildiğinde kullanılması gereken ortak

nokta insan ve onun haklarıdır. Bu tarz 
bir değerlendirme mantığı “engelleyen” 
tarafın gerekçelerini, karşı çıkış noktala
rını ve endişelerini de içine alacak kap
samlılıkta olacağından bu zeminde (insan 
hakları) alınacak her onay da adil ve ob
jektif olacaktır. Bu kendi tercih coğrafya
sının tek taraflı yargılama ve gözlemleme 
metodunun yetersizliklerini de giderecek 
bir zemindir.

Acaba sosyal vicdanın garantisi olan 
yukarıdaki ortak insan hakları zemininde 
başörtüsü olgusunun meşrûluk ve geçerli
lik temelleri/kökleri mevcut mudur? Po
püler insan hakları kavramının çerçevesi
ni insana karşılık gelecek şekilde tarafsız, 
özgürce ve harici etkiler altında kalmadan 
çizdiğimiz takdirde başörtüsünün bu çer
çevesinin “doğal” bir parçası olduğu gö
rülecektir. İnsan hakları kavramının vü- 
cud bulduğu zeminin kökleri değişmeyen 
insan gerçeğinde saklı bulunduğundan 
dolayı onun toplumdan topluma, coğraf
yadan coğrafyaya ve kültürden kültüre 
değişiklik göstermesi ve farklılaşması 
mümkün değildir. İnsan hakları kavra
mındaki bu evrensel boyut, çerçevenin 
dışına taşan her yaklaşıma keyif ve kasıt 
mührünü vurarak kontrolün ve meşrulu- . 
ğun güvencesi olmaktadır. Türkiye koşul- I s m a İ l  
lannda üretilen başörtüsüyle öğrenim TOPRAK
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görme yasağının 
dayandığı mantığın 
koltuk değnekleri 
tek taraflı tanım
lanmış yüksek çı
karlarla inşa edildi
ği için çürüktür ve 
eksik insan malze
mesi ihtiva etmek
tedir. Yasağın da
yandığı bu özel ta- 
sannf insan hakları 
zemininde hiçbir 
karşılık ve gerekçe 
bulamamakta, ken
di dar bünyesi dı
şında hiçbir muhatap alanı oluş- 
turamamaktadır.

Evrensel bir zemin ancak bu 
kadar istismar edilebilir. Evrensel 
bir çerçeve özel tasan uflarla ancak 
bu kadar daraltılıp mini bünyeye 
sığdınlabilir. Başörtüsü insan hak
ları bağlamında bu özel azınlık 
çerçevesini aşan onun ötesinde ve 
üstünde evrensel, insani, ahlaki ve 
ilahi dayanakları olan meşru bir ol
gudur.

Türkiye’nin kendine has siya
sal yapısını ve işleyiş düzenini ko
ruma ve devam ettirme imzalı si
yasal endişelerin başörtüsü yasağı
na gerekçe kılınmasının insan hak
ları açısından savunulabilir hiçbir 
tarafı yoktur. Çünkü bu çok özel 
siyasal kültür insan hakları platfor
munda görücüye çıkmamış, aydın
lığa yabancı birçok karanlık nokta
ları derin ve çok gizli bünyesinde 
taşımaktadır. Kimin için, nasıl ve 
ne amaçla oluşturulduğu şüpheli 
olan bir düzenlemeyi başörtüsü
nün önüne bir barikat olarak koy
manın insani değerler coğrafyasın
da sığınabileceği/ barınabileceği 
hiçbir yerleşim birimi yoktur.

Yeryüzünde hiçbir sembolik ifade ba$ör1üsü icadar arka planında bu kadar 
güçlü yaşamsal unsurlan uzun süre bir arada barındırabilmi; değildir.

Doğrudan insana yönelmiş yarala
yıcı menfi mantığın çok özel bağ
lamı ve uygulamaları; bu değer- 
lendii'meler ışığında insani hiçbir 
uygunluk noktası taşımamaktadır.

Daha önceki açıklamalarımızın 
yoğunluk noktası başörtüsü yasa
ğının insani boyutunu tahlil etme
ye yönelik idi. Bundan sonraki de
ğerlendirmelerimiz başörtüsü ol
gusunun kendi özel yapısı çerçe
vesinde dayandığı ilkeler ve bun
ların kaynağı konusunda olacaktır.
Ayrıca bu tercihin özgürlük yom- 
munu yapmaya çalışacağız. İnsan 
sözlü ve fiili hiçbir baskı altında 
kalmadan irade rotasını kullanarak 
bir yön tercih edebilme gücünü or
taya koyabiliyorsa bu, o bünyede 
özgürlük mekanizmasının işlediği
ne bir işarettir. Başörtüsü de gerek
çesi ilahi kaynaklı nedenlere daya
nan, pratikte kendi yapısına has, 
özel görünümü ile ortaya çıkan öz
gür bir tercihtir. Dışarıdan hiçbir 
etki ve yönlendirme olmadan kalp, 
zihin ve vicdan üçgeninde açılan 
yeni bir akıntı kanalı oluşturabil
mek ve onu varlık nedeni olarak 
algılamak bir özgürlüktür. Kirlen
mesine, kokmasına ve durgunlaş

masına izin verme
den akıntıyı sürekli 
kılıp gürleşmesini 
sağlamak; çabayı, 
samimiyeti ve dü
şünce yükünü içer
diği için özgürlük
tür. Özgürlük kav
ramı üzerinde ıs
laklığı en fazla his
sedilen iki kavram 
irade ve çabadır. 
Başörtüsü de bu 
özellikler çerçeve
sinde ortaya çık
mış bir özgürlük 

nişanesi ve sembolüdür. Çünkü 
ondan bilinçli bir tercih , ilahi bağ
lamda kendini ifade edebilme az
mi ve “her türlü şeye yakınlaştuıl- 
manın en kısa mesafeye çekildiği 
modern zamanlarda olgunun ötesi
ne sarkabilme gücü vardır.”

Bu sembolik ifadenin arkasın
da düşünce, duygu, bilinç, kararlı
lık ve herşeye rağmen sahiplenme 
vardır. Yeryüzünde hiçbir sembo
lik ifade başörtüsü kadar arka pla
nında bu kadar güçlü yaşamsal un
surları uzun süre bir arada barındı- 
rabilmiş değildir. Oysa bir kültü
rün ifadesi de olsa yeryüzünde en 
çabuk ve kolay çözülen ifadeler 
sembolik ifadelerdir. Ama başörtü
sü, yaşamsal içeriği insani unsur
larla sıkı bağlar ördüğü için deği
şik tarihsel süreçlerin dahi çöze
mediği ilahi dolgunluğu olan bir 
ifade biçimidir. “Darlığı, sıkışmış
lığı değil, oturmuş sağlam yaşam
sal bir zemini ifade etmektedir.” 

Başörtüsü özgürlüğün elle tutu
lur canlı ve somut halini temsil et
tiğinden onda açılacak en ufak bir 
gedik özgürlük bilincinin soluğu
nu yitirmesi, kuraklaşması ve bu
harlaşması anlamına gelecektir. ■
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Kureyş halkı müslümanlar için cinlenmiş, büyü
lenmiş gibi tabii'leri ve “ayak takımı” gibi küçümseme 
sıfallarını kullanmakla beraber yalancı, zalim, enter- 
gist, fuhuş düşkünü, hırsız, vs. gibi sıfatları kullana
madı. Burada iman-amel ilişkisi bakımından büyük 
günahın imam nasıl etkileyeceği tartışmaları (yani bü
yük günah küfr mü: haricilik, fısk mı: mutezile, imana 
etkisi olmayan amel mi: mürcie) sözkonusu edilme
den ortaya çıkmış bir toplum tipolojisi tasarımı vardı. 
Diğer deyişle eleştirel tutum içinde bulunanlar ve top
lumsalı kritik edenler mü’minlerdi. Çünkü Kureyş’in 
nebevi topluluğu eleştirmeye elverişli argümanları va
hiyle çürütülüyor, üstelik iman edenlerin de iman et
tikleri şeye kelâmi tartışmalar dolayımında şüpheler 
sokmaları mümkün olmuyordu. Müslüman olmaya 
karar verenlerin “ben namaz kılmadan müslüman ol
mak istiyorum” kabilinden fıkhi problemleri bulun
muyordu. Nihayetinde Muhammed (asv)’in de “yeter 
ki müslüman olun namazı kılmasamz da kabulünidür” 
yollu söylemleri/niyetleri arzulamadığı aşikardır. Mu
hammed sayısal çokluğu bulunan ilkesiz kitleleri de
ğil, Rabbin razı olduğu ahlakla ablaklanan, bu ahlakı 
taşıyan, bu boya ile boyanan {‘‘Allah’\n boyası ile bo
yan. Allah’ın boyasından daha güzel boyası olan kim
dir?” (Bakara, 138) nitelikli bireylerden oluşan top
luluğu hedef aldı. Tabii olarak bu topluluğun ne ted
hişçiliğine/terörizmine ve ne de maddi/popüler deste
ği çekebilmek için kitleleşerek ilkeleri toplumsal ta
ban için yumuşatmasına izin vermedi. Yapılan şey bir 
anlamda marjinallik olsa da (böyle görünse de) ilke- 
amel tutarlılığı nedeniyle toplumun Muhammed 
(asv)’e kayıtsız durması mümkün olmadı. Üstelik Mu
hammed (asv) mesajını belli bir sınıfın sırtına yükle
mekten kaçındı. Ahlak umdeleri proleterler tarafından 
hayata geçirildiği gibi burjuvalar tarafından da benim
senip misyon edinildi. Bu konuda köle Zeyd ile burju
va Osman’ın Muhammed (asv)’in karizması/nübüvve
ti çevresinde buluşmaları ahlâk pratiğinin başarısının 
örnekliği olduğu vurgusu yapılabilir. Bize göre Mu
hammed (asv) köleleri de burjuvaları da aynı derece 
hem hayat biçimi anlamında ve hem de savunduğu il
keler dolayımında ikna etmiş, hayran bırakmış, hoşnut 
etmişti. İşte söz konusu gerçeklik nedeniyle mesaj ve 
oluşturmak istediği topluluk Kureyş için marjinal ola
rak değerlendirilmemiş ve zuhur ettiği ilk andan itiba
ren izlenmeye değer bir niteliği olduğu düşünülmüş
tür.

Diğer taraftan Muhammed (asv) proleter veya bur
juva sınıfları için hoşa gidecek sloganik mesajlar ver
miş değildir. Nübüvvet daha ilk zuhurundan itibaren 
ve günümüzün “İslam Devleti” tasarımını (ki bu tasa
rım aslında müslüman toplumların modernizasyonu
dur), ne “İslâm bilimi” tartışmalarını, ne mazlum ulus
ların “kendi kaderini tayin hakkı” çerçevesinde milli- 
ulusal kurtuluşlan, ne kalkınma programlarını, ne 
“herkese emeği kadar ve herkese insanca yaşama sı- 
nırlannda” söylemindeki gibi sosyal hakları... vs. va- 
adetmiş değildir. Buna göre Nebi (asv) toplumsala 
kent, aile, kalkınma, ilerleme, eşitlik, refah toplumu, 
eğitim, sağlık, vb. güvenceleri vermemekteydi. Mu
hammed (asv)’in Kureyş’te “bir projesi olmamakla” 
suçlanmayışı da ilginçtir. Bizce bunun sebebi vahyin 
Kureyş sosyal nizamını ve proto tiplerini suçlayıcı üs- 
lûb getirmiş olmasıdır. Yani vahiy zımnen Kureyş bü
yüklerine şunu demektedir: “Siz kulumuz Muhammed 
(asv)’i projesi olmamakla suçlayamazsınız. Çünkü 
bizzat tatbik ettiğiniz sistem silin (barış) olmaktan çok 
uzaktır. Çünkü siz kızlarınızı diri diri gömerek, yeti
min hakkını yiyerek, haram aylar dışında birbirinizle 
savaşarak, kölelik düzenini tatbik ederek hem birbiri
nizin arasında barışı bozdunuz ve hem de tüm Arabis
tan’ı istismar ederek barışı tehdit eden statükoyu elle
rinizle korudunuz. Kulumuz Muhammed (asv) bir pro
je sunmuyor, fakat getirdiği ahlakın izlenmesi halinde 
yurdumuzun selamete ereceğine şahitlik yapıyor”.

Bütün söylenenlerden sonra son sözümüz şudur: 
Muhammed (asv) akideleri arı insanların ahlâklı ola
bileceğini ve ahlaken temiz insanların akideleri taşıya
bileceğini düşünmekteydi. O (asv) “ahlâkı tamamla
mak üzere gönderilmiş” bir peygamberdi. Bu nedenle 
putlara tapan bir erdemle, ahlaki umdeleri bilmeyen 
bir tevhidin toplumsal başarılarına inanmıyordu. Nite
kim Abdülmuttalib ve Ebu Talib birincilere örnekti, 
onlarla hısımdı; hanifler de İkinciye örnekti onlarla ta
nıştı (Varaka gibi). Nübüvvet akide ile ahlakın kavuş
masına, ve en az bir insanda temsil edilmesine yönel
mişti. İlahi irade ahlakın akideye rücu etmesini dile
mekteydi. Ahlakın akideyle taşınması vahyin pratiği
nin sünnetiydi. Vahiy bunu bildirmek için Rama- 
zan’da indirilmişti. Yani Allah’tan korkarak günahları
nın affedilmesi için oruç tutulan, zikredilen, hamr’dan 
uzaklaşılan, secde edilen bir mübarek zamanda. ■
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aAYKAM LAR

S>\zde bayramlar da savaşlar ^ibi top a tı
mıyla açılır; savaşı mı bayram diye, bayramı 
mı savaş diye karşılarız, anlaşılamaz.

Öyle derin uyuyanlar vardır ki, onları bayram 
topları dahi uyandıramaz.

Şu dünyaya garip gelmiş, şu dünyadan ga
rip gidecek öyle kimseler vardır ki on bayram 
bir araya gelse onlara hiç bir şey getiremez.

Şair, “Bayram gelir... kanlı, kinli barışır,” de
miştir... Bayram olur ki, kanlı daha çok kanla
nır, kinli daha çok kinlenir.

Bayramlar vardır ki, yolunu şaşırmış, bize 
gelmiştir.

Bayramlar vardır ki, ağzını başsağlığı dile
mek için açar.

Bayramlar vardır ki, geldiğine özür dileyerek 
gider.

Aramızda öyle insanlar vardır ki, bayrama 
kapılarını ilel’ebed kapamışlardır; açtıramaz- 
sın.

Kalpler vardır ki, kanadlannı ardına kadar 
açarak bayramı beklemişlerdir; ömürlerince 
bekleyeceklerdir.

Bayram vardır ki, silahlı gelir... kendini mi 
koruyacaktır... bizi mi? anlaşılmaz... Kimin pe
şine düşecek, kimi yakalayacaktır? bilinmez.

Evler vardır ki, bayram kapıda gözlerini siler 
de girer.

insanlar vardır ki, bayram tebrikini Asri Me
za rlık’ta  kabul eder.

Öyleleri vardır ki, yeryüzünde bayramsız 
yerler aramaya çıkmışlardır, geri çeviremez- 
sinl

Koç, İbrahim Peygamber’e, kurban etmek 
üzere olduğu oğlu İsmail’in yerine gönderilmiş

tir... birkaç saniye gecikse, iş işten geçmiş 
olacaktı. Ibrahimier vardır ki, koç, onlar için 
çok geç kalmıştır.

Öyle eller vardır ki, yakalasalar, kurban diye 
bayramı yatırıp keserler.

Evler vardır ki, bayram, önlerinden geçerken 
ayaklarının ucuna basar; başını önüne eğer ve 
parmaklarını dudaklarına götürerek, çevresi
ne “Sus!” işareti yapar.

Öyle evler vardır ki, bayram gece yatısına 
gelse, kuru tahtada yatar.

Bayramlar vardır ki, gerçekten bayramdır.
Öyle insanlar vardır ki, “ Bayram”, içlerinde 

en mutsuzların adıdır.
Öyle sokaklar vardır ki, bayram korkmadan 

geçemez.
Öyle acılar vardır ki, “Bugün bayram!...” di

yen takvimler, onlar için yalancıdır.
Bayram vardır ki, “bayla başladığı için, adı

nı değiştirmiştir.
Öyle kapılar vardır ki, içerden “Kim o?” diye 

sorulduğu zaman bayram, adını söylemeye 
utanır.

Öyle bayramlar vardır ki, ziyarete değil, he- 
lallaşmaya gelmiştir.

Öyle kimseler vardır ki, el sıkmaya gelen 
bayram, ellerini avucunda günlerce tu tsa  ısı- 
tamaz.

Öyle kapılar vardır ki, bayramdır deyip tok
mağına elini uzatsan, elin yanar.

Öyle bayramlar olur ki, tokmak, hıncını da
vuldan almaktadır ve biz, “Bayram davulu ça
lınıyor.” deriz.

Arif Nihat Asya, Top Sesleri, s. 256-257

<S^nan{mlmn (̂ xm asan <^apram knm  ‘te b r ik  (S u ier,

0Cutlu ç̂ ünün
(Qur'an QJhsmnde Qf̂ eniden '̂ ü^ünmepe

Q^esik (Elmasım &enab-ı Ç^ak'tan (SÂem.
Ümran

aütt. <4*4. aiS t, a& t, Ate. <«hî. am , a& ı, *4* 3 ^  a t e  ASte a A t, drîte <&*£, « m  dı*t. a4ıfe
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GAZİNO (KUMARHANE) 
KAPİTALİZMİ

ANALIZ

üreselleşme, bir eğilim mi 
yoksa kaçmılmaz bir süreç 
midir? Toplumun refah sevi

yesini rni artırıyor, yoksa kutuplaşmayı 
mı? Sosyal devletin sonu liberalizmin 
mutlak zaferi anlamına mı geliyor? Kü
reselleşmenin tek egemen gücü ABD 
mi, yoksa küreselleşme yeni bloklaşma^ 
1ar mı doğuruyor? Küreselleşme (ya da 
globalleşme) veya yeni dünya düzeni 
ideolojileri, ideolojik evrimin sonu mu
dur?

Bu araştırmamızda, bütün yeryü
zünde kaçınılmaz bir son olarak lanse 
edilmeye çalışılan ‘Yeni Dünya Düze
ni’nin, ekonomik ve ideolojik söylemle
rini eleştirel açıdan ele alacağız.

Öncelikle şu sorunun cevabı bulun
malıdır; Yeni Dünya Düzeni, küreselleş
me yada globalleşme bir eğilim midir, 
yoksa kaçınılmaz bir süreç midir? Eko
nomik ve toplumsal eğilimler çok sayı
da değişkenin belirlediği süreçlerdir. 
Kaçınılmaz bir hedefe, zorunlu kilitlen
me olarak tanımlanamazlar. Eğilimler 
değişebilir, bir tarihsel momentumla sı
nırlı olabilir, bazen yüzyıllık hatta bin 
yıllık olgunlaşma/dönüşüm süreçlerini 
gerekli kılabilir. Küreselleşme yada glo
balleşme yeni bir kavram değil. Küresel 
olmaya doğru bir yönelişi çağrıştıran bu 
kavramın içeriği de yeni sayılmaz. Yüz-

yıl başında “emperyalizm” kavramı, bu
gün küreselleşmenin kastettiği olguyu 
karşılamaktaydı. Olgunun kendisi de 
içerik itibariyle benzemektedir. Kapita
list sistemin kendini yeniden üretmesi
nin yolu, genişleyerek yeniden üretim
den geçmektedir. Başka bir deyişle, etki 
alanını sürekli genişletmesi ve sonuçta 
bir dünya sistemine dönüşerek dünyaya 
egemen olması, bu sistemin doğası gere
ğidir. Ancak bu sadece bir eğilimdir. Bu 
eğilimin ne zaman nihai sonucuna tam 
olarak ulaşacağı kestirilemez.

Özelleştirmeye, sosyal devletin yok 
edilmesine, sosyal güvencenin artırıl
masına karşı çıkanlarla mücadele etme
yi, küresel rekabetin dışında kalmak ola
rak ifade edenler, bütün dünyayı ve ül
kemizi derinden sarsan ve en çok etkisi 
de çalışan kesimde hissedilen global 
kriz karşısında ne yapacaklarını şaşırmış 
durumdadırlar. Yeni liberal politikalar, 
onu savunanlarla birlikte herkesi yerle 
bir etmektedir.

TARİHİN SONU GELDİ!

Tarihin sonunun geldiğini ifade eden.
Yeni Dünya Düzeni İdeologlarından 
Francis Fukuyama, “Tarihin Sonu ve 
Son İnsan” adlı eserinde “Doğu Avru
pa’da siyasal ve ekonomik sistemlerin TUNBAK

Ahmet

OCAK 1999 ■ 4 l

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


çöküşüyle insanlık tarihi ideolojik evriminin sonuna 
ulaşmış ve liberal demoki'asi insanlık tarihinin son 
ve değişmeyecek biçimi olmuştur.” ifadelerini kulla
narak, tarihin sonunun geldiğini ima ediyor. Halbuki 
tarihin sonunun gelmesi, insanlığın varoluşundan bu 
yana süregelen gelişiminin durması, daha hakça bir 
dünyanın kurulması yollannın tıkanması demektir. 
Yeryüzünün egemenleri, çıkar temelinde kurulu ege
menlikleriyle çeliştiği için gelişmeye karşıdırlar. 
Emperyalizm ile birlikte düşünüldüğünde 200 yılı 
aşmayacak bir geçmişe sahip olan kapitalist ideoloji 
savunucularına, Osmanlı İmparatorluğu’nu hatırlat
mak gerekir. 600 yıllık bir ömre sahip Osmanh İm
paratorluğu, bu sürenin yaklaşık 400 senesi boyunca 
yeryüzünün büyük bir kısmına sahip olmuştur. Os
manlI’nın karşısına çıkmaya kimsenin cesaret ede
mediği asırlar yaşandı. Osmanlı egemenliğinin hü
küm sürdüğü topraklar üzerinde, diyelimki üçyüzün- 
cü yılında hayatta olan atalarımızdan birisi; bu ege
menliğin artık ebedi ve evrensel olduğunu, yeryüzü
ne bundan böyle, Osmanlı’nın damgasını taşıyan o 
zamanki kurulu düzenden gayrisinin gelmesinin asla 
mümkün olmadığnı söylemiş olsaydı, herhalde hiç 
yadırganmazdı. Nitekim o zaman yaygın olan görüş 
de bu idi. Ancak, bugün Osmanlı’nın yerinde yeller 
estiğini ve bambaşka bir dünyanın kurulmuş olduğu
nu gören bizler için, Osmanlı tebası atamızın iddiası 
çok gariptir. 600 yılda tarihin sonunu getiremeyen 
OsmanlI’ya bakarak, 200 yıllık süreçte tarihin sonu
nu getirmeye çalışan yeni dünya düzeni ideologları
nın iddiası çok komik kaçmaktadır.

BU DÜNYA HEPİM İZE YETMEZ! 

_____________ ANCAK, PATRONLARA?_____________

Yeryüzünün egemenleri, Liberal-demokrasi adını 
taktıkları mevcut düzenlerinin insanhğa anlamlı bir- 
şeyler sunamamış olmasının, muhtemel sonuçların
dan kaygı duymaktadırlar. Bugünün dünyası geçmiş
te, benzeri görülmemiş ölçüde sınırsız maddi tüke
tim imkanları sunmuştur. Ancak, bu durumun da dar 
bir kesimin ayrıcalığıyla sınırlı olduğu gerçeğini giz
leme imkanı yoktur. A.B.D’de Carter döneminin en 
önemli isimlerinden olan Zbigniew Brzezinski, 
“Kontrolden Çıkmış Dünya” isimli eserinde bu ko

nudaki kaygılarını şöyle dile getiriyor;
“Eğer bir mucize sonucu dünyadaki bu yoksul 

çoğunluk da zengin insanları tanımlayan buzdolapla
rı, otomobiller ve mikrodalga fırınlara sahip olsalar, 
dünya ekonomisi ve ekolojisi üzerinde dayanılmaz 
bir baskı yaratırlar. Bu nedenle, yoksul ülkelerde ba
şarılı taklit yerine, yoğun bir biçimde kıskançlık 
duygularının gelişmesi kaçınılmaz görünüyor”.

Soruna böyle yaklaşınca, dünyayı kontrol altında 
tutmanın gereği ve yolu da kendiliğinden açıklık ka
zanmış oluyor. Herkesin pastadan pay alması bir mu
cize olarak görüldüğünden ve bu mucizenin gerçek
leşmesinin dünya ekonomisi ve ekolojisi üzerinde 
dayanılmaz bir baskı yaratacağı düşünüldüğünden; 
yapılması gereken, yoksul çoğunluğu mevcut eşit
sizliğe ve sömürüye boyun eğdirmekten başka bir 
şey olamaz.

DEMOKRASİ DE LİBERALLEŞTİ!

Liberal demokrasinin tarihin sonu olduğu yolundaki 
tezlerin içerdiği önemli bir çarpıklık da liberalizm ile 
demokrasinin birbirini bütünleyen iki unsur gibi gös
terilmelerinde yansımaktadır. Oysa, gerçekler bunun 
tersini söylüyor. Günümüzde neo-liberal modellerin 
hayata geçirildiği tüm ülkelerde demokrasinin sınır
lanması ve hatta en azından bir süre için tümüyle ra
fa kaldırılması, adeta kural haline gelmiştir. Latin 
Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar tüm az gelişmiş 
ülkelerde görülen budur. Ülkemizde de 24 Ocak eko
nomik kararlarının ardından 12 Eylül dai'besinin gel
mesi, bu duruma somut bir örnektir. Bu gerçek, sa
nayileşmiş ülkeler açısından da değişmemektedir. 
Ancak onlar, sorunun yükünü başka bazı ülkelerin 
sırtına yüklemenin yolunu bulabildikleri için, kendi 
yurttaşlarının kirlilikle fazlaca yüzyüze gelmelerini 
önleyebiliyorlar. A.B.D eski başkanlarından Eisen
hower, başkanlık görevini tamamladıktan sonra çok 
önemli bir açıklama yapmış, Amerika’nın gerçek bir 
demokrasi ile değil, bir “sınai-askeri ittifak” tarafın
dan yönetildiğine parmak basmıştı. İsveç Başbakanı 
OlofPalme de öldürülmeden kısa bir süre önce yap
tığı konuşmalarında, İsveç demokrasisinin bir avuç 
silah taciri ailenin denetimi altında olduğuna dikkat 
çekmişti.
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SON OSMANLIDAN
BAŞLAYARAK BAKALIM

DENEME

ir tarafta, haklı mı haksız mı 
bilemediğimiz ‘‘Gâvur Padi
şah” söylentili 2. Mahmut ve 

İslam gayretleri zayıflamış idarecile
riyle son Osmanlı; diğer tarafta mo
dernist kompleksliler. Ayrıca materya
listler batı hayranlığıyla hilafet merke
zinde at oynatırken, olan bitenlerden 
habersiz görülen geniş halk kitleleri...

Böylesi bir ortamda, Allah razı ol
sun, Mehmet A kif’ler ve Said-i Kürdi
ler (Nursi) ve benzeri kahraman müs- 
lümanlardan başka ortalarda kimseler 
görülm ez olmuştu. M üstağripler İs
lam ’dan şüpheye düşürmeye hala de
vam ediyor, kaim a bir din özlemini 
çektirip duruyorlardı. Batıda Hristi- 
yanlığa biçilen don İslam ’a giydiril
mek isteniyordu. Sanki İslam ’m sis
tem olarak noksanı varmış gibi telkin
lerle işe başlanıyor, zihinlere iblisane 
vesveseler veriliyordu.

Oysa İslâm, dünya görüşü olarak 
da mükemmel bir dindir. Onda bir 
noksan aramak, ilmi bir temele otur
mamış kısır beyinlere mahsustur. İs
lam senteze ihtiyacı olmayan yegane 
m ükmil bir tezdir. Selim bir akılla dü
şünenler bu yüce teze ulaşabilir; doğru

düşünm esini bilmeyen m odernistler 
paradokslardan kurtulamazlar. Anti
tezlerden medet umar olanlar, “H a
ramda şifa yoktur" esasmı anlama
mışlardır.

Bütün bunları idrak edemeyen ke
sif bir kitleyi tamdığmdan mı, yoksa 
zayıflayan imparatorluğun güçsüzlü
ğünü gördüklerinden midir, nedir? Gü
ya kayırmak için pek çok reçeteler 
sunmaya başlayan batılılar da ortaya 
çıkmış bulunuyorlar.

Bu cüm leden olarak, ateist A.
Comte, Reşit Paşa’ya mektup yazarak, 
icat(?) ettiği sözde insanlık dininin 
“pozitivizm  ilm ihali”ni kabul edip 
kurtulmasını isteyecek kadar küstah
laşma cesaretini kendinde bulmuştu.

Söz konusu toplumun devrimcisi 
hu-çm laik Ali Süvai, şairi mürted Tev- 
fik Fikret, sosyoloğu teslisçi Ziya Gö- 
kalp, müçtehid taslağı Dr. Abdullah 
Cevdet, romancısı Halide Edip, sanat
kârı sarhoş Neyzen Tevfik... Başbaka
nı İslam bilmez sadrazam Talat Paşa, 
padişahı aciz Sultan Reşad olan bir ca
miadır son Osmanlı alemi.

Ta başlarda, XVI. yüzyıllarda,
İmam Birgivi gibi alimlerini, XVII. ÇEKMEGIL

Said
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yüzyıllardaki kadızadeler hareketini gereği gibi 
dikkate almayan bir refah toplumu, işte gelip bu
günlere çatmış bulunuyor.

Gayretli fakat, vazifelerini yapmak cehlinden 
başka dayanaklarını görem ediğim iz kahraman 
müslümanlar boş durmuyor; çalışıyorlar. Ancak 
ne var ki. Ziya P aşa’nm m ısralarmda acı acı fer- 
yatlarma şahit olduğumuz biı- ahval içerisinde, ar
tık miadı dolmuş görünen liyakatsiz bir lıilafeti 
uyarıp, kişilikli bir silkinişe geçiremiyorlar.

Netice olan olmuş; koca bir imparatorluk, ken
di yetiştirdiklerinin eliyle yıkılıp tarihe geçmiştir.

sevdiği İslam iyet’e gereği gibi eğilmeyen Namık 
K em al’ler ve hepsi de çar-naçar müstehak olun
muş akıbete doğru yuvarlanmaktadır..

"İslâm Dünyası niçin ilerlem iyor” diye risale
ler kaleme alan, son Osmanlı sadrazamlarmdan 
(Başbakan) Said Halim Paşa, şöyle bir manzara çi
ziyor: “Görülüyor ki (diyor), îslâm  dünyasmm her 
tarafmda halk ile aydmlar tabakası arasmda doldu- 
rulmasma imkan olmayan bir uçurum vardır.”

Bu hali gören batıiılar ve batı hayranı mustağ- 
ripler İslam ’ı suçlamaya başlamış bulunuyorlar. 
Ziya Paşa bir tercii bendinde: “İslam imiş devlete

Zenginliğin düşürdüğü refalıı besleyen mistik pâbendi terakki/Evel yoğidi işbu rivayet yeni çık-
bir sarhoşluktan ayıktırmak, 
öyle palyatif ıslahatlarla, 
yamalı tanzim atlarla olacak 
işlerden değildi. Olmamıştı 
işte.

Köklü bil- zihniyet inkı- 
labmı gerektiren şahsiyetli 
b n  silkinişin  düşünülm üş 
olması, topluma ihtiyaç ola
rak verilmemiş olduğu anla- 
şıhyor. M ünferit düşünceler 
olmuşsa bile cemiyetin ge
niş kesimlerinde makes bu
lamamıştır.

Yakup K adri’nin roman
larına malzeme olan paşa
lar; Kâmil paşalar veya kâ
mil olmayan paşalar, aciz 
padişahlar, b irb irin i kırıp 
geçiren kom iteci fırkalar 
hangi düşünce tıkanıklığı
nın açm azlarında dolanıp 
duranlarm filimleriydi?

Hazırladıkları kanunnam elerine; M ecelle’ye 
faiz yasağı koym ayan Cevdet Paşalar gibi ilim 
adamlaıı; M ehm et A k if’in ifadesiyle: “ ...Hele il
miye bayağıdan da aşağı bir turşu/ Bab-ı Fetva de
nilen daire ümmi koğuşu/...Üdebam ız hele gayet
le bayağı m ahlukât/Halkı irşad edecek öyle mi 
bunlar? Heyhat..” Batıcılara, mesela Ernest Renan 
gibi m ürtetlere cevap yetiştirmek için uğraşuken.

Hazırladıkları kanunname

lerine; Mecelle'ye faiz yasa

ğı koymayan Cevdet Paşa

lar gibi ilim adamları; Meh

met Akif'in ifadesiyle: 

"...Hele ilmiye bayağıdan 

da aşağı bir turşu/ Bab-ı 

Fetva denilen daire ümmi 

koğuşu/...Üdebamız hele 

gayetle bayağı * mahlu- 

kât/Halkı irşad edecek öyle 

mi bunlar? Heyhat..^'

tı” diye yakınm
A slında son Osm an

lI’nın hali pür melali ken
di entellektüelleri arasında 
da tenkitlere uğrar halde
dir. M esela bir tercii bend- 
de şöyle deniyor: “Milleti 
İslâm da evvelki gayret 
kalm am ış/Eski iffet, eski 
nam us, eski himmet kal- 
m am ış/H asılı ahlak bit
miş; mülkü m illet kalma
m ış/ Derde uğrar kim sa
dakat itse elbet devlete/ İs
tikam et (doğruluk) mahzı 
cirmettii', bu mülkü mille
te..”

Ve devam  ediyor:” 
..Her musibet milleti İs
lâ m ’a olm uş m ünhasır 
(m ahsus),/ Devletin üssü
esasm (temel esasım) din 

ederken mustakir (kaıarlı)/kim seler İslamı istihba- 
ba (sahabet etmeğe) olmaz m uktedir..”

Öyle bir ortam ki, tercii bendde de şu dizeler 
var:” .. Milyonla çalan izzette şerefyaz/Bir kaç ku
ruşun mürtekibi cayı (yeri) kürektir/İmam ile din 
akçedir erbabı gınâda (refah erbabı zenginde).. 
/Afv ile mübeşşer midir (müjdelenmiş midii') as
habı meratip (iktidar sahiplerinin arkadaşları)/ Ka
nuni ceza acize (güçsüze) mi has demektir...”
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işte yüzlerce şehadetler arasında bir kaç tesbit. 
Yeni OsmanlIlar Cemiyetine, Jön Türklerin sami
mi veya çıkarcı gayretlerine rağmen manzaıa bu.. 
Bu hoş olmayan haller, sanki gayr-ı müslim batık
larda her şekliyle yokmuş gibi -zaten pek çok çir
kinlikler onlardan îslam  alemine geçmiş- aksama
ları müslümanlığa bağlayan gericiler, “Din terak
kiye m anidii” cehaletini sergiler olmuşlar ve olu- 
yorlai' da..

Bunları Ziya Paşa şiirleriyle şöyle red eder: 
“İsnadı taassub olunur merdi gayyura/Dinsizlere 
tevcihi reviyet (düşünürlük atfetmek) yeni çıktı/ 
İslâm imiş devlete pâbendi terakki/ Evvel yoğidi 
işbu rivayet yeni çık- 
tı/M illiyeti nisyan ederek 
(unutarak) her işim iz- 
de/Efkârı frenge (Batı fi
kirlerine) tebaiyyet (uy
mak) yeni çıktı...”

Bu çöküş durum unu 
hisseden, üzülen Osmanlı 
entellektüelleri de olm a
mış değil. Yeni Osm anhlar 
ismi altmda silkinme ça
balarına girenlerden bazı
ları “L ondra’da 1868’de 
H üniyet adm da” haftalık 
Türkçe bir gazete çıkar
mışlar. “Devlet-i Osmani- 
yenin selamet ve” faydası
na meccanen, “Yalnız pos
ta ücreti’ alınır diye yaym- 
lamyor. Daha önce, “M uh
bir (adlı bir gazete) de Pa
r is ’te çıkarılıyor.”

Takva nedir anlamaz görünen Ali ve Fuad gibi 
Paşalar bir tarafta; dinlerini Hind, Şaman ve Yu
nan mistisizminden ayırıp seçemeyen gizemli pa
şalar; padişahlar diğer tarafta bir hercü mere başı
nı almış gidiyor.

M esela bakmız, şeyhine “Bütün canhlara ruh 
ve hayat veren” diye yazan halifenin döneminden 
gelen, Şam ’a vali olarak yollanan bir paşaya nazar 
ediniz: Adam aynı zamanda şairdir de. Müderris 
(eğitim görevlisi) İsmail Hikmet diyor ki: Bu paşa 
“Şamda (vali) iken, M uhyiddini Arabi türbesini

Bunları Ziya Paşa şiirleriyle 

şöyle red eder: ^̂ Isnadı taas

sub olunur merdi gayyu

ra/Dinsizlere tevcihi reviyet 

(düşünürlük atfetmek) yeni 

çıktı/ İslâm imiş devlete pâ

bendi terakki/ Evvel yoğidi 

işbu rivayet yeni çıktı/Milliye- 

ti nisyan ederek (unutarak) 

her İşimizde/Efkârı frenge 

(Batı fikirlerine) tebaiyyet 

(uymak) yeni çıktı../'

tamir ettirmiş, o münasebetle de şu parçayı yaz
mış, “ ...Hatimi ehli vilayettir, “demiş.

Şair işte, “ ..her vadide hakikaten ifrata düşerler 
(26/225.” ... Hakikaten “yapmayacakları şeyleri 
söyler”ler (26/226). “Şairler(e), onlara da sapıklar 
uyarlar” (26/224). Tabii zakirler, “haksızlıklara 
uğrayanlarm” karşılık vermeleri; hakkı söylemele
ri müstesna (26/227).

Gel gör ki, işte bu şair Paşa da Muhyiddini 
Arabi’ye ‘hatemül evliya’ diyenlere katılmak gibi 
bilmezlikler sergileyerek böyle söylemiş. Düşün
memiş ki, Yüce Yaratıcı N eb i’lerin sonuncusunu 

bildirm iş (33/40). Ama 
evliyaullahm sonuncusu
nu bildirmemiş. M uhyid
dini Arabi’den sonra Al
lah velileri, Yani evliyaul- 
lah gelmemiş mi? Ya da 
kıyam ete kadar dünyada, 
A llah’ın velilerinin da
im a var olabileceğini hiç 
mi düşünmemiş?

Dikkat edilirse, artık 
İslâm  alemi, ülkelere ada
let ve fazilet götüren fetih 
hamleleriyle izzet getiren 
değil; tedafii korunmala
rın ezikliğini yaşamakta
dır.

F iziğiyle pehlivan, 
zihniyetiyle yavan Abdü- 
laz iz ’ler gibi liderlerin 
güdüm ündeki toplum un 

akıbeti er veya geç böyle olacaktı ve oldu.
Onlar bir kavimdi gelip geçti (2/134). İçleriade 

güzel müminler de vardı; elbette günahkâr müslü- 
m anlar da vardı. Ecirlerini biz değil Rabbi Rahi- 
mimiz verecek. Bize düşen geçmişlerimizi yer
mek veya göklere çıkarmak değil; olanlardan ibret 
almak, olacaklara karşı tedbirü bulunmak, dini Al
lah’a has kılmaktır.

Bütün müslümanları günah ve sevaplarıyla se
lamlamayı düşünüyorum. ■
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İNCELEME
KUR’AN’DAAHD

(ANDLAŞMA, VERİLEN SÖZ) -II

B- ALLAH’IN AHDI’NI BOZANLAR

Nasıl ki iman ahidleşme ise, inkâr da bu 
ahdi bozmaktır. Allah’ın Ahdi’ne sadık 
ve bağlı olanlar bulunduğu gibi, bunun 
aksine ahde sadakatsiz ve vefasızlar da 
vardır ve bunlar sayıca her devir ve me
kânda çoktur,

“Ey Muhamıned! İşte kasabalıların 
haberlerini sana anlatıyoruz. And olsun 
ki, onlara Peygamberleri belgeler getir
di, önceleri yalanladıklarından ötürü 
inanamadılar. Allah, kâfirlerin kalbleri- 
ni böyiece kapatıp mühürler. Onların 
çoğunda ahde bağlılık görmedik, çoğu
nu fâsık kimseler olarak bulduk.” (el- 
A râ f 7/101-102)

Fısk, A llah’a itaati bırakmak, doğru 
yoldan ayrılmak demektir ki, bunu ya
pana fasık denir. K ur’an’da haberleri 
anlatılan milletlere Allah Elçileri gel
mişti. Ama onlar inanmamışlardı. Pey
gamberleri yalanlaya yalanlaya küfür
leri kalblerinin üstüne perde oldu. Al
lah’ın psikolojik kanunlarıyla onlann 
anlama kaabiliyetleri kapandı, hiç anla
maz oldular. Allah’a verdikleri sözü 
bozdular. Allah kendilerini yaratırken 
tevhid inancı üzere yaratmış,20 henüz 

Sedat genetik yapı halinde bulundukları sıra- 
ŞENERMAN da bu inanç melekesini onlara yerleştir

mişti. A llah’ı B ir’leme, babasının be
linde sperma İken insanın içine yerleşti
rilmiş ilahi bir ahid’dir. İnkâr bu ahdi 
bozmaktır.2i

İşte Yüce Allah bu âyette insanların 
çoğunda bu ahdi, bu tevhid sözünü bu
lamadığını çoğunun verdiği sözden 
caymış, yoldan çıkmış olduğunu haber 
vermektedir.

Ahd, bir şeyi tavsiye etmek, ya da 
yapmağa söz vemıektir. Tek yanlı ola
bileceği gibi, iki yanlı da olabilir. Mî- 
sak ise pekiştirme sözleriyle pekiştiril
miş olan “ahd”dır. Yapılan “ahidler” 
A llah’ın huzurunda ve Allah adına ye
min edilerek yapıldığından, gerek Al
lah’la insan arasında, gerek insanların 
kendi aralarında geçen bütün “ahidler” 
“Allah’ın Ahdi” sayılır.

Râgıb, M üfredat’ında: “A llah’ın 
Ahdi, kâh akıllarımıza koyduğu düşün
celerle, kâh K itab’ında ve Peygamber
leri aracılığıyla bize buyurduğu şeyler
le, kâh da bize emredilmediği halde, bi
zim kendi üstlenmemizle olur” şeklinde
açıklamaktadır. 22

Birinci ahid, A llah’ın insanları ya
rattığı fıtrat ahdi’dir. Bu, insanları so
rumlu kılan bir ahiddir. Allah’ın birliği
ni kabul ve ikrar bu ahdin kapsamında
dır. Buna hanîflik denir. Aslında hanif-
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lik, batıl ve şer tarafından hak ve hayır tarafına yö
nelmektir, Allah, insan fıtratını, bütün güçlerin üs
tünde görünmez bir gücün varlığını anlama; güzel
likleri tercih, kötülük ve çirkinliklerden kaçınma; 
olgunluğu sevme, eksiklikten hoşlanma bilincinde 
yaratmıştır. İşte fıtrat ahdi, insanın içine konmuş 
olan bu bilinç ve yetenektir.23

Fakat insanlar, bu iyiyi ve kötüyü belirlemede 
yanılgıya düşerler. Bunların açıklanması için ilahi 
vahye muhtaçtırlar. Gönderilen vahiyler, Allah’ın 
fıtrat ahdinin ayrıntılarını açıklayan mufassal ah
d i’dir. Bu ahid, nefsi temizleme, ona yapışan fesat, 
cehalet ve kötü seçim kirlerini gidermede fıtrat ah
d i’ne yardımcıdır. 24

K ur’an’da değişik surelerde tekrar tekrar belirti
len insan-şeytan ilişkileri, ikisi arasındaki düşman
lık ve nefret sebeblerini anlatan ve şeytandan kaçın
mayı emreden ayetler, Allah’ın bütün peygamberler 
tarafından bildirilen genel ahdi’dir.

Yukarıda “Allah’a karşı ahdinde sadık/vefalı 
olanlar” başlığı altında sunduğumuz ayetlerde anla
tılan ve dinin temeli olan esaslar Allah’ın Ahidle- 
ri’ndendir.

El-A’râf 7/101-102. ayetlerinde Cenabı A l
lah’ın:

“Onların çoğunda ahde bağlılık görmedik, çoğu
nu fâsık kimseler olarak bulduk” dediği sadakatsiz
lik, vefasızlık ve inkârlarla Allah’ın her türlü ahdini 
bozanlar kastedilmektedir ki, bunlar fâsıklardır. İşte 
bu fasıkların özellikleri ve ahde sadakatsizlikleri ise 
şu âyette açıklanmaktadır:

“Allah’la yapılan Ahdi, yeminle muhkem edip 
(misâk)’laştıktan sonra bozanlar ancak fâsıklardır. 
Onlar, Allah’ın birleştirilmesini emir buyurduğu şe
yi ayırırlar2s ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. 
Zarara uğrayanlar işte onlardır.” (el-Bakara 2/27)

Bu âyette fasıkların üç ayrı sıfatına işaret edil
miştir:

a- Allah Teâlâ insanları yarattığı zaman, onlara 
akıl, idrak ve his vererek, bunların yardımıyla bütün 
varlıklaıın bir yaratıcısı bulunduğunu, O ’ndan baş
ka Yaradan, O ’ndan başka Mabud olmadığını bilip 
anlamalarını istemiştir. Böylece Allah ile, kendisini 
tanıyacak kulları arasında bir ahid oluşmuştur. Ayrı

ca Allah, kullarının akıl ve idraklerinin Allah’ın ka- 
nunlan’nı kolayca kabul edebilecek bir fıtrat üzere 
yaratmak, sonra da reddi imkansız delillerle pey
gamber göndererek onları irşad etmek suretiyle bu 
ahdi, teyid ve takviye etmiştir. O halde insan için, 
A llah’ın kuvvetlendirmesinden sonra, artık bu ahde 
sadık kalarak, onun gereğini yerine getirmekten 
başka yapacak birşey yoktur.26 Böyle olması gere
kirken fasıklar, A llah’ın A hdi’ni bozmuşlardır. 
Ayette bozmak anlamında gelen nakz, yaptığı bina
yı yıkmak, bağladığı ipi çözmek, verilen sözü tut
mamaktır. Allah’ın Ahdi’ni nakz yani bozmak, 
O ’na verilen sözde durmamak, gerek Allah’a, gerek 
insanlara verilen söze aykırı davranmaktır. Bu fiili 
işleyeni K ur’an, fâsık diye adlandırmıştır.

b- Fâsıklar, Allah’ın Birleştirilmesini Emrettiği 
Şeyi Kesmişlerdir.

İnsan kendisine bir uyarıcı gönderilmemiş olsa 
bile, evrendeki eserlere bakarak Allah’ın varlığını 
ve birliğini bulup O ’na inanmak zorundadır. Buna 
inandığı zaman Allah’ın A hdi’ne sadık kaldığı gibi, 
kendisiyle Allah’ın emri arasmdaki bağı da koru
muş olur. Oysa Allah insanı, başıboş bırakmamıştır. 
Fıtratının gerektirdiği yönde onu uyarmak için elçi
ler göndermiş, onlara indirdiği kitablar aracılığıyla 
emir ve yasaklarını insanlara duyurmuştur. O halde 
insan, hem Allah’a, hem de peygamberlerine ve on
lar vasıtasıyla gönderdiği kitaplarına inanmak zo
rundadır. Bunlara inandığı zaman, Allah’ın Kita
b ı’ndaki emirleriyle irtibatını korumuş olur. Fakat 
her kim, Allah’ın varlığına delalet eden çeşitli eser
lerin tanıklığına rağmen, A llah’ı ve sıfatlannı inkâr 
yahut K ur’an’ın doğruluğuna delâlet eden nübüv
veti reddederse, Allah’ın emriyle olan bağlarını ko
parmış olur. Fâsıklar bu bağı koparan ve böylece 
kafir vasfını kazanan kimselerdir.27

c- Fasıklar, Yeryüzünde Fesad Çıkarmışlar, Boz
gunculuk Yapmışlardır.

Allah’a, Peygamberi’ne ve Kitabı’na inanma
dıkları için, inananlar onların en büyük düşmanlan 
olmuş, bütün ömürlerini müminlere karşı mücadele 
ederek geçirmişlerdir. Mücadele şekilleri çoğu kez, 
onları Allah’ın Yolu’ndan uzaklaştırmak biçiminde 
olmuş; bunun için de, dinle ve dinin temelini oluş
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turan K ur’an’la alay etmekten ve inananların akide
lerinde şüphe uyandıracak din dışı inançları bu aka
ide sokuşturmaktan çekinmemişlerdir. Fakat amaç
larına ulaşmak için, her şeyden önce, K ur’an’ın 
oluşturduğu İslam ahlakını bozmayı birinci planda 
ele almışlardır. Çünkü ahlâk, dinin temelidir; bu te
mel yıkıldığı anda din kendiliğinden yıkılır.28 

İşte bu üç çeşit sıfatı, kendilerinde birleştiren fa- 
sıklar dünya ve ahiretde hüsrana uğrayacaklar ve 
mutlaka Allah’ın Rahm eti’nden mahrum kalacak
lardır.

“Allah’ın Ahdi’ni ve yeminlerini az bir değere 
değişenlerin, işte onların, ahiretde bir payları yok
tur. Allah onlara kıyamet günü hitab etmeyecek, on
lara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. 
Elem verici azab onlar içindir.” (el-Bakara 2/77) 

“Sağlam bir söz (Mîsak) verdikten sonra, Al
lah’ın Ahdi’ni bozanlar ve A llah’ın birleştirilmesini 
emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk 
yapanlar, işte lânet onlara ve kötü yurt, cehennem, 
onlaradır.” (er-Ra’d 13/25)

Allah, kullarından ezeli mukaveleye, fıtrat ahdi
ne, haniflik ahdine, peygamberleri aracılığıyla aldı
ğı ahidlere uymayanları, sadakat göstermeyenleri 
yani ihanet edenleri, inkarlarıyla ahid ve misak’la- 
rını bozanları dünya ve ahiret sonuçlarıyla uğraya
cakları sonu bu ayetlerinde muhatablarına önceden 
uyarıcı olsun diye açıklamaktadır.

İnsanlık tarihi boyunca A llah’ın Ahdi’ni bozan 
fasıklar, her zaman ve mekanda her milletten çokça 
çıkmıştır. K ur’an çağında, Hz. Muhammed’in elçi
liği döneminde de fasıklar vardır. Onların durumla
rını anlatan ayetleri topluca gözden geçirdiğimizde, 
öncekilerde olduğu gibi, A llah’a verdiği ahdi yerine 
getirmeyenlerin kalblerine nifak, niyetlerine fesat, 
hareketlerine fışkın hakim olduğunu göreceğiz.

“Ey Muhammedi Antlaşma (Ahid) yaptığın 
kimseler, sonucundan sakınmayarak Ahid’lerini her 
defasında bozarlar. Savaşta onları yakalarsan, arka- 
larındakilere ibret olacak şekilde darmadağın et.” 
(el-Enfal 8/56-57)

“Allah’dan ve Peygam ber’inden, kendileriyle 
Ahid yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde 
dön ay daha dolaşabilirsiniz. Allah’ı aciz bırakma

yacağınızı, A llah’ın, inkarcıları rezil edeceğini bi
lin.” (et-Tevbe 9/1-2)

“Yalnız, Ahid hükümlerinde size karşı bü- eksik
lik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardım etme
yen müşriklerle yaptığınız Ahid’e sonuna kadar 
uyun. Allah takva sahibi sakınanları sever.” (et-Tev
be 9/4)

“Mescid-i Haram’m yanında Ahid yaptıklannı- 
zın dışında, müşriklerin Allah katında ve Peygam
beri önünde nasıl bir Ahid’leri olabilir? Size doğru 
davrandıkça siz de doğru davranın, Allah muttakile- 
ri sever.” (et-Tevbe 9/7)

“Eğer Ahid’lerinden sonra, yeminlerini bozarlar, 
dininize dil uzatırlarsa, inkarda önde gidenlerle sa
vaşın, -çünkü onların yeminleri sayılmaz- belki 
vaz-geçerler.” (et-Tevbe 9/12)

“Aralarında, - Allah, bize bol nimetinden vere
cek olursa, andolsun ki sadaka vereceğiz ve iyiler
den olacağız” diye O ’na Ahid verenler vardır. Allah 
onlara bol nimetinden verince, cimrilik ettiler, yüz- 
çevirdiler. Zaten dönektirler. A llah’a verdikleri söz
den caydıkları ve yalancı oldukları için O ’nunla 
karşılaşacakları güne kadar Allah, kalblerine nifak 
soktu. Münafıklar, A llah’ın, onların sırlannı ve giz
li toplantılarını bildiğini, Allah’ın görünmeyenleri 
bilen olduğunu bilmiyorlar mıydı?” (et-Tevbe 9/75- 
78) ■

DİPNOTLAR

20- “Her çocuk, İslâm (yani Allahı tanıma ve O ’na teslim ol
ma) yaratılışı üzere doğar.” hadisi de bu inancın, insanda 
yaratılışdan var olduğunu gösterir. Müslim, kader: 25; ibn 
Hanbel, Müsned, 4/24.

21- Ateş, Yüce K ur’an’m Çağdaş Tefsiri, 3/334.
22- el-Müfredât, s. 592.
23- Ateş, Yüce K ur’an’ın Çağdaş Tefsiri, 3/374.
24- a.g.e., 3/374
25- Allah’ın bitişmesini, ayrılmamasını emreUiği şey; mü

minlerden ayrılmamak, sözü eylemine uygun düşmek, 
bütün peygamberleri tasdik etmek, ilahi emirleri koruyup 
yerine getirmek, hısım ve akrabasını unutmamak, onları 
çokça aramak gibi yukarıda ilgili birçok ayette açıklanan 
dinin temeli sayılan esaslarla, Allah’ın tüm ahidleridir.

26- Prof. Dr. Talât Koçyiğit- Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, 
K ur’an’ı Kerîm Meal ve Tefsiri, Ankara, 1990,1/75.

27- A.g.e, 1/76.
28- A.g.e, 1/77.
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INCELEMEI
KUR’AN’DA KORKU -I

KORKU  VE A ÇLIK

orku bir cins enerji açlığı duy
gusudur. Kur’an şu ayetlerde, 
bir anlamda enerji yetersizliği 

diyebileceğimiz korku öğesiyle, başka bir 
enerji yetersizliği sayılan açlığı bir arada 
kullanır:

1. “Yemin olsun ki sizi korku, açlık, mallar
dan, canlaıdan ve m eyvalardan eksiltme 
türünden bir şeyle imtihan edeceğiz.” *

2. “O ki onları açlıktan doyurup kurtardı ve 
kendilerini korkudan güvene ç ı k a r d ı .”2

KORKU VE EM A NET ~

Dağlar insanı hem çeker hem de ürkütür. 
Yüksek bir dağ insanda derin ve çelişkili 
duygular bırakır. Lav gölleriyle otlakları, 
öldürücü selleriyle soğuk suları, volkan
larıyla ovaları yan yanadır. Rahmet ve ga
zabı biraradadır. Etekleri cennet, zirvesi 
cehennemdir. Ulu dağlar, bu çelişkilerin
den dolayı, erişilemez ve kavranamaz gö
rülürler. İnsana hem sevinç hem ürperti 
verirler. Hem sinirsel hem de bilişsel bir 
korku telkin ederler.

Grekler, Tanrıların en yüksek dağ 
Oiympos’ta oturduğuna inanırlardı. Çin
liler dağlara taparlardı. Taponlar Tanrı ile 
Dağ’a aynı ismi uygun görmüşlerdi. 
Türkler her Dağ’da bir kurtai'icı ‘Baba’

* Bu yazı, “Korku, Büyü ve İnanç’ın Gücü adlı eser
imizden bir bölümdür.

yattığına inanıyorlardı. Kur’an’m beyanı
na göre; bu ulusların, ilahtan korkar gibi 
korktukları dağlar bile, Allah’ın emrine 
baş eğmişlerdir.

K ur’an; dağ, korku, insan, misal ve 
düşünmek kavramlarıyla olaya şöyle ışık 
tutar:

1. “B iz bu K ur’an ’ı bir dağa indirseydik. Al
lah korkusundan irkilmiş, parça parça ol
muş görürdün. Bu misalleri düşünsünler 
diye insanlara veriyoruz.”-̂

2. “Biz emaneti göklere, yere, dağlara sun
duk da onlar yüklenm ekten kaçındılar.
Ondan korktular (şefkat).”'*

‘Emanet’ nedir? sorumluluk veren 
akıl ve ii'ade midii’? Yoksa yaratıklara ha
kim olma gücü müdür? Yahut insanın 
emrine verilen bizzat yaratıkların kendi
si midir? Bunlar konuşulabilir. Fakat bu
rada özellikle belirlememiz gereken hu
sus şudur. Kelimenin söz dizisindeki biçi
mi ‘Emanet’tir. Anlam örgüsüne göre de 
emanet insandan başka bütün varlıkların 
‘ihanet etmekten korktukları’ şeydir. De
mek ki emanetin bulunduğu yerde insa
nın hainlik imkanı söz konusudur.

Sonuçta yer, gökler ve dağlar kendile
rine sunulan emanete ihanet etmemişler
dir. Anlam şöyle de olabilir. Dağlar ema
neti taşıyarak (hamlederek) benimdir di
ye sahiplenmekten korkmuşlardır. Fakat 
insanların çoğu onu kendilerinin zanne
derek taşımışlar (hamletmişler), yani ha
inlikten korkmamışlardır. Böylece gü- BAYDAR

Ahmet
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vensizliklerini ‘Zalim’ ve ‘Cahillik’lerini ortaya koy
muşlardır. Oysa ‘Mümin’, (Emânet’le aynı köktendir) 
onun gerçek sahibi olmadığını bilerek güven göster
miştir.

Kur’an, bir tehlike veya musibet anında; ürkme, 
acele, heyecan, telaş, can sıkıntısı ve nefes nefese ka
larak ne yapacağını bilememe hali veren ‘Sinirsel’ 
kaygı ve korkulardan söz ederken şu ayetlerde ‘Havf 
ve ‘Ru’b ’ köklerini kullanır,

1. “M usa, asayı çevik bir yılan gibi titreyip kıvrıhr görün
ce gerisin geri kaçtı ve arkasına bakmadı. “Korkma 
(havf) ey M ûsa, benim huzurum da, elçi olarak gönde
rilenler korkmamalıdır, (havf)”-'’

2. “(M ağarada üçyüzü aşkın yıl uyuyanlardan söz edili
yor) ‘O nların durum unu görseydin kesinlikle onlardan 
yüz çevirip kaçardın. Ve onlardan içine mutlaka korku 
(R u’b) doldurulurdu.

K. Kerim; fizyolojik bir ürperti yanmda, olayların 
hikmetini sezmekten kaynaklanan endişenin vereceği 
dehşetten, inanç ve bilinçle oluşan kaygılanma duru
mundan da söz eder. Peygamberler, doğal olaylardan 
korkmayı din edinen toplumlara onların fizyolojik 
korkularını dağıtan mucizelerle gelmişlerdir. Hissi 
mucizeler dönemi, doğal olaylardan korkmanın azal
dığı Hz. Muhammed’in çağında son bulmuştur. Çün
kü mucizelerin hikmeti, hissî korku yerine bilme kor
kusunu, daha doğmsu ilahi kaygı ve korkuyu öğret
mektir.

“Biz (elçileri) m ucizelerle yalnız korkutmak (havf) için 
göndeririz”'̂

Kur’an’ın ifadelerinden anlaşıldığına göre, Tanrı
sal korkunun iki türü vardır. Bunların ilki Allah’ın 
‘İlahlık’ını İkincisi ise ‘Rablık’ını bilmeye yöneliktir. 
Biz onlaıa ‘Yönetim Korkusu’ ve ‘Denetim Korkusu’ 
dedik.

Y Ö N ETİM  KORKUSU

Allah, mülkünü yöneten bir ‘Melik’tjr. Nasıl dünya
daki yöneticilerin iyilere ikram etmeleri ve kötüleri 
mahrum bu-akmaları söz konusu ise, Allah da kulları
na yaptıklarının karşılığını verir. Bir insan amirinin 
ikram ve ihsanına layık-ı veçhile mukabele edeme
mekten kaygılanır. Kulun ilahlıktan korkması da böy- 
ledir. İlahi otoriteye inanan kul, O ’na ihanet etmek

ten ve cezalandırılmaktan bu nedenle de nimetlerini 
kaçırmaktan kaygılanır.

Otorite karşısında kötü birşeyle karşılaşmak, ya
hut iyi birşeyi yitirmek durumunda kalan kimsenin; 
bilgisizlik, şüphe ve acizliğinden doğan endişeli ruh 
halini anlatmak için Kur’an; ‘Havf’, ‘Rahbet’, ‘Şef
kat’ ve ‘Feze’ köklerini kullanır. Bunlar genel anlama
da korkma anlamındaki köklerdir. Yönetim anlamıyla 
ilişkili ayetlerde kullanılan bu kelimelere, korku anı 
henüz oluşmadığı için bazan kaygı anlamını vermek 
daha uygun düşebilir.

a- Makam korkusu: Amirin huzuıuna varan kim
se heyecanlanır, terler ve titrer. Bu durum huzuruna 
gelinen kişinin mevki ve makamına karşı duyulan so
rumluluktan kaynaklanır. Allah’ın da makamı vardır. 
Kullarını huzuruna çağıracaktır. Allah kendi kulları
nın başka makamlardan değil, sadece kendi maka
mından kaygılanıp korkmalarını ister.

1. “Rabbinin makam ından kaygılanan (havf) kim seye iki 
cennet var.”*̂

2. “Rabbinin makam ından kaygılanan (havf) nefsini boş 
heveslerden yasaklamış olan için cennet, barınağın ta 
kendisidir.”^

3. “Bütün bunlar benim m akam ım dan kaygılanan (havf), 
tehdidim den korkan (havf) i ç i n d i r . ” *0

4. “Eğer inananlarsanız onlardan korkm ayın, Benden kor
kun (havf).” ii

5. “İşte size şeytan. O yalnız kendi dostlarını korkutur. 
E ğer inananlarsanız onlardan korkm ayın (havf), Ben
den korkun ( h a v f ) . ” '2

b‘ Karşı gelme korkusu: İnsan kendisini, malını, 
yakınlarını ve inandığı değerleri sever. Onların başına 
gelecek bir zarar, bu sevgiyi tehdit eder. İşte insan o 
sevginin yok olmasından kaygı duyar. Bu kaygı el
bette sevgi ve saygı eksenlidir. K ur’an’da ticaretin 
kötüye gitmesinin insanı korkutacağı beyan edilir.

“Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, 
kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesadından korktuğu
nuz ticaret, hoşunuza giden konutlar sizin için Al
lah’tan, resülünden ve Allah yolundan cihattan daha se
vimli ise artık Allah, em rini yerine getirinceye kadar 
bekleyin” !-̂

İnananlar adil davranmamaktan kaygılanırlar. Mü
minlerin gerekli görevlerde kusur yapma kaygılarını 
da bu cümleden anabiliriz.
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1. “Erkekle kadının A llah’ın sınırlarını korumadan kaygı
lanmaları (havf) hali başka..

2. “Eğer bu durum da adaleti gözetm eyeceğinizden kaygı
lanırsanız (havf).” *'’
‘îlahi sevginin zarar görmesinden, sevimli nimet

lere kavuşamama kaygısından da bir korku doğabilir.

“Şunu söyle: “Rabbime isyan edersem büyük bir günün 
azabından korkarım  (havO” *̂

Aşırı dini kaygıdan dolayı hücreye kapanıp, ken
dini ibadete veren Hıristiyan keşişlere Arapça söyleni
şiyle ‘Rahib’ denii'di. Halk bu kimselere dini bağlılık 
duyar ve onlara karşı gelmekten korkarlardı. Onların 
bu tutumunu Kur’an aynı kökten söylenen ‘Rabbâni- 
yet terimiyle k ın a r.B ö y le  şiddetli bir korkunun yal
nız Allah’a tahsis edilmesini isterken de aynı kök 
harflerini kullanır.

1. “Yalnız Benden korkun (rahb).” *̂
2. “İki ilah edinm eyin; ilah sadece bii' tek ilahtır. Yalnız 

Benden korksun (rahb).” '^

c- Diriliş ve sorgulanma korkusu: Kur’an-ı Ke
rim, Allah’ı hakimler hakimi biçiminde tanıtır.20 Bu 
nedenle insanların hüküm gününden ve o günün sor
gu ve yargısından korkmalarını ister.

1. “O nlar verdikleri sözü tam biçimde yerine getirirler ve 
kötülüğü salgın olan b ir günden kaygılanırlar (havf).”2i

2. “ (Nuh) Sizin adınıza çok büyük bir azabın inmesinden 
kaygılanıyorum  (havf).”22

3. “Yemin ederim  ki, sizin dehşetli b ir günün azabına uğ
ram anızdan kaygılanıyorum  ( h a v f ) . ” 23

İnsanların; kıyamet saatinde yargılanmaktan, amel 
defterinde yazılanlardan, kendi sonlarını görmekten 
korkmaları, bazı ayetlerde ‘Şefkat’ kök harfleriyle an
latılır.

1. “O nlar ki, kıyam et saatinden kaygılanırlar ( ş e f k a t ) .” 24

2. “Kitap ortaya konulmuştur. Günahkarların, onun için- 
dekilerden korkarak (şefkat) şöyle dediklerini görür
sün...”2-“'

3. “A hirette şöyle derler) D aha önce biz, ailemiz içinde 
(sonum uzdan) kaygılanıyorduk ( ş e f k a t ) . ” 26

d- Azab korkusu; yaptırım gücü olmayan makam 
olamaz. Makam sahiplerinin müeyyideleri vardır. Yö
netenler bu hayatta suçlulara para, hapis ve idam ce

zaları verdikleri gibi, Allah da her iki hayatta suçlula
rı böyle cezalandırır.

1. “Onların üstlerinden ateşten gölgeler, altlai'indan da 
gölgeler vardır. İşte Allah, kullarını bundan korkm aya 
(Havf) çağu-ıyor.”27

2. “O ’nun rahmetini umarlar, O ’nun azabından kaygılanır
lar (havf),”2«

Ancak, Kur’an nefsini ıslah ederek Hakk’a uyan, 
kendisini O ’na teslim eden, iman edip iyilik yapan 
Allah dostlarının ikinci hayata yönelik yönetim kaygı 
ve korkusu taşımamaları gerektiğini, çünkü orada kö
tü bir sonuca uğramayacaklarını belirtir:

1. “Benim  yolum a uyanlar için artık korku (havf) yok
tur. ”29

2. “ İyilik yaparak kendini A llah’a veren kim senin ecri 
R abbi’nin katindadır. O nlara korku (havf) yoktur.

3. “Kim inanır ve nefsini ıslah ederse onlara korku (havf) 
yoktur.”^'

4. “Rabbim iz A llah’tır” deyip, sonra da dosdoğru gidenle
re korku (havf) yoktur.” 2̂

DENETİM KORKUSU

İnananların önceden yaptıkları günahlar nedeniyle 
her hangi bir cezaya çarpıtırılmayacaklarına işaret 
edilen bir ayette korku için yeni bir terim kullanılır.

İnanıp iyi işler yapanlara; bundan böyle korkup (takva) 
iman ederek iyi işler yaptıktan, sonra yine korkup (tak
va) inandıkları, sonra yine korkup (takva) iyilik ettikle
ri takdirde, daha önce tatmış oldukları haram dan ötürü
hiçbir günah y o k tu r .^ ^

İnananlar, önceden işledikleri günahlanndan so
rumlu değillerdir. Bağışlanmalarının sebebi bu son 
ayette açıkça belirtilir. Çünkü onlar günahtan sonra ve 
ölmeden önce kendilerini ikinci bir korkuyla denetle
yerek o kötülükleri terketmişler ve iyilik yapmayı sür
dürmüşlerdir. Kur’an’m aynı ayette üç kez yinelediği 
şey, dini hayatın üzerine oturacağı sorumluluk bilinci, 
yani Takva’dır. Biz bu tür bilinçlenmeyi, denetim 
korkusu başlığında ele aldık. Kur’an’ın öğretisine gö
re, yönetim kaygı ve korkusunu azaltmanın tek yolu, 
denetim korkusunu artırmaktır.

Rabbın tecellilerini farketme, isimlerini bilme, da
ha doğrusu yaratma, nzık verme, besleyip büyütme, 
gibi rububiyetini tanıma korkusu soyut bir iştir. Soyut

O C A K  1 9 9 9  ■  53

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


bilgilenme ise derin bir tefekkiini ve denetlenme his
sini gerekli kılar. Yaratıcmm sonsuz bilgi, kudret, 
kuvvet, celal ve kibriyâ sahibi olduğunu bilen kimse 
ruhi boyuttaki bir korkuyla dolar, îlahi güç ve kudre
ti farketmeyen kalblerde bu derin duygu bulunmaz.

Kimi anne-babalar, çocuklarmı yönetim korku
suyla tehdit ederler. Cehenneme atılmakla korkutur
lar. Engelleme ve baskı olumsuz bir eğitim yöntemi 
olduğu gibi, çocuklar bunu anlamsız da bulabilirler. 
Çünkü onların dünyası suçsuzluk ve temizlik üzerine 
kuruludur. Kimseye azab edilmesini istemez ve sev
mezler. Fakat anlayabildikleri kadar denetim korkusu 
öğretilii'se Tanrı sevgileri artar. Sevgiye dayalı olarak 
beşeri ilişkileri de olumlu gelişir.

Yönetilme hissi insana direnme gücü ve sabır, de
netim duygusu işi dünyasal cazibelere karşı zühd, kö
tülüklerden tevbe, ilahi bir ünsiyet ve muhabbet telkin 
eder, dini şevki artırır. Makam, para ve şehvet hırsı
nın ilacı bu denetlenme duygusudur. Bu nedenle yö
netim korkusu genel anlamındaki ‘Havf’ ile ifade 
edildiği halde, burada imanla daha yakından ilişkisi 
olan Takva’ ve ‘Haşyet’e geçiş yapılır.

Yönetimi ilgilendiren makam, sorgulanma, azab 
ve ateş, dünyada bilinen somut şeylere benzetilebilir. 
Hem insan bunlardan fizyolojisine gelecek bir zarar
dan kaygılanır. Fakat denetimde, korkulması gereken 
bizzat Allah’ın kendisi ve rububiyetidir. Aşağıdaki 
ayetlerde, Rab ismiyle birlikte havf yerine ‘Takva’ 
kökü kullanılmaktadır.

1. “Rablerinden korkanlar (takva) da bölükler halinde cen
nete sevk edilirler,”

2. “Ben sizin Rabbinizim ; o halde B en’den korkun (tak-
va).”36

3. “ ...Rabbinizden korkun (takva).”-'”̂

a- Sorumluluk Korkusu: Şu ayet-i kerimede, Al
lah’ın rubûbiyetine karşı sorumluluk taşıyanların yö
netim kaygısı taşımamaları gerektiği açıkça anlatılır.

“Gözünüzü açın! A llah’ın dostları için hiçbir korku 
yoktur (havf). Tasaya da düşm ezler onlar. O nlar inan
mış ve korkm uşlardır (takva).”^^

T akva’ korkmak anlamındadır. Ancak, kelime 
kul-ilah ilişkileri atmosferinde yasaklardan kaçınmak 
ve buyrukları yerine getirmek hususunda titiz davran
mak, yanlış yapmaktan korkmak demektir. Buna, ‘So
rumluluk bilinci duymak’ diyebiliriz. Öyleki, takva 
bazı ayetlerde inkarın mukabili imanla eşitlenir. Allah

katında en değerlilik de yine bu kelimeyle anlatılır.

1. “Eğer inanıyorsanız A llah’tan korkun, (takva)” '̂-’
2. “ îsa dedi ki; “Eğer m üm inlerseniz A llah’tan korkun 

(takva). ”41
4. “Ey insanlar! Rabbinizden korkun (takva).”42
5. “Altından liTnaklar akar, yemişleri de sürekli, gölgesi 

de. İşte korkanların (takva) son yurdu. Kafirlerin son 
yurdu ise ateş...”43

6. “Zalim ler birbirlerinin dostlarıdır; Allah ise korkanların 
(takva) Veli’sidir. ”44

7. “O korkanları (takva) biz heyet halinde R ahm an’a"top
larız. ”4-''

Bazı ayetlerde, mücrimlerin korkması gereken kö
tü sona karşı müminlerin; sakınmaları ve bu akibete 
karşı bilinçli bulunmaları gerektiği yine Takva’ kö
küyle ifade edilir.

1. “ Kafirler için hazırlanm ış ateşe karşı korkun (Sakının; 
Takva).” 46

2. “Onların hiç bir yardım görem eyecekleri o günden kor
kun (Aklınızdan çıkarmayın; T a k v a ) ” 47

3. “ ... korkun (A klınızdan çıkarmayın; takva) o ateşten ki 
yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlan
m ıştır o”. 4*̂

b- Düşünsel Korku: Saygı duyulan bir otoritenin 
karşısında takınılacak tavırla, onun olmadığı yerdeki 
tavır genelde farklıdır. Fakat her yerde İlahi tecellile
rin varlığını düşünen, kendisini sürekli Yaratıcı’nın 
huzurunda ve denetimi altında bilen, kendilerine ayet 
okununca derileri ürperen, gizlide bile günah işle
mekten çekinen kimseler sürekli aynı tavırları takınır
lar. Bilişsel korku’nun son durağı işte burasıdır.

Mahiyeti kavranabilen güçlüden korkulur. Fakat 
eğer onun kudretinin derinliği seziliyorsa o zaman bu 
korku dehşete dönüşür. Bilinir cinsten birşeyin engin
liği insana dehşet veriyorsa, mahiyeti kavranamayan, 
kudretinden ancak bir kısmı izlenebilen Tanrı’nın sı
nırsızlığı bu dehşeti daha da artırır.

Hak Teâlâ’nm idraklerimizin ötesinde bulunması
na (gayb) rağmen yine de tazimle O ’ndan korkmayı 
öğütleyen şu ayetler ‘Haşyet’ terimiyle yeni bir korku 
türünü anlatır: (Ayetlerdeki ‘Rab’ öğesine dikkat)

1. “O nlar görm edikleri halde Rablerinden korkarlar (haş- 
yet)”49

2. “Sen ancak, görm ediği halde Rablerinden korkanları 
(haşyet), nam azı kılanları uyarırsın.”-''*̂

3. “G örünmediği halde Rablerinden korkanlara (haşyet), 
bağışlanm a ve büyük ecir vardır.”-'’'
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Derin tefekküre dayalı korku hadislerde de ‘Haş
yet’ terimiyle ifade edilmektedir. Bir haberde Hz. 
Peygamber’in: “Ben Allah hakkmda sizden daha çok 
bilgiye sahibim. Benim korkum (ha.şyetim) sizinkin
den daha fazladır.” buyurduğu nakledilir.-‘'2 Bilmeyle 
ilişkili korku için K ur’an’m kullandığı kelime de ay
nıdır.

1. “K ullan içinde A llah ’tan, ancak bilenler korkar (haş
yet).

2. “Görmediği halde R ahm an’dan korkan (haşyet) ve A l
lah’a yönelik bir kalp getiren herkese (cennet)..

3. “Allah onlardan razı olmuştur; onlar da O ’ndan razı ol
muşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbinden korkan 
(haşyet) içindir.”-'’-̂

4. O korkanlar (takva) ki, hiç görm eden Rablerinden kor
karlar (haşyet).

5. “Rablerinden korkanların (haşyet) ondan (inen vahy- 
den) derileri ürperir.

Taşların bir kısmından gürül gürül ırmaklar fışkı
rır. Bir kısmı da çatlar, onlardan sadece su sızar. Bazı
ları kasırga ve zelzelelerle yuvarlanır. Bazı taşlar da 
sert ve katıdır. Hiçbir hareket ve bereketleri bulun
maz. Haşyet terimi, İsrailoğulları’nın katı kalblilikle- 
rini taşa benzeten şu ayeti celilede; ‘Harekete geçiren 
yerinden oynatan, yuvarlayan bir duygu’ anlamında 
kullanılmaktadır.

“Taş gibidir o. Belki daha da katıdır. Taşların bazıları 
vardır ki, ondan ırm aklar fışkırır. Bazıları vardır ki, ça
tır çatır yarılır da içinden su çıkar. Öylesi var ki, Allah 
korkusundan (haşyet) aşağılara düşer.

Araplar’ın kız çocuklarını (benât) iffetsizlik eder
ler korkusuyla, ayrıca hem kız, hem de erkek (evlad) 
çocuklarını aç kalma kaygılarından öldürdüklerini bi
liyoruz. Bu ikinci öldürme salt çocukların gelecekte 
rızıklarına ortak olurlar kaygısından olabileceği gibi. 
Tanrılardan bereket isteme inançlarına dayalı bir tür 
kurban sunma da olabilir. Nitekim putperestlerin kız 
ve erkek çocukların (evlad) Tanrılarına kurban sun
dukları bilinmektedir. Kur’an, cahil Arapların çocuk
larını öldürmelerinin bir sebebinin beyinsizlik ve bil
gisizlik, ikinci bir sebebinin de Allah’tan başka Tanrı 
edinmek olduğunu belirtir.

1. “Bilgisizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katle
denler..

2. “M üşriklerden bir çoğuna, A llah’a ortak koştukları put

lar öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir.. 
Rızıklarına ortak çıkar diye, yahut Tanrılar rızık 

versin diye cahil Araplar çocuklarını öldürmüşlerdi. 
Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz bununla 
ilgili, fakat başka bir şeydir. Kur’an, putperest Arap
lar’ı öz çocuklarını öldürmeye vardıran korkudan söz 
ederken bir ayette ‘Haşyet’ terimini kullanır. Demek 
ki haşyet ruhi yapıyı kuşatarak insanın gözünü karar
tan, öz çocuğunu öldürmeye bile sevkedebilecek bir 
korku türüdür.

“Yoksulluk korkusuyla (haşyet) çocuklarınızı öldürm e
yin. Onları da sizi de rızıklandınyoruz-’’̂ *

Rızkı veren önünde kurban kesilen pullar değil, 
Allah’tır.. Bu nedenle inanan kimse haşyeti, asla 
O ’ndan başkasına yönlendirmemelidir. Çünkü buna 
layık sadece Allah’tır.

1. “Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza (haşyet)
layık A llah’tır.” 2̂

2. “Ü zerlerine savaş yazılınca, içlerinden bir grup, Al
lah’tan korkmuş (haşyet) gibi hatta daha şiddetli bir 
korkuyla (haşyet) insanlardan korktular (haşyet)^^

3. “A llah’ın açığa vuracağını (Zeyneple evlenme arzunu) 
gizliyordun.A llah’tan korkacağına (haşyet) insanlardan
korktun (haşyet)”^^

‘Haşyet’in kök harflerinin bir ayette fiil biçiminde 
ilginç bir kullanımı vardır. Kelime, Hz. Musa’nın 
kendisiyle arkadaşlık yaptığı bilge kişinin ağzından 
söylenen sözde geçer. Bilge, hiçbir suçu bulunmayan 
bir sabinin öldürülme gerekçesini açıklıyor:

“Onun anası-babası inanmış kişilerdi. Çocuğun onları 
azgınlık ve inkâra sürüklem esinden korktuk (haşyet)” '̂’

Buradaki ‘korktuk’ fiili, Bilge kişinin gelecekte 
kötü birşeyin olacağını bilmesinden doğan korkusu
nu anlamlandırıyor. O Bilge, Cebrail’i temsil ediyor. 
Cebrail, bir çocuğun gelecekte sebep olacağı kötülük
lerden haşyet edildiği için ölümüne hükmedildiğini 
belirtmektedir. Dikkat edilirse ‘Haşyet’ kökü burada 
da öldürmeyi tecviz eden bir korkuyu ifade etmek için 
kullanılmıştır.

Kur’an’da sorumluluk duygusundan dolayı, ilahi 
büyüklük karşısında ızdırap ve endişeyle titreme duru
munu anlatan bir başka kelime ise ‘ Vecel’dir.*̂  ̂ O ka
dar ki bu terim, kullanıldığı yerlerdeki anlam örgüsü-
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ne bakılırsa son ayetteki Haşyet’le eşitlenmiş gibidir.
1. “İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında 

kalbleri titrer (vecel) ve onlara A llah’ın ayetleri okun
duğunda, bu onların im anlarını artırır.

2. “Onlar öyle insanlardır ki, Allah anıldığında kalbleri tit
rer (vecel); başlarına gelene sabrederler, namazı göze
tirler. ”68

Öyle görülüyor ki Kur’an; kötülüklerden kaçın
mak için ‘Havf’i, iyi işler yapmak için ‘Takva’yı, ilk 
hayat tutkusunun kırılması için de ‘Haşyet’i öner
mektedir. Bu ruh hallerini geçtikten sonra Kur’an’ın 
inanan kişiden beklediği ‘Huşu’dur. Huşû, kalp, ses 
ve organlarla birlikte, yani varlığının tümüyle başka
sının önünde tam bir boyun eğiş demektir.

1. “O gün, eğip bükm esi olm ayan davetçiye uyarlar. R ah
m an’ın huzurunda sesler kısılır (huşû), aitık bir hışırtı
dan başka bir şey işitm ezsin.”-*'̂

2. “Geldi mi sana her yandan kaplayacak olanın haberi! 
Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir, (huşû)”'̂ ^

3. “Sen toprağı boynu bükük (huşû) görüyorsun ya, işte o 
da A llah’ın ayetlerindendir.”7>

4. “Eğer K ur’anı bir dağa indirseydik, onu A llah korku
sundan (haşyet) boynu bükük halde (huşû) parça parça
görürdüm . ” '̂ 2

Son ayette ‘Haşyet’ ve ‘Huşû’ terimleri bir arada
dır. Bir önceki ayette de toprağın mütevazi durumu 
‘Huşû’ ile tanımlanmıştı. Yukarıda gördüğümüz üzre

dağların huşu durumu da, haşyet nedeniyle parçalan
ma biçimiyle ifade edilmişti. Bu misaller Yaratıcı kaı- 
şısında inanan kimsenin takınması gereken durumu 
öğretmektedir. Yani Allah karşısında ondan istenen, 
diğer varlıkların zorunlu hayat biçimlerine benzeyen 
bir teslimiyettir.

İbadetler arasında ilahi korkuyu en iyi namaz sem
bolize eder. Ondaki alnı yere indirme, tam bir boyun 
eğme durumudur. Gerçek namaz durumu, inananın 
kendisini maddi hayattan tamamen sıyırıp, Hak karşı
sında yok sayarak secdeye kapanma vaziyetidir. Bu 
şekildeki kimseler kendi varlıklarının farkında bile 
olamazlar. Bu nedenle gurur, kibir ve küfürden imana 
dönüş işareti sayılan namaz onlardan başkasına çok 
ağır gelir.

1. “Kuşkusuz, kurtulm uştur m üm inler ki onlar namazla
rında boynu büküktürler (huşû).,.”’̂-̂

2. “Sabırla ve namazla yardım  dileyin. Bu, kalbi ürperti 
duyanlardan (huşû) başkasına çok ağır gelir.

Huşû’nun anlamı ilahi korkunun tam bir teslimi
yete dönüşmesi ise artık bu durumdaki kimselerin as
la sapmayacaklai'i bilinmelidir.

“Ehli K itap’tan, öyleleri var ki, A llah’a size indirilene 
ve kendilerine indirilene inanırlar: Allah karşısında ür
perirler (huşû)”'̂ ‘>

(Devam edecek)
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31/33,65/1. 6 4 -K u r’an-

K ur’an-ı Kerîm: 10/62-3 65- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 5/57. 66- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 5/112. 67- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 49/14. 68- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 22/1. 69- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 13/35. 70- K ur’an-
K ur‘an -1 Kerîm: 45/19. 71- K ur’an-
Kur*an-ı Kerîm: 19/86. 72- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 3/131. 73- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 2/123. 74- K ur’an-
K ur’an-ı Kerîm: 2/24. 75- K ur’an-

1 Kerîm; 21/49.
1 Kerîm: 35/18, ayrıca bak; 36/11.
1 Kerîm: 67/12, gayb ve haşyet ikil- 
ayrıca bak; 5/94, 50/33.
Edeb, 72; Müslim, Fezâil, 127-128; 
bak; Dârimi Mukaddime. 34.
I Kerîm: 35/28.
1 Kerîm: 50/33 
1 Kerîm: 98/8.
1 Kerîm: 21/48-49.
1 Kerîm: 39/23.
1 Kerîm: 2/74.
1 Kerîm: 6/140.
1 Kerîm: 6/137.
1 Kerîm: 17/31.
I Kerîm: 9/13.
I Kerîm: 4/77.
1 Kerîm: 33/37.
1 Kerîm: 18/80.
1 Kerîm: 23/60, 15/52-53.
1 Kerîm: 8/2 
1 Kerîm: 22/35.
1 Kerîm: 20/108.
1 Kerîm: 88/1-2.
1 Kerîm: 41/39.
1 Kerîm: 59/21.
1 Kerîm: 23/1-2.
1 Kerîm: 2/45.
1 Kerîm: 3/199.
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DENEME mt

YUSUF’UN YÜZtj

Vedat AYDIN

Ş; u zalim  d ü n y a  b ü tü n  tuzak la rıy la  ü zerim e geli- 
, yor. E tra f ım ı yan g ın  sarm ış, gön lüm  a lev le r 

içinde; k a ra b u lu tla r  göğe yükseliyo r. G öğün  
de rin lik le rinden  k a lb im e  yansıyan  m av iy i, bugün  her 
zam ank inden  dah a  ço k  özlüyo rum . N em ru d ı a lev lerin  
o rtasında  “ Serin  ol ey  ateş! İb rah im ’e se lam et o l!” 
em riy le  aç ılan  gü l b ah çe le rin d e  d o laşm ak  is tiyo rum . 
H er ah lâksız  te k lif  k a rş ıs ın d a , Y u su f’a ku ru lan  tu zak 
lara  karşı: “R abb im ! B an a  zindan , bu n la rın  ben d en  is
ted ik lerinden  d ah a  iy id ir !” duası d ö k ü lü y o r d u d ak la 
rım dan . “E ğ e r Y u su f’um  yastığ ım a k o y m azsa  başı- 
n ı/B en  de Y akub g ib i k o k u su n u n  aşığ ı o lu ru m ” d iye , 
Y u su f’a o lan  sev g is in i d ile  g e tü e n  P ir-i A şk ’ın h asre 
tine teslim  ed iy o ru m  k a lb im i. Ş airin , “ S eyy id  N ebi 
b ize  b ir gül b ıra k tı” m ısras ın d a  h a tırla ttığ ı em ane tin  
ağ ırlığ ı b ir s ilin d ir  g ib i g eç iy o r om uzlarım dan . H enüz 
ço cu k  yaşta  P e y g a m b e r aşk ından  ken d in i O ’nun y e ri
ne ö lüm e adayan  A l i ’n in  sevdası y ü reğ im i dağ lasın! 
K ocasın ın  ö lü m ü n e  a ld ırış  e tm eden  dc li-d iv an e  o la 
rak  R asu lü  so ran  S ü m e y ra ’nın yan ık  b ağ ım d an  bir 
avuç  kor da ben i sarsın !

“R abbim ; y ıld ız la r  parlıyor. İn san la rın  g ö z le ri k a 
palı, su ltan la r k ap ıla rın ı kapattı. H er aşık  sevg ilisiy le  
ya ln ız . B en  de  b u ra d a  sen in le  y a ln ız ım .” d iyen  R a- 
b ia ’nın ya ln ız lığ ı, n e  y ü ce  yaln ız lık tır! K a lab a lık la r
dan  uzak laşıp , se s s iz -sed âs ız  m âbetle rin  ka lb in e  d a l
m ak  is tiyo rum . D a ğ la rm  do ru k la rın a  ç ık ıp  b u lu tla ra  
do k u n m ak  is tiy o m m . G ecen in  se rin liğ in d e  gözkapak - 
la rım a d ü e n ip , b e d e n im d e n  ko p arak  O ’nun la  b aşb aşa  
ka lm ak , k u şlu k  v ak tin d e  haya ta  “m erh ab a” d em ek  is 
tiyorum .

H ak ikat y o lcu su n u n  e teğ in d en  tu tup  yo l a lm a lı
y ım . Bu dü n y ay a  a it ne  k ad a r yük  v arsa  om u zlarım d a  
b ırak ıp , b ir  kuş g ib i ö zg ü rlü ğ e  açm alıy ım  k an a tla rı
m ı. D ünyan ın  b ü tü n  ço cu k la rın ı k an ad a rım a  alıp  y e r
yüzünün  lane tli y a şam ın d an  uzaklaştıiT nalıy ım . A n 
nelerin  g ö zy aşla rın ı s ile cek  d e lik an h la r o la rak  in s in 
ler yeryüzüne. H azd an  b una lm ış  top lu m la ra  Y u su f’un

b eyaz  yüzünü  yansıtsın lar. “ P ey g am b er ç içe ğ i”ni d ik 
sin le r bahçe le rine . K u tsa l m e tin le rin  so luğunu  h isse t
sin le r nefes le rinde . H ira ’da  ru h la rın ı arındırsın lar. 
K ız la r H a c e r’in sadaka tin i, e rk ek le r İb ra h im ’in azm i
ni öğ rensin ler. E bu B e k ir ’in cö m ertliğ in i silsin  k irli 
e lle ri; K a ru n ’lar y ık ıls ın . Ö m e r ’in ce sa re ti uyandırsın  
m azlum ları; z a lim le r d ev rils in . O sm a n ’ın edebi ay 
nası o lsun  k a rd eş le rin /b ac ıla rın ; ça tlasın  şey tan ın  fen 
ni! A l i ’nin ilm i a lim in  az ığ ı o lsun ; aydm lansın  cah il
lerin  yolu . T ek b aşın a  ü m m et o lm an ın  derin liğ i Ebu 
Z er m ek teb inde  öğren ilsin !

E y  gam  Ve k ed erin i A lla h ’a a rzeden  Yakub! G ö z
lerine  ay d ın lık  saçan  Y u su f’un  gö m leğ i nerede? G ö z
le rim iz  gö rm üyor, k a ran lık  d eh liz le rd e  do laşıyoruz. 
Y u su f’un  kokusunu  a lam ıy o ru z . D ü ştü ğ ü m ü z  k u y u 
dan ç ıkam ıyo ruz . A rtık  k u şla r k o n m u y o r p encerem i
ze. K a lb im iz i o k şay acak  b ir  m erh am et şarkısı ö z lü 
yoruz. K uşluk  vak ti g eç iy o r üze rim izd en , u y an am ı
yoruz . U yku b ü rü m ü ş g ö z le rim iz i. İsy an ım ız  nefs im i
ze tab i o lm uş. A şk , gök ten  ip in i çekm iş. D u y g u lar d ö 
nü şm ü y o r söze. Söz, kabul e ttirm iy o r kend in i. H er 
gün b in  can  ah y o r şey tan ın  oku . M erh am e t b ir cey la 
nın b ak ış ın d a  sak lı şim di. A ğ rıla r  tüm  beden i sardı. 
Z em h eri k a lb im iz in  b aharı o ldu .

E y  k a lp le ri ev irip  çev iren  R abb im iz! P erişan lığ ı
m ızı sana  hava le  ed iyo iıız . D ü n y an ın  tuzak larından  
koru  b iz i. G ö rm ey en  g ö z le r im ize  ış ık  ver. D uym ayan  
ku lak la rım ız ı işittir. İsy an ım ız ı n efs im iz in  elinden  al. 
K a lb im ize  is tikam et ver. Ş ey tan ın  o k u n a  h ed e f yapm a 
b iz i. R ah m et sağ an ak la rın ı y ağ d ır  ü zerim ize . V ü cu 
d u m u za  sağ lık  ve dii'enç ver. K ad ın la r ım ız ı P atım a g i
bi Z eynep  gib i iffe t v e  m arife t eh li k ıl. E rkek le rim iz i 
R a su lü ’nün ay ak  iz lerin i sü ren  m u ttak ile rden  eyle. 
Ç o cuk la rım ız ı H aşan  ve  H ü sey in  b ilin c i ile donat. 
K a lb im ize  Y unus aşk ı bahşet. G ey lan i g ib i söz ehli o l
m am ıza  yard ım  et. Ö m e r’in ce sa re ti yü reğ im izi d o l
dursun . A li’nin ilm i y o lu m u zu  ay d ın la ts ın . Y usu f’un 
yüzü  aynam ız  o lsun. ■

OCAK 1999 ■ 57

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


IIZLENIM
INGİLTERE MEKTUBU

Kani
TORUN

evgili dostlar, İngiltere için ol
dukça hareketli geçen bir ayın 
sonunda ve yılın en sakin gü

nünde (Christmas günü) bu mektubu 
yazıyorum. Olayları sondan başa doğru 
özetlersek, önce lordlar tartışması, son
ra Şili diktatörü Pinochet’nin iade tar
tışması daha sonra Irak’a saldırı en so
nunda da Ticaıet ve Sanayi B akam ’nm 
istifası.

Lordlaı- meselesi Türkiye’de size bi
raz garip gelecek bir olay. Bilindiği gi
bi İngiltere parlamentosunda iki meclis 
var. Biri halkm seçtiği Avam Kamarası, 
diğeri Lordlar Kamarası. Lordlar Ka
marası eskiden tamamen lordluğu ba
badan intikal eden lordlardan oluşur
ken şimdi, bir kısmı yine böyle, bir kıs
mı ise parti kontenjanlarmdan atanıyor. 
Bir ay kadar önce hükümetin Avrupa 
parlamentosu seçimleri ile ilgili bir ka
nun tasarısı Lordlar Kamarası’nda red
dedilince, Blair bu babadan miras lord- 
lara savaş açtı ve bunun kaldırılmasmı, 
bütün lordların parti kontenjanlarından 
atanmasmı istedi. Kraliçe de yıllık par
lam ento konuşm asm da buna- destek 
verdi. Gördüğünüz gibi İngiltere’de de
ğişiyor, ancak değişim uzun yıllar alı
yor ve tartışarak acılaşarak değiştiriyor

lar. Bu yüzden burada, T ürk iye’de 
olanları anlam akta insanlar güçlük çe
kiyor. Özellikle yazmm değiştirilmesi
ne inanmıyorlar. Şaşırmakta da haklılar 
çünkü bizim çocuklarımız 30 sene önce 
yazılmış makaleleri anlamakta güçlük 
çekerken burada 16. yüzyılda yaşamış 
Shakespeare’nin eserleri liselerde oku
tuluyor ve biraz gayretle çocuklar anla
yabiliyorlar.

Gelelim Pinochet meselesine. Şili 
eski diktatörü M argaret Thatcher’in ka
dim dostu Pinochet her zaman geldiği 
İngiltere’ye tedavi amacıyla bu yıl gel
diğinde başına geleceklerden haberi 
yoktu. İnsan hakları grupları kampanya 
yaparak İspanya’da bir hakimin verdiği 
tutuklama kararm m  uygulanmasmı is
tediler. Pinochet tutuklandı ve nihayet 
Avrupa birliği kararlan gereği İspan- 
ya’ya iade için süreç başlatıldı. Dışaı- 
dan bakmca son derece asil görünen ve 
İşçi Partisi hükümetine Avrupa’da puan 
kazandıran bu iş içerden bakınca ve İn- 
gilizleri biraz tanıym ca son derece m i
de bulandırıcı.

Yanlış anlaşılm asın, ben P inoc
het’nin yargılanmasına karşı değilim. 
Bilakis cezası neyse çekmesi gerektiği
ni düşünüyorum. Ancak bu ikiyüzlü İn-
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gilizler eliyle değil. Pinoc
het’nin kudretli zamanında 
Şili İngiltere’nin en önemli 
silah müşterisi idi. Falkland 
savaşmda İngiltere’ye des
tek vermişti. Adamm sağlı- 
ğmda kanmı emen İngiltere 
şimdi postundan da para ka
zanma peşinde. Avrupa biı- 
liği ile ilişkileri bu sayede 
ilerletiyor ve kıta Avrupası 
ile arasmdaki buzları eriti
yor. Bu iş bil" diğer açıdan da 
sinir bozucu. Çünkü Şili hü
kümeti Pm ochet’yi isteyip 
kendilerinki yai'gılayacakla- 
rmı söyledi hatta Şilili sol 
partiler bile Pinochet’nin Şi
li de yargılanması gerektiği
ni söylediler. Ancak kendini 
diğerlerinden üstün gören kibirli İngiltere adamı 
yargılama hakkını kendinde görüyor, kendilerini 
hala Victoria döneminde zannediyorlar.

Gelelim Irak saldırısına. Tony Blair başa geldi
ğinden beri C linton’m küçük kardeşi gibi davran
maktan son derece mutlu. İngiltere’de Ameri
k a’nm küçük kaideşi gibi muamele görüyor. Ki
birli İngilizler için bu çok katlanabilir birşey değil 
ancak Amerika hem kendi akıabalaıı hem de baş
ka çareleri yok.

Özellikle İrlanda’da yapılan barışta Clinton ak
tif bir rol oynadı, (muhtemelen İrlanda’daki terö
ristlere Am erikan yaı dım m ı keserek) Tony’de 
B ill’e M onica davasında destek vererek dostluğu
nu gösterdi. Irak salduısından önce her krizde 
Am erika’mn hıkdeyicisi olarak davranan İngiltere 
saldırı başlayınca sanki olayın birinci derece kah
ramanıymış gibi davranmaya başladı. Haberlerde 
British ve Amerikan bklikleri demeye, British 
Tornado’lai mm ne kadar etkili olduğunu anlatma
ya başladılai'. Her ne kadar bazen Amerikan yo
rumcular İngiliz sunucuları bozsa da bu durum de
ğişmedi. İngiliz sunucular salduida İngiltere’nin 
rolünün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ça
lışırken Amerikan yorumcular İngiltere destek ol

Pinochet

masa da Amerika’nın bu ha
reketi yapmaya kararlı oldu
ğunu söyleyerek onları boz- 
dulai'.

A slında A m erika’ya bu 
kadar yalaklık yapmak İngi- 
lizlerin normalde kaldırabile
cekleri birşey değil ancak kı
ta Avrupasm ın karşısında 
güçlü olabilmek için başka 
çareleri de yok. Harekâta İn
giltere’de müslümanlaıla be
raber az sayıda İngiliz barışçı 
da tepki gösterdi. İşçi partisi 
m illetvekih Tony Blaii' gerek 
televizyonlarda gerekse par
lam entoda muhalefetin sesini 
dile getûdi.

Son istifa olayma gelince.
Ticai'et ve Sanayi Bakanı Pe

ter Mendelson ev alabilm ek için hazine bakanı 
multimilyoner Geoffrey Robinson’dan yüklü mik
tarda borç aldığı ve bunu mal beyanmda göster
mediği, gizlediği ortaya çıkınca her ikisi de istifa 
etti. Peder Mendelson işçi partisi için çok önemli 
adam, partinin ideoloğu, programım yazanlardan. 
Daha bir ay kadar önce homoseksüel olduğu orta
ya çıkmca gazeteler kamuoyu oluşturup bunun 
kendi özel hayatı olduğunu, işine mani olmadığmı 
yazmışlardı. (Yapılan kamuoyu araştırmalarmda 
İngilizlerin çoğunluğunun bunun kendi özel haya
tı olduğunu düşündükleri ortaya çıktı.) Türki
ye’den bakınca oldukça ters gelen bir tablo. Ada
mm istifasmı gerektirmeyen şey bizim açımızdan 
ne kadar önemli, istifa sebebi ise ne kadar şuadan. 
Bizim politikacıların her daim yaptıkları iş. Hatta 
borcu verenin istifası ne kadar garip değü mi? 
Bizde kendi parasmı değil, devletin parasmı ve
renler “verdimse ben verdim ” deyip cumhurbaş
kanı bile oluyorlar, adamcağız yanhş ülkede borç 
vermiş anlaşılan!

Size bu mektupta christmas düşünceleri aktara
caktım ancak bu mektup çok uzadı. İnşaallah ge
lecek mektupta size cluistmas vesilesiyle İngilte
re ’de dinin yeri ve bir de kadm lann durumu ile il
gili yazacağım. İnşaallah. A llalı’a emanet olun. ■
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

IR A K

Mustafa
ÖZCAN

I r a k ’a yeni saldırıyı beklerken

II. D ünya Savaşı sonrası d izayn edilen  ku- 
rum ların  m iadını do ldurdukları b ilin iyor

du. A m a B M ’nin bu kadar çürüdüğü , laç
ka  haline geldiği b ilinm iyordu.. Bu son 

saldırı onun belgesi oldu. F ransa Parla- 

m en to su ’nun U lu sla ra ra s rİlişk ile r  kom is
yonu B aşkanı Jack L a n g ’ın da dediği gibi 

operasyon  S ad d am ’dan ziyade B M ’yi he
d e f  alm ış durum da. Saldırı haksız olduğu 

kadarıy la  B M  G enel Sekreterine de b ir ha

karet. A BD , BM  G enel Sekreteri K ofi A n

n a n ’ı kaale  alm azken, onun m em urunun 
kendisi tarafından ısm arlanan  raporuyla 

Irak ’a vuruyor. U N S C O M ’un inand ıncı- 
ğılı kalm adığı gibi B M ’nin  de kalm am ış

tır. A slında uluslararası cam ia ve u luslara
rası hukuk d iye b ir m eflium  anlam ını y itir

m iştir. S istem  hem  m ikro  hem  de m akro 

düzeyde zayıfın  güçlüyü ezm esinden iba

ret. M ikro düzeyde Ira k ’ta Saddam  H üse

yin halk ın ı, m akro düzeyde de C linton y i

ne Irak ve halkını eziyor. R esm en BM , 

A B D  ve İng ilte re ’nin elinde rehine poz is

yonuna düşm üştür. D aha önce CIA  ve 
M O S S A D  ajanı o la rak  n ite len d irilen  

U N SC O M  M üfettişi S co tt R itter, eski p a t

ronu B u tle r’i deşifre  ediyor. O nun Irak ’ı 

yakan son raporunun ısm arlam a olduğunu 

ihbar ediyor. B u d e r’ın aranm am ası gere

ken yerleri aram akta ısrar ederek  Irak ’ı

k ışk ırttığ ın ı söy lüyor. R ich a rd  B utler, 
F ran sa ’ya nasıl bir rapor ısm arladık ların ı 
sorm uş; zeh ir zem berek  mi o lsun, dengeli 
mi o lsun kab ilinden . D aha BM  gönneden  
ve G enel S ekreter Kofi A nnan  görm eden, 
raporun bütün ayrın tıların ı A B D  Y önetim i 
ile b irlik te  şekillend irm işler. B una göre de 
B ili C lin ton önceden sald ırı pozisyonu a l

mış. BM  m üfettişlerin in  I ra k ’tan ay rılm a
sı talim atını da B M  G enel Sekreteri Kofi 
A nnan değil, b izzat A B D  verm iş. B ütün 

bu gerçek ler ışığ ında u luslararası hukukun 
katledild iğ i ve B M ’nin A B D ’nin rehinesi 
haline geld iğ i anlaşılıyor. B u sald ırılarda 
A m erikan  halk ın ın  da b ir ç ık an  o lduğunu 
zan n e tm iy o ru m . T am am en  C lin to n ’m 
prestij savaşı ve azil gündem ini savuştu r
m a opera.syonu. Saddam  H ü se y in ’in u lus
lararası neg a tif im ajını ku llanarak ; b ir ü l
keyi ve halkını bom balam a pahasına  siya
si ç ıkar sağ lam aya çalışıyor. B inaanaleyh  

Ira k ’a yönelik  bom bard ım an  hukuki değil, 
siyasi. H edef tahtası o larak  S ad d am ’ı gös

teriyo rlar am a bunca yap ılan  operasyona 
rağm en hala S ad d am ’ın burnu  bile kana
m adı, faturayı ise Irak halkı ödüyor.

İlginçtir; İngiliz  P arlam en te rle r g rubu 
nun L ideri G eorge C lohe, harekatı A BD  
B aşkanı B ili C lin ton öncü lüğünde yeni b ir 
“ haçlı savaş ı” o larak  n itelem iştir. Bu bağ 

lam da C lin to n ’a A rslan Y ürek li B ili” y a 

k ıştırm ası yapılm ıştır. H albuki daha b ir

kaç gün önce B ili C linton G a z z e ’yi ziyaret 

ederek ilk defa F ilistin -İsrail m ücadelesin -
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de bir tarafsızlık  ve itidal em aresi gösterm iş iken, iki 
gün sonra çarketm iş O rtad o ğ u ’da ve F ilis tin ’de o luş
m akta olan o lum lu im ajın ı alabora etm iştir. İsrail bası
n ından H aaretz gazetesi B ili C lin to n ’ı Filistin  tarafının 
B elfaou r’una benzetiyordu . İki gün sonra da A rslan yü
rekli R ichard ’a benzetild i. Private E ye adlı dergi de 

C lin ton ’ı E bu N id a l’a benzetm iş hatta onun dünya için 
daha da tehlikeli o lduğunu  söylem iştir. Z ira  B ili C lin
to n ’ın elinde Ebu N id a l’da bu lunm ayan tehlikeli silah

lar bulunuyor.

B undan sonra Irak, B u tle r’i haklı olarak  toprak ları

na kabul e tm eyeceğin i bildirdi. Peki U N S C O M ’un aki- 

beti ne olacak. K eza A B D ’nin elinde  rehine olan Kofi 

A nnan ve B M  bu hukuksuzluğu  nasıl aşacak ? N eyazık 

ki bu soruların  sadra şifa  o labilecek bir cevabı yok. B ü

yük ihtim alle hukuki yön sürüncem ede kalacak ve 

uluslararası sistem  tam iri m üm kün o lm ayan bir yara 

daha alacak. S istem i bozan la r sistem i yen ileyem eye- 

cekleri için, yeni b ir sistem  inşa etm ek  ancak u luslara

rası düzeyde yeni ak tö rlerin  ç ıkm asına bağlı kalacaktır. 

Aksi takdirde sistem , T ü rk iy e ’deki sistem e benzeye

cek. Y ıkılan ve ahlâki ve hukuki m eşruiyetin i kaybeden 
hüküm et üyelerinden  yenisini kurm ası istenecek. Yeni 

u luslararası ak tö rle r doğm adan  tıkanan dünya sistem i 
yenilenem eyecektir. A ncak en azından Irak konusunda 

hukuki düzeyde yap ılab ilecek  şey ler var. R usya ve Çin 

gibi G üvenlik  K onseyi üyesi bazı ülkeler am bargoyu 

tek yanlı o larak  kald ırırlarsa; am bargo uluslararası veç

hesini ve hukuki dayanağın ı kaybedecektir. Bu sağlan-

Kofi Annan

d ığ ında Irak ’a yönelik  am bargo özelleştirilebilir. Yani 

İngiltere ve A BD  kendi ad larına  isterlerse am borgoyu 

sürdürebilirler. A ncak geri ka lan  ü lkeler am bargoya son 

vererek Irak ’la ilişkilerini norm alleştirebilirler. B öyle- 
ce A BD , İran ’a 've S u d an ’a uygu lad ığ ına  benzer b ir am 

bargoyu tek başına ve tek yanlı o larak  Irak ’a uygulaya

bilir. B unda b ir m ahzur yok. A m a uluslararası krediyi 

kendi çıkarları için ku llanan lar bu  krediyi kaybettik le
rinde y ine çarkedecek vc Irak ’a am bargoyu kald ıranlar 

yine kendileri olacaktır. D ünyan ın  arkalarından itm edi

ğini bir görsünler. İran ’da o lduğu  gibi. A m a onların  a r

zusu hem  bütün dünyayı arkalarına  alm ak hem u lusla

rarası iradeyi kendi ipotekleri a ltında  tutm ak, hem  de 

bunu Irak ’la arasındaki hesap laşm a için  kullanm ak. Pes 

doğrusu, bu kadarı fazla. Yağm a yok. A B D ’nin m anev

raları ve alavere dalavereleri herkesi bıktırdı. A B D ’nin 
gücü zaafı haline gelm eden bu po litikaları terketm eli- 

dir. Saddam  sonrası Irak ’ı d izayn  etm ek isteyenler ö n 

ce kendilerine çeki düzen versin ler, ahlaken iflas etm iş 

sistem lerin i tashih etsinler. M onica  için dünyayı ateşe 

vennesin ler.

FİL İP İN L E R
_________________ Ebu Sayyaf’a d arb e_________________

Z A M B O A N G A  - F ilip in le r’in en  radikal lideri A bdür- 
rezak E bubekir C an ca lan i’nin, po lisle  giriştiği çatışm a 
sonucunda öldürüldüğü belirtild i.

Polis kaynakları, ü lkenin  güneyindeki B asilan b ö l
gesinde bulunan L am itan ken tinde  F ilip in le r’de en ra 
dikal grup olarak bilinen Ebu S a y y a f’ın lideri A bdürre- 
zak E bubek ir C an ca lan i’nin po lisle  girişilen çatışm ada 

öldürüldüğünü bildirdi. P olis kaynak la rı, çatışm a sıra
sında radikal liderin yan ısıra  g ruba  üye üç kişiyle b ir 

polisin  daha hayatını kaybettiğ in i açık ladı.
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Ç atışm ada üç  polisin  de yaralandığını b ild iren  kay 
naklar ayrıca , o tuz  yaşlarında  o lduğu san ılan  C ancala- 
n i’nin başına 37 b in  500 do lar ödül konu lduğunu  h a tır
lattı.

MALEZYA 

E n v er’e siyaseten yargılam a

M erhum  M enderes ve arkadaşların ın  siyaseten  yarg ı

landıklarını ve idam  ed ild ik lerin i b iliyoruz. M aaalesef 

bu siyaseten  yarg ılam ala r sadece ü lkem ize ve bize has 

değil. M alezy a’da da  yarg ın ın  siyasete  âlet edilm esin in  
çirk in  bir ö rneğ iy le  karşı karşıyayız . Eski başbakan 

yardım cısı ve m aliye  bakan ı E nver İb rah im ’in yarg ı

lanm asını kasted iyoruz . E nver İb rah im ’e yüz  k ızartıcı 

ahlâk î suçlar isnad  ed ilm işti. A m a gelinen nok tada  bu n 

ların aslı asta rın ın  o lm adığ ı ve bazı insan ların  ve yarg ı

n ın  siyasî en trika lara , te rtip lere  âlet edild iğ in i gö rüyo

ruz. N e y az ık tır ki bu M alezya  gibi sevd iğ im iz  b ir ü l

kede cereyan  etm ektedir. Y argılam anın beşinci hafta

sında  E nver İb rah im ’in “devlet kom plosu” iddiaları 

haklılık  kazanıyor. C insel suçlam anın  tek şahidi olarak  

takdim  ed ilen  E nv er İb rah im ’in eşinin eski şoförü  Azi- 

zan Ebubekir, E nver İb rah im ’in kendisin i cinsel em el

leri için b ir kö le  gibi kulland ığ ın ı ileri sürm üş ve kam o- 

uyunu E nver İb rah im ’in aleyhine tek cephe haline g e 

tirm eye çalışm ıştı. C insel tacizin  1992 y ılında vuku 

bulduğunu idd ia  e tm ekteydi. 1997 yılı 5 A ğustos tarihi 

dam gasını taşıyan  m ek tubunda aynı iddiaları d ile ge tir

m ekteydi. B u  idd iaları m esne t yapan M ahatır, E n v e r’in 

azil sürecini başlattı. E nver ise baştan  beri a leyhinde 
do lap lar çev rild iğ in i an la tam am anm  telâşı içindeydi. 

A hlâk î suçlam a ile ilgili E nver İb rah im ’e tam  4 dâvâ 

açıldı. O tu tm azsa  d iyerek  ihtim al hesap ları da d ikkate 

a lındı, bir o k ad ar da  yo lsuzluk larla  ilgili d âvâ  açıldı.

Enver İbrahim

N e en terasand ır E nver İbrah im , M ahatır ve avanesini 
yo lsuzluk la  suçladığı için araları açılıyor, bu iddialar

dan do lay ı on lar yargılanacağı yerde  p iyango  E nver İb 

rah im ’e vuruyor. Sanki aynada T ü rk iy e ’yi sey red iyor

sunuz. E nver dâvâ  yarg ıcın ın  kend isine  karşı m aksatlı 
o lduğunu  ve kendisin i peşinen  m ahkûm  ettirm ek  istedi
ğini ifade ediyordu. Yani siyase ten  infaz.

E nver İb rah im ’in savunm a avukatı C hris topher Fer
nando ise dâvâyı tersyüz etm eyi başardı. A z izan ’a; li- 
vata vakasın ın  1992 y ılında  o lduğunu söylem esine rağ
m en neden 1997 y ılına kadar E n v e r’in evine gitm eye 
devam  ettiğini soruyor. A zizan bu  soru ve sorgu karşı
sında ap ışıp  kalıyor. Soruyu  an lam ad ığ ın ı söylüyor, bu 
nun üzerine avukat, “ A ran ızda  böy le  b ir  m ünasebet hiç 
olm adı, öyle değil m i?” d iye  so ru y o r ve m evhum  o la

yın tek tanığı m esabesindeki A zizan  “ O nay lıyo rum ” d i
yor ve çark  ediyor. A vukat bunun  üzerine , şahid in  inan
d ırıc ılığ ın ın  kalm adığ ın ı sö y lüyo r ve dâvâ  düşüyor. 

B öylece suçlam a ve kom plo  bum erang  gibi geriye tepi
yor. D aha önce benzeri b ir iddia ile  o rtaya  çıkan Üm m ü 
H afilda da  daha sonra  iddiasın ı geri çekm işti. A ncak id
d ia m akam ı bunu E nver İb rah im ’in ve taraftarı po lisle
rin bask ısına ham letm işti.

S iyaseten  yarg ılam a da M a lezy a ’yı dost ve düşm an

larının arasında küçük  düşürüyor. K ardav i ve A lvani g i

bi tanınm ış a lim ler bu hususta  M a h a tır’a cephe alırken 

haklı o larak  E nver İb rah im ’i tu tuyorlard ı. M ahatır da 

daha önce M a lezy a’ya davet ederek  rüşvet kabilinden 

ödül verdiği E zher şeyh in in  fe tvalarından  m edet um u

yordu. Son tablo d a  o lduğu gibi s iyasa llaşan  dâvâ  e lbet

te b ir şek liy le  u luslararası hale de gelebiliyor. B atılılar 

ise m eseley i M alezy a’nın  iç işle rine  karışm ak  için bir 

m an ivela  o larak  görüyor ve bunun la  u luslararası im ajı
nı lekelem eye çalışıyorlar. Al G o re ’un reform  isteğinin 

bundan başka ne anlam ı o labilir? B a tılıla r M ahatır M u- 

h am m ed ’i tam  o larak  kend ilerine  râm  edem edik lerin 

den do lay ı, E nver İb rah im ’i de İs lâm cı eğilim lerinden  

dolayı pek istem ezler. H er iki lidere  de sem pati duy

m azlar. B u itibarla, siyasî yarg ılam a fitne ve ü lkenin  iti

bar sınavı haline dönüşm üştür. S oros son konuşm ala- 

n n d an  birinde M alezyalIlardan  M a h a tır’ı devirm elerini 

isterken, y ine Yahudi asıllı b ir yazar o lan  Jim  H aogland 

da M ah a lır’ın hem  an ti-sem it (Y ahudi aleyh tarı), hem 

de yabancı düşm anı o lduğunu  idd ia  etm iştir. E lbette 

M ahatır bunları haketm em ekted ir. B u nun la  b irlik te  m a

alese f M ah a tır’m u luslararası çap ta  m aruz  kaldığı aşa

ğ ılanm aya ve parya  m uam elesine  E n v er kendi ü lkesin

de hem  de M ahatır tarafından  m aruz  b ırakılıyor. M aha-
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tır yargılama sürecinden evvel, Enver’le siyasî pazarlı
ğa olurmuş. Buna göre yardımcısının yani Enver’in 
Londra’ya gönüllüce sürgüne gitmesini istemiş. Enver 
İbrahim ise bu teklife direnmiş ve reddetmiş, Enver, az
linin de hukukî temelden yoksun olduğunu savunuyor. 
Büyük ihtimalle de öyle. Netice olarak siyasî yargılama 
Malezya’yı ve siyasî hayatını kilitlemiş durumda. Bu 
durumda en iyi çözüm ve parlak fikir herhalde şu olma
lı: Mahatır, yanlış, iftira ve komplolarından dolayı ve 
Malezya’yı içte ve dışta daha fazla zarara sokmamak 
için çekilmeli ve dilerse Enver İbrahim’in yerine, teklif 
ettiği Londra’ya gönüllüce sürgüne gitmelidir. Bu Ma- 
hatır’a yakışacak ve Malezya’ya son ve belki de en bü
yük hizmeti olacaktır. Enver İbrahim de mahkeme tara
fından aklanarak eski görevine dönmeli ve hakkı olan, 
Mahatır’a hayrü’l halef olarak başbakanlık yolu açıl
malıdır.

RUSYA
R usya’nın te p k is i: S tratejik  üçgen

YENİ DELHİ - Rusya’nın ABD’nin Irak bombardıma
nına karşı cevabı siyasi ve stratejik oldu. Rusya Başba
kanı Yevgeni Primakov, iki günlük bir ziyaret için gel
diği Yeni Delhi’de, bölgesel jeo-politik istikran sağla
mak için Çin, Rusya ve Hindistan’dan oluşan “stratejik 
bir üçgen”den yana olduğunu söyledi. Primakov, Yeni 
Delhi’de Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen karşılama 
töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, böl
gedeki bir çok şeyin Çin, Rusya ve Hindistan’ın politi
kalarına bağlı olduğunu belirterek, “Stratejik üçgeni 
kurmayı başarabilirsek, bu çok iyi olacaktır” dedi. Yeni 
Delhi’nin, geçen Mayıs ayında nükleer denemeler yap
masının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Rus Lideri 
olan Primakov, Hindistan’ın büyük bir güç olduğunu 
kaydederek, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve or
tak hedeflere dayandığını belirtti. Eski Sovyetler Birli
ği döneminde yakın ilişki içinde bulunan Yeni Delhi ile 
Moskova arasındaki stratejik bağı kuvvetlendirmek 
amacında olan Primakov’un, iki günlük gezisi sırasın
da, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalan
ması bekleniyor.

Harekata tepki
Bu arada, Yevgeni Primakov, ABD’nin, Irak’a yeni

den bir askeri harekat düzenlemesi durumunda, Rus
ya’nın nasıl tavır alacağı yönündeki bir soruya, Mosko
va’nın bu konudaki tavrının hiçbir zaman değişmeye

ceğini belirtti. Başba
kan, BM Güvenlik 
Konseyi’ni atlayarak, 
güç kullanılmasına kar
şı olduklarını vurgula
dı. Primakov, önceki 
gece Hindistan’a geli
şinde, ABD ve İngiltere 
tarafından Irak’a dü
zenlenen hava harekatı
nın sona ermesinden 
memnun olduğunu, an
cak harekatın yeniden 
düzenlenebileceği yö- Primakov

nündeki ifadelerden de
kaygı duyduğunu belirtmişti. Primakov, Güvenlik Kon
seyi’nin desteği olmadan güç kullanımı gibi eylemler
de bulunmanın yanlış olduğu görüşünü tekrarladı. Hin
distan da, Irak’a hava harekatı sırasında, Rusya ve Çin 
ile birlikte harekatı şiddetle eleştirmiş, Irak’taki silah 
denetimleriyle ilgili sorunun güç kullanımıyla değil, 
diplomasiyle çözümünden yana olduğunu bildirmişti.

Çin ise daha sonra Primakov’un teklif ettiği 
ABD’ye karşı stratejik üçgen teklifine katılmayacakla
rını açıkladı. Primakov daha sonra Kazakistan’a yaptı
ğı ziyaret sırasında da Amerika ile aralarında yeniden 
bir soğuk savaşın doğabileceği uyarısında bulundu.

KOSOVA
______________ UÇK yeniden toparlanıyor______________

PRİŞTİNE - Ateşkesten yararlanan Kosova Kurtuluş 
Ordusu’nun (UÇK) yeniden toparlanma devresine gir
diği bildirildi. Drenica bölgesinde ve dağlık alanlarda 
Kosova Kurtuluş Ordusu’nun kendisini yeniden düzene 
soktuğu ve silahlandığı kaydedildi. Siyasi gözlemciler 
geçen sonbahardaki dağınıklığına nazaran Kosova Kur
tuluş Ordusu’nun çok daha düzenli hale geldiği ve vu
rucu gücünün arttığını belirttiler. AP’nin muhabiri Da
ve Carpenter’in Lapastica’dan bildirdiğine göre UÇK 
mensupları geçmişten ders aldıklarını söylüyorlar. Re
mi adlı komutan, profesyonel orduya geçmeye çalıştık
larını ifade etti. Remi, savaşı Kosova’nın bütün parça
larına yayacaklarını da kaydetti.

Halen kosova bölgesinde 11 bm Yugoslav Ordusu 
mensubu ve 10 bin de Sırp polisi mevzilenmiş bulunu
yor. Buna mukabil UÇK’nın iyi eğitim almış bin men
subu bulunuyor ve destekçi pozisyonunda da silahlı 
birkaç bin gönüllüsü var.
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FİLİSTİN
Ahmet Yasin ve Mescicl-i Aksa H atibi serbest

Benjamin Netanyahu-Bill Clinton-Yaser Arafat

K U D Ü S- F ilistin  yönetim iy le  İsrail arasında im zalanan 
barış an laşm asın ı e leştird iğ i için tu tuk lanan  b ir im am ın, 

F ilistin lideri Y aser A ra fa t’ın em riy le  serbest b ırak ıld ı

ğı bildirildi. F ilistin li b ir  yetk ili, iki ay önce b ir te lev iz
yon program ında , top rak  karşılığ ı güven lik  anlaşm ası 
olarak da ad land ırılan  W ye P lantation  an laşm asını k ı

nam asının  ard ından  tu tuk lanan  Şeyh H am id El B ite- 
v i’nin serbest b ırak ılm a ta lim atın ın , A rafat tarafından 

bu hafta sonu N ablus şeh rinde  verild iğ in i belirtti. İsrail 

ile Filistin  yönetim i arasında  im zalanan barış an laşm a

sına karşı ç ıkan  B itevi, hu tbelerin i K u d ü s’teki El A ksa 
C am ii’nde veriyordu . B ite v i’nin serbest b ırak ılm asın 

dan birkaç gün sonra  ise evinde gözhapsinde bulundu- 
ralan Şeyh A hm et Yasin de  serbest b ırakıldı. İsrail tara
fı A rafa t’ın iki H A M A S sem bolünü  serbest b ırakm ası

nı şiddetli b ir şek ilde p ro testo  etti.

Gazze
Clinton’a hatıra, Arafat’a buruk bir sevinç

B aşkan C lin to n ’ın G a z z e ’ye yapm ış o lduğu ve tarihi 
olarak n ite lend irilen  geziden  geriye A rafat açısından 

buruk bir sev inç kalırken , N e tan y ah u ’nun W ye A nlaş
m asına “gü le  g ü le” dem esinden  sonra sadece solgun bir 

hatıra kaldı.

H aaretz gibi gaze te le r bu ziyaretle ilgili C lin to n ’ın 

şahsında F ilis tin  dev le tine  b ir start ararken , A m erikan 

başkanını F iiis tin lile r’in ham isi ve B e lfa o u r’u olarak 
n ite lendirm işlerd i. Yani F ilis tin lile re  anavatan  vadeden 

bir A m erikan başkanı. A ncak  C lin ton  W ash ing ton’a e l

leri boş dönünce b ir kez daha F ilistin  halkını hayal k ı

rıklığına uğ ra tm a ve İsrail yönetim ini sev ind irm e paha

sına B ağdat’a M onica füzeleri gönderm ek te gecikm e
m işti, B unun üzerine F ilis tin  Ö zerk  Y önetim ini de G az- 

z e ’deki A m erikan bayrak ların ın  nasıl o rtadan ka ld ıra 

cağı telaşı alm ıştı. B öy lece  so lgun  m endil gibi kalan  

A m erikan bayrak larm ı g iz lem ek  ve  C lin tona tepki gös

teren F ilistin lilerle  başe tm ek  y ine  sü recin  taşeronu A ra
fat ve adam larına düşm üştü .

C lin to n ’ın G azze ziyare ti sırasında  ilginç gelişm e

ler de yaşandı. B aşkan C lin ton , İs ra il’in ehndeki F ilis 

tinli m ahkum ların  çocuk la rıy la  görüştü . A ra fa t’ın G az- 

z e ’deki bü rosunda yap ılan  görüşm ede, yaşları 6 ile 12 

arasında değişen  4 k ız  çocuğu , B aşkan  C lin to n ’a baba

larının evlerine döneb ilm eleri için  İsrail m akam ları 

nezd inde g irişim de bu lun ıpasm ı isteyen  b ir m ektup 

ilettiler. B aşkan C lin ton m ektubu  okum aya başlayınca, 

k ız  çocuklarından  3 ’ü ağ lam aya başladı ve içlerinden 

birisi, “B abam ın  R am azan ’dan önce eve dönm esin i is

tiyo rum ” dedi. F ilistin  S özcüsü  S üfyan  E buzayda, b u 

nun üzerine A rafat ile  b irlik te  B aşkan C lin to n ’ın da 

gözlerin in  do lduğunu söyled i. F ilistin li m ahkum lar k o 

nusu, İsrail ile  F ilistin  özerk  yönetim i arasında  kriz ç ık 

m asına neden olm uştu. B aşkan  C lin ton , FiHstin U lusal 

K o n sey i’nde, F ilistin  K urtu luş Ö rgütü  (FK Ö ) sözleş

m esin in  İs ra il’in y ık ılm asın ı öngören  m addelerin in  ip

tal edilm esi için yap ılacak  oylam ayı izlem ek için G az- 

z e ’de bulunuyordu. F ilis tin  U lusal K onseyi sözleşm e

deki İs ra il’in varlığ ın ı h ed e f alan  m addeleri tadil e tm e

sine rağm en, N etanyahu  bunu  gecikm iş b ir adım olarak 

değerlendirm iş ve d ikkate  a lm am ıştı. D ışişleri B akanı 

Şaron ise çocukların  ağ lam asına  rağm en babalarını sa 

lıverm eyeceklerin i duyurdu.

ÇEÇENİSTAN 

Ç eçenistan’da olağanüstü hal

G R O Z N İ - Ç eçenistan  P arlam en tosu , suç örgütlerine 

karşı m ücadele  çerçevesinde  ü lkede  b ir ay süreyle o la

ğanüstü  hal ilan etti. P arlam en to  sözcüsü  Lom -A li M i- 

cirbiev, bu kararın , 4  yabancı reh inen in  ö ldürülm esi ne

deniy le  a lındığ ın ı açık ladı.

B ir m üddet önce üç İng iliz  ve b ir  Yeni Z elandalı re

hine, başları kesilm iş h a ld e  bu lunm uştu . Ç eçenistan 

D ev le t B aşkanı A slan  M ashadov, ü lkede  suça karşı sa 

vaşan Ç eçen güçlerine  yard ım  etm eleri için yedek a s

ker seferber e tm e konusunda kararnam e ç ıkam ıış, an 

cak parlam ento , hukuki kapsam ı o lm adığ ı gerekçesiy le  

kararnam eyi onay lam am ıştı.
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ENDONEZYA SUDAN
H abibi, M üslüm anlardan kiliseleri korum aların ı istedi

CAK ARTA- E ndonezya D ev le t B aşkanı H abibi, ülkede 

geçen ay m eydana gelen  dini g ruplar arasındaki ça tış
m aları e leştirerek , M üslüm an  halktan, k iliselerin  sa ld ı
rılardan korunm ası için  azın lık taki H rıstiyanlara yar

dım  etm elerini istedi. H abibi, G üneydoğu A sy a’nın en 
büyük cam isi o lan  başken t C akarta ’daki İstiklal C a
m ii’nde, sabah nam azı sırasında  M üslüm an halka h ita 
ben yaptığı konuşm ada, d in le r arasındaki çatışm anın  
İslam  inanışına aykırı o lduğunu  belirterek , M üslüm an
ların d iğer d in lere  ait ibadet yerlerine saygı gösterm ek 

ve gerektiğ inde on ları korum ak zorunda o lduğunu  kay 
detti. H rıstiyan g ru p lan n  da  aynı saygıyı gösterm esi 
çağrısında bulunan H abib i, dini g ruplar arasındaki ş id 

deti kınadı. C ak arta ’da  geçen ay dini g rup lar arasında 
m eydana gelen ve 14 k işin in  öldüğü ça tışm alar sırasın 
da, 22 kilisenin yak ılm asm m  ardından, d iğer bö lgeler
deki cam ilere de in tikam  sald ırıları düzenlenm işti.

H abibi, geçen m ay ıs ay ında siyasi reform  taleb in 

de bulunan öğ renc ile r öncülüğünde başlayan  halk 

ayaklanm ası sonucu  D ev le t Başkanı S u h arto ’nun 32 

yıllık  iktidarının sona  erd irilm esin in  ardından göreve 

gelm işti. D ünyadaki en çok  M üslüm an nüfusa sahip 

ülke olan E nd o n ezy a’da, azın lık  olarak H rıstiyan, B u 

d is t ve H indular bulunuyor.

M ISIR  ~~

M ısır’da İslam cı m ahkum lara af

K A H İR E- M ısır İçişleri B akanlığ ı, cezaevlerindek i İs- 

lami cem aatlara  m ensup  olup p işm anlık ların ı ifade 

eden 760 m ahkum u serbest b ırakm a kararı aldı.

E l-E yyam  gazetesin in  yayınladığı haberde, M ısır 

İçişleri Bakanı H abib  E l-A d ili’nin, cezaevlerindek i İs- 

lam i cem aatlere m ensup  olup p işm anlık ların ı dile ge ti

ren 760 m ahkum u serb est b ırakm a kararı aldığı be lirtil

di. G azetenin haberinde  M ısır güvenlik  kaynakların ın , 

bu karar ile E l-A d ili’n in göreve geldiği b ir yıl içerisin 

de serbest b ıraktığ ı m ahkum  sayısının 5 b ine u laşacağı

nı kaydettiğ i, 760 m ahkum un serbest b ırakılacağı tarih 

hakkında ise b ir bilgi verm ediği bildirildi.

H aberde, cezaev lerindek i m ahkum ların  büyük ço 

ğunluğunun “C em aat-i İs lam i” ve “C ihad” hareketi 

m ensubu oldukları be lirtile rek , bu son rakam ın İçişleri 

B akan lığ ı’nın şu ana  kadar topluca serbest bıraktığı en 

yüksek  rakam  o lduğu  ifade edildi.

T iırabi’nin istifası kabul edildi

K A H İR E- Sudan Parlam entosu , M eclis B aşkanı Haşan 

T u rab i’nin istifasın ı kabul etti. M E N A  ajansın ın  habe
rinde, 400 sandalyeli Sudan P a rlam en to su ’nun, T ura
b i’nin istifasını kabul ettiği belirtild i. P arlam en to ’nun 
kararın ın , D evlet B aşkanı Ö m er El B eşir tarafından 

onaylanm ası gerekiyor. A ncak El B e ş ir’in onayının  sa 
dece form alite gereği olduğu ifade ediliyor. Turabi, 9 
A ra lık ’ta kabul edilen  yasa gereği iktidarı gelecek yıl 
sona erecek U lusal K ongre P a rtis i’ne daha fazla zam an 
ayırabilm ek için parlam ento  başkan lığ ından  istifa e tti

ğini, 2 A ra lık ’ta açık lam ıştı. 1989’da askeri darbe sonu
cu ik tidara geld iğ inde, tüm siyasi partileri yasaklayan 
Ö m er El B eşir, bir açık lam a yaparak , halen sürgünde 
bulunan bazı siyasilerin  ülkeye geri dönm eleri ve yeni 
“siyasi cem iye tle r” kunnaları için kapıların  açık oldu-

Hasan Turabi

ğunu İfade etm işti. 1 O cak 1999’da yürü rlüğe  girecek 
yeni S iyasi C em iyetler kanununda, m uhalefe t partileri

nin de seçim lere g irm esine im kan tanınıyor. T u rab i’nin 

istifa e tm esin in  aslında tenzili rü tbe olduğu ileri sü rü lü
yor. Tevali yasası gereği M illi K ongre Partisindeki ye
ni yap ılanm ada T u rab i’nin m evk iin in  ikinci plana düş

tüğü ve b ir şek ilde tenzili rütbe ile karşı karşıya kald ı

ğı ileri sürülüyor.

BEYRUT KASABINDAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

W A SH IN G TO N - İsrail D ışişleri B akanı A riel Şaron, 

“Türkiye, bölgem izdeki her gelişm ede köşetaşı olacak 
çok önem li bir ü lked ir” dedi. W ash ing ton’da bulunan 
Şaron, düzenlediği basın toplantısı sırasında, T ürkiye-
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İsrail ilişkileriyle ilgili bir soruyu cevaplarken, Türki
ye’yi “bölgenin çok önemli bir ülkesi” olarak gördükle
rini söyledi. Ariel Şaron, Türkiye ile ilişkilerinin “mem
nunluk verici” olduğunu da kaydetti. Bölgede barış iste
diklerini ve barışm da beraberinde çok büyük projeleri 
getireceğini ifade ederken, “bölgede korkunç fırsatlar 
var” diyen Şaron, Türkiye’nin, Ortadoğu’da gelecekteki 
tüm gelişmelerde ve bölgedeki tüm ilişkilerde köşetaşı 
olacak çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

RUSYA
Rusya, K erim ov’un T ürkiye ve 

ABD ile yakınlaşm asını hazm edem iyor

MOSKOVA- Taşkent ve Duşanbe arasmdaki ilişkiler, 
Özbekistan Lideri İslam Kerimov’un Rus İstihbaratmm 
Özbekistan’a karşı Tacikleri desteklediğini söylemesiy
le yara aldı. Kerimov, Tacikistan’da iç savaşın bitmedi
ğini söylerken Moskova da İslam Kerimov’un suçla
malarının herhangi bir temele dayanmadığını ileri sür
dü. Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahmanov da
ha önce yapmış olduğu bir açıklamada Reşid Dos- 
tum’la birlikte Kerimov’un isyancı albay Mahmut Hu- 
dayarbayev’i kendi yönetimine karşı desteklediğini id
dia etmişti. Rahmanov’un açıklamalarına daha sert bir 
uslupla mukabele eden İslam Kerimov, Tacikistan yö
netiminin nufuz ve etkinlik kazanmak için aşiret ve ka
bileleri birbirine karşı kışkırttığını savundu. Yakalanan
ların itiraf etmelerinin de gerçeği değiştirmeyeceğini 
savunan Kerimov Tacikistan’da işkence altında rahat
lıkla bir Rusun Çinli olduğunu kabul edebileceğini kay
detti. İslam Kerimov bununla da kalmayarak Tacikis
tan’da KGB sorumlusu olan Albay Rıza Tursunov’un 
Rus-Özbek ilişkilerini krize sokmak için çaba harcadı
ğını ileri sürdü. Rus tarafı ise bu iddiaları reddediyor. 
Rusya Dışişleri Bakanlığı da aynı paralelde bir açıkla
ma yaptı.

Moskova, Taşkent ve Duşanbe arasında İslam fun- 
damentalizmi olarak adlandırılan dini uyanışa karşı üç
lü ittifakın bu karşılıklı suçlamalardan sonra çatırdama
sı ve Orta Asya’da gerginliğe yolaçması bekleniyor. Bi
lindiği gibi Tacikistan’da 1.3 milyan Özbek asıllı insan 
yaşıyor, bunlar da ülke nufusunun üçte birini oluşturu
yorlar. Buna mukabil 17 milyon baliğ olan Özbekis
tan’da 4 milyonluk bir Tacik azınlık yaşıyor.

Rusya, Kerimov’un Türkiye ve 
ABD ile yakınlaşmasından rahatsız

Öte yandan Tacik kaynaklar Moskova’nın, Türkiye ve 
ABD ile kurduğu yakın ilişkiden dolayı İslam Keri
mov’dan rahatsız olduğunu ve Rusya’yı Orta Asya’dan 
uzaklaştırmaya çalıştığı görüşünü taşıdıklarını belirti
yorlar. Özbekistan’a karşı Rusya’nın doğrudan bir mü
dahalesi olmasa bile kendisine bağlı bölgedeki güç 
merkezlerini harekete geçirerek Özbek lideri rahatsız 
edebileceğini belirtiyorlar.

Ruslar Türkmenistan’ı da karıştırıyor

Öte yandan, Türkmenistan’da, hakimiyeti ele geçirmek 
istedikleri gerekçesiyle tutuklanan iki Rus vatandaşı 
Hoşalı Garayev ve Muhamethula Aymuradov’a yargı
lanacak. Ruslar hakkında idam kararı verilmesi bekle
niyor.

Orta Asya İnsan Haklarını Koruma Birliği Başkanı 
Vitali Panamaryov ve Moskova Helsinki Grubu Başka
nı Lyudmila Alekseyeva, konuyla ilgili olarak Mosko
va’da düzenledikleri basın toplantısında, Türkmenis
tan’da Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov Türkmen- 
başı’nm yürüttüğü siyaseti eliştirdiler. Toplantıda, 
Türkmenistan’ın yılda 400’den fazla mahkum hakkın
da ölüm cezası aldığı ve bunların bir bölümünün Niya
zov’un yürüttüğü anti-demokratik siyasetin kurbanı ol
duğu belirtildi. Panamaryov ve Alekseyeva, mahkum
ların adil olarak yargılanması talebinde de bulundular.

ÂBD

R usya’daki Y ahudi-K om ünist düellosu B M ’ye taşındı

NEW YORK - ABD’de bir Yahudi grubu, Rus Komü
nist Partisi’ni Yahudi karşıtı açıklamalarından dolayı 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na şika
yet etti.

Dünya Yahudileri Kongresi ve Cenevre’deki üyele
ri, Komünist Parti Başkanı’nın Siyonistleri dünyayı ele 
geçirmeye çalışmakla suçlamasından sonra BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson’a bir mektup 
göndererek, son haftalarda Yahudi karşıtı açıklamalar
da bulunan parti üyelerini açıkça kınamasını istediler.

BM Komisyon Başkanı Moris Abram ise BM Özel 
Raportörü’nün “Çağımızdaki Irkçılık Şekilleri, Irkçı 
Ayırım ve Yabancı Düşmanlığı” konularında bir araştır
ma yapmasını istedi. Abram, “Bu tür tehlikeli açıkla
malar başıboş şekilde devam edemez” dedi.

Rus Komünist Parti lideri Gennady Zyuganov yap
tığı yazılı açıklamada, partisinin yahudilerle değil siyo- 
nistlerle kavga içinde olduğunu belirterek, “Siyonizm,
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faşizmin kan kardeşidir. Aralarındaki tek fark, Hitlerci 
Nazizm dünyaya boyun eğdirme girişiminde bulunan 
Alman milliyetçiliği maskesi altmda ortaya çıkmasma 
karşm, Siyonistlerin bunun için Yahudi milliyetçiliğini 
kullanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Rusyalı Yahudi- 
1er Avrupa Birliği’nden de ayrıca bu konuda yardım is
tediler.

FRANSA 
Paris M üftüsü ilgisizlikten yakındı

PARİS- Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesine 
açıklamalarda bulunan Paris Müftüsü Delil Ebubekir, 
devletin Müslümanlara yönelik ilgisizliğinden şikayet 
etti. Fransa’da Müslüman dernekleri temsilcilerinin 
oluşturduğu üst konseyin başkanlık görevini de sürdü
ren Ebubekir, hükümeti kendileri ile gerekli diyaloğu 
kumlamakla suçladı. Hükümetin ilgili bakanı ile görüş
mek için girişimlerde bulunduğunu belirten Ebubekir, 
bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Mali sorun
ların olduğunu kaydeden Ebubekir, bununla birlikte 
devletten parasal yardım beklemediklerini ancak, diğer 
dinlere tanınan aynı hakların kendilerine de tanınması
nı isteyerek, cezaevi, hastane gibi yerlerde, diğer din
lerden din adamları temsilcileri bulunurken. Müslümün 
din adamlarının da bulundurulması gerektiğini kaydet
ti. Ebubekir, din adamlarının eğitim ve yetiştirilmesi ve 
Müslüman din programlarının televizyonlarda gösteril
mesi konusunda da, devletin gerekli yardımları yapma
sı gerektiğini ifade etti.

Fransa’da dört milyonun üzerinde Müslümanın ya
şadığı tahmin ediliyor.

Brigitte Bardot’nun mahkumiyeti onaylandı

Paris- Fransız İstinaf Mahkemesi Müslümanlara haka
ret ettiğinden dolayı yargılanan ve mahkum olan Fran
sız aktrist Brigitte Bardot’nun mahkumiyetini onayladı.
1997 yılında mahkum olan Brigitte Bardot İstinaf Mah
kemesinin kararını bekliyordu. Eski porno yıldızı Bar- 
dot’ya mahkeme 20 bin Franklık ceza verdi. Bardot 
kurban kesmelerinden dolayı Müslümanları vahşilikle 
ve ilkellikle suçlamıştı. Bardot aşırı ırkçı görüşleriyle 
bilinen Le Pen’in partisi Milliyetçi Cepheyi destekle
mesiyle de tanınıyor.

_________________________ ÇIN_________________________

Çin, tarih i camiyi yıktı

PEKİN- Çin yönetimi ülkenin orta kesimlerinde bulu
nan Müslümanlara ait tarihi bir camiyi yıkarak yerine

ticaret merkezi yaptı. Çin’de Müslümanların kültürel 
miraslarından ve sembollerinden olan Chengdu şehrin
deki tarihi caminin sudan sebeplerle yıkılması yöre 
Müslümanlannı derinden üzdü. 1666 tarihinde kurulan 
İmparatorluk Şehri Camii’nin yıkılmasını önlemek için 
gösteri düzenleyen Müslümanlar Çin yöneticilerine en
gel olamadılar. Tarihi cami ve külliyenin önünde onlar
ca işçi ve polisin etten bir duvar oluşturdukları gözlen
di ve bunun sonucunda 22 Kasım gecesi klasik model 
üzerine inşa edilmiş tarihi ahşap cami yıkıldı. İnanan
lardan birisi yıkım anını ve manzarasını şöyle değerlen
dirdi Kalabalıklar hüngür hüngür ağlıyordu ve du
rum utanç vericiydi...” Yöre Müslümanlarının Çin yö
netiminin denge ve tazmin kabilinden yaptırmış olduğu 
şehir yakınlarındaki yeni camiye girmeyi reddettiği be
lirtildi. Çin basını ise Müslümanların kadim caminin 
yıkılmasına ve yerine ticaret merkezi kurulmasına onay 
verdiklerini ileri sürüyordu. Eski cami tam şehir mey
danının ortasında bulunuyordu. Yerel yetkililer camisiz 
olarak düzenlenen yeni meydanın ve ticaret merkezinin 
Chengdu şehrine bol turist çekeceğini öngörüyorlar. 
Merkezi Washington’da bulunan Humanity Internati
onal adlı yardım kuruluşu Başkanı Beşaret Cemil ise 
camiyi kurtarmaya çalıştıklarını ama yıkılmasının yer- 
yüzündeki bir milyar Müslümanı incittiğini söyledi.

SAHAROV ÖDÜLÜ RUGOVA’YA G İTTİ

Avrupa Parlamentosu, Sakharov insan hakları ödülünü, 
Kosovalı lider İbrahim Rugova’ya verdi. Avrupa Parla
mentosu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ru- 
gova, AGİT ve NATO’nun desteği ile Kosova’da barı
şın ve siyasi çözümün kolaylaşacağına inandığını söy
ledi ve Kosova’nın bağımsızlığa kavuşmasının bölge 
istikrarı için de büyük önem taşıdığına dikkati çekti. 
Avrupa Parlamentosu’nda en fazla sandalyeye sahip 
Sosyalist Grup, bu yıl ödülün İnsan Haklan Derneği 
Başkanı Akm Bir- 
dal’a verilmesini is
temiş ancak diğer si
yasi grupların itirazı 
üzerine ödülün Ko- 
sova’daki azimli ve 
kararlı mücadelesi 
yüzünden Rugova’ya 
verilmesi kararlaştı
rılmıştı. Sakharov in
san hakları ödülü 
çerçevesinde, Rugo
va’ya, 15 bin ECU 
tutarında para müka
fatı verildi. ■
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KISA... KISA...
. . .  EROZYON HER ALANDA YAŞANIYOR

Boğaziçi IJniv. Öğr. IJyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer'in Ah
laki ve Toplumsal Değişme adlı raporunda şu tesbitler yer 
alıyor:

Yaygın bir bencillik ve kişisel çıkarlar diğer amaçların 
önüne geçti.

Maddiyat ve maddi başarı aşırı önem kazandı.
Maddiyatın artan önemine paralel olarak bu amaca 

ulaşmada her yol mübah sayıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet ayıplanır olmaktan çıktı, adeta 'be

ceriklilik ve işbilirlik' olarak görülmeye başlandı I
Bu tür davranışların cezalandırılacağı inancı yok.
Toplumun temel kurumlanna duyulan güven azaldı.
Bireyler artık birbirlerine güvenmiyor, yaygın bir güven

sizlik var.
{Prof. Dr. Yılmaz Esmer, 15.12.98 Hürriyet)

. . .  ABD ÖLÜME GİDİYOR
Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaca tanınan roman- 

cıianndan John Upadike; “İnsanlar korkuyorlar, endişe 
içindeler. Bu ülkenin tattığı o büyük zenginlik dönemi ke
sinlikle gerilerde kaldı. O yüzden siz buna isterseniz çöküş 
deyin, ben ise daha ziyade bu ülke yoruldu diyeyim." "Öte 
yandansa, idealsiz bir ülke, hasta bir ülkedir. Belki bizim 
ülkemiz sadece fazlaca büyük bir ülke olup çıktı.

(John Updike, 11.12.98 Akit)

-  SEVR BAHANESİ
1. Dünya Savaşı çok gerile kaldı. II. Dünya Savaşı da. 

Soğul savaş da bitti. Artık globalleşme ve demokrasi ça
ğında yaşıyoruz. Sözde "Sevr hortluyor” iddialarını değiş- 
memekte ısrar etmek, demokratikleşmeye direnmek için 
bahane yapmayalım.

(Şahin Alpay; 10.12.98 Milliyet)

. . .  GÖZDEN ÇIKARDIKLARIMIZ
“Yaş’ta irtica temizliği: 86 subay atıldı" Artık sayılarının 

büyümesi de yetmiyor başlıklarının puntosunu büyütme
ye. Sütun sayıları küçülüp sayfa diplerine doğru sürülüyor
lar. Bakıyorum, İslami basın bile artık eskisi kadar "büyüt
müyor" bu sorunu. İslami partiler susuyor. Demokrat ka
lemler namus kurtarma kabilinden değinip geçiyor konu
ya. Yüzlerce ailenin dramını, "Yaş kararları yargıya açıl
malıdır" gibi ruhsuz bir cümle içine sıkıştırıp geçiştirmek
ten başka yapabileceğimiz bir şey yok.

(Gülay Göktürk: 8.12.98 Sabah)

. . .  SÜREKLİ TEHDİT ALGILAMASI BİZİ İÇİMİZE KAPA
TIYOR

Sürekli tehdit algılaması, "öteki"leri düşmanlaştırır, şey- 
tanlaştırır. Düşman veya şeytan artık her yerdedir. Kadını- 
mızdır, kardeşimizdir, komşumuzdur, hemşehrimizdir veya 
yurttaşımızdır. Bu duygusal “olağanüstü hal" durumu “biz"i 
içimize kapadığı kadar bir “haçlı seferi"ne veya "cihad”a 
da çıkarabilir. “Öteki"nin "diğeri"leştirilmesini ve “diğeri"le- 
rin, "biz"imle birlikte yaşamasını sağlamanın ön şartı, "öte- 
ki"nin kimliğinin, ona müdahale etmeden ve değiştirmeye 
(yeniden tanımlamaya) kalkmadan nasıl kurulduğunun bi
lincinde (ve tabii bilgisinde) olmamızı gerektiriyor.

(Prof. Dr. Doğu Ergil; 12.11.98 Akit)

KİM?.. NE DEDİ?.. NE YAZDI?..

RAMAZAN BU DE5İLI
Yalçın Pekşen; 20.12.98 Ak^am

Ramazan ayı oruç tutma, az yemek yeme, nefsine hakim olma, kendi
ni tutma, fakirlerin katlandıklan zorluklara tahammül ederek onlar gibi ya
şamak ve onların sıkıntılannı daha iyi kavramak gibi bir amaca hizmet et
mesi gerekirken gelelim bizdeki uygulamaya...

Galiba biz Ramazan’ı yanlış anlıyoruz. Bizde Ramazan deyince akla ye- 
me-içme geliyor. Gazeteler günler öncesinden gıda maddelerinin fiyatların
dan dem vurmaya başlıyorlar, sanki inadına yapar gibi en pahalı maddel
erden (sucuk-pastırma) örnekleri veriyorlar. Dünden itibaren verilmeye 
başlanan Ramazan sayfalannın baş konusu da yine yemek içmek...

Üstelik Ramazan demek, yiyip-içmek demek midir, yoksa bunun tam 
tersi midir? Ramazan demek zenginin fakiri anlaması, onlar gibi yaşaması 
demek iken, sizin yaptığınız sofralar neredeyse fakirlerin zengin gibi yaşa- 
ması'nı özendirmekten başka bir şey değildir.

Üstelik yaptığınız yemek tariflerini, fotoğrafladıgmız sofralan bu pahalı
lık ortamında zenginler bile bir araya zor getirir. Fakirlerin ise oruç tutma- 
dıklan zamanlarda bile yiyemedikleri bu yiyecekleri, hem de oruç tuttuk
ları sırada sergilemek ayıptan öte günahtır.

YÖİCLE ÇAĞDAŞLAŞIYORUZ
Murat Belge 1.12.98 Radikal

Türkiye'de, sayısı hiç az olmayan, bir tür 'çağdaş’ olduğunu söyleyen ve 
toplumda herkesin kendileri gibi 'çağdaş' olması için elinden geleni ardına 
koymayan kişiler var. Bu kesim, gördüğüm kadarıyla, başörtüsünü üniver
sitelerden kazıma azmi gösteren YÖK'ün bu girişimini alkışlarla karşılıyor.

'Türbanla üniversiteleri fethettiler’ gibi açıklamalar çalınıyor kulağımıza. 
İnsan şaşınp kalıyor. 'Türban' böylesine güçlü olabilir mi? Voska bizim bu 
'çağdaş eğitim' dediğimiz şey çok mu güçsüz?

Başörtüsüne karşı başlattığı 'çağdaş' ve 'ilerici' savaştan ötürü VÖK'ü al
kışlıyoruz. Dayan, yürü, arkandayız, diyoruz. Derken YÖK bir yönetmelik çı
karıyor: Öğretim üyesinin şunu yapması yasaktır, bunu yapması yasaktır. 
Zaten bir öğretim üyesinin yapacağını tasavvur edemeyeceğiniz bazı dav
ranışlar da bu arada sayılıyor. Yoksa bunlan yapanlar da mı vardır? Sayılan 
'suçlar' bir tuhaf, cezası da daha bir tuhaf. Sizi bağlı olduğunuz üniversite
den uzaklaştırmaktan başka, 'akademik unvan'lannızı da geri alıyorlar. Pro
fesörsünüz, doçentsiniz, diyelim üniversite dışında bir gösteriye ya da içe
riği YÖK'ün hoşuna gitmeyen bir toplantıya katılıyorsunuz, ertesi gün ne 
doçentsiniz, ne profesör!

Bu, akademik kariyer yapan biri için epey önemli bir olay olsa gerek. 
Ama bu önemli olay, yasayla falan da değil,, bir 'yönetmelik'le yürürlüğe 
girebiliyor. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim komutanının bir devlet memu
runu sorgusuz sualsiz kapı dışına koymasından farklı bir durum değil. 

Demek bu unvanlar da bu kadar ucuzmuş.
YÖK verdi, YÖK aldı. Kısmet böyleymiş diyecek oturacaksınız.
Bu muamele, gene toplumun en eğitimli kesimi olan öğretim üyelerine 

reva görülüyor. Mesele yok, öğretim üyelerinden de ses seda çıktığı şimdi
lik pek görünmüyor.

Böyle böyle, 'çağdaş' ve 'ileri' olmayı toplumca öğreneceğiz. Alkışa de
vam.

BiR BAĞNAZUK KURUMU: yS T
Etyen Mahçupyan 15.12.98 Radikal

...Hocalann türbanlı öğrencileri ihbar etmeleri istenir, ihbar etmeyenler 
hakkında soruşturma açılarak okuldan atma yollan aranır ve yönetim sah
te türbanlı öğrenciler yaratarak kendi hocalannı denetleme yoluna girer... 
Bugün ülkenin tüm üniversiteleri benzer şekilde tahakkümcü ve hastalıklı 
bir yapıya zorlanmakta, devletin şantajı altında öğretim üyelerinin 'ehlileş
mesi’ istenmektedir. Diğer bir deyişle türban olayı birkaç yüz İslami eğilim
li kız öğrencinin zorla 'ikna' edilmesi projesi değil, bütün bir öğretim anla
yışının baskı altına alınarak özgür düşünceli fertlerin toplumsal etkilerinin 
budanması projesidir.

...YÖK ise sırtını açıkça hukuksuzluğa dayamıştır. Kasım başında yayım
lanan yeni disiplin yönetmeliğinde tanımı yapılmamış 'ideolojik, siyasi, yı
kıcı, bölücü’ kavramlan yetmemiş; nasıl ölçüldüğü belli olmayan 'huzuru 
bozmak' deyimine yaslanmak zorunda kalınmıştır. Böylece istenilmeyen
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herkesi istenildiği anda üniversiteden atnnak mümiciin hale gelmiştir. Bunun hu
kuktan ürken, özgür düşünmeyi beceremediği için ondan korkan bir anlayışın so
nucu olduğu bellidir.

TEHDİT RUSYA'DAN AVRUPAYA KAYDI
___________________ Aydın Menderes; 30.11.98 Yeni Şafak___________________

...Asırlar boyu bize yönelmiş ve soğuk savaş döneminde de kendini güçlü bir 
şekilde hissettirmiş olan temel tehdit odağı artık Rusya'dan Avrupa'ya kaymıştır...

önümüzdeki dönemde Türkiye’nin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gereke
cektir.

- Türkiye Avrupa’ya Amerika'nın kendisine verdiği desteğin dışında ve ötesin
de ciddi bir güce sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Bunun ilk şartı toplumsal barıştır. 
Onun ilk şartı da irtica tehlikesi adı altında Islami değer ve duyarlılığın daha fazla 
rahatsız edilmemesidir. Buna ek olarak toplumsal barışın demokratikleşme ile 
doğru orantılı olan ilişkisi hiçbir zaman gözden kaçırılmamalıdır.

- Amerika'nın zaman zaman Avrupa ile beraber olup Türkiye'yi sıkıştırabilece- 
ği hususu gözden çıkartılmamalıdır.

- Şartlar ne olursa olsun Türkiye Avrupa ile olan ilişkilerinin daha da kötüleşme
mesine özen göstermelidir.

- Türkiye Avrupa'dan gelecek dayatmalara karşı koyacak güçtedir. Bir tarftan 
bunu yaparken diğer taraftan toplumsal barışı güçlendirmeli, toplum içindeki kar
deşlik bağlarını da geliştirmelidir.

HERŞEYİN ILAQ MtLUYETÇlIİK
Umur Talu; 9.12.98 Milliyet _____________

Böyle başlar,sonra nereye gideceği bilinmez. Elinizde, övünülecek tek haslet olarak 
sadece milliyetinizi bırakmışsanız, sürekli olarak, ona atfettiğiniz değerlerle doldur
ma gayretindeyseniz, boşluklan...

Açlığı da, yoksulluğu da, "her türlü zararlı ideoloji”yi de, siyasetin perişanlığını 
da, ülkenizin, devletinizin itibar aşınmasını da sadece onunla avutma, telafi ve bas
tırma derdindeyseniz..

şişinme ve şişirmeleriniz elbette "bir kısım toplum’’ nezdinde de cevapsız kal
mayacaktır.

Komünizme karşı milliyetçilik, Bölücülüğe karşı milliyetçilik, Irticaya karjı milli
yetçilik, Avrupa’ya karşı milliyetçilik, idamın kaldınimasına karşı mllltyetçilik...

Tabii, yoksulluğun üstüne, işsizliğin üstüne de gerçek ve hayati ne kadar soru
nunuz varsa, hepsinin üstüne de kocaman bir milliyetçilik örtüsü. (...)

Tutunduğunuz bu tek dal, düşman arayıp kovalayan bir sopaya dönüşür. Bir 
ulusal birlik sevdası ve ilanı değildir böylesi; dışlayıcı ve bölücüdür. Bir ulusal onur 
hassasiyeti değildir böylesi; kompleksli, bastıncı ve kırıcıdır. Bir ulusal silkinme de
ğildir böylesi; küçültücü ve yıkıcıdır.

Türkiye, yuvarlana yuvarlana böylesi bir paranoyaya sürükleniyor.
Avrupa'da esen ölçüsüz, hakkaniyetsiz dangalaklık rüzgan da bu sürüklenişin 

yelkenlerini şişiriyor.

1998’DE TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
(Radikal, 10.12.98)

Faili meçhul cinayet ...........................................................150
Yargısız infaz, işkence sonucu
ve gözaltında ölümler ........................................................ 88
Çatışmalarda ölenler.........................................................1568
Sivillere yönelik eylemlerde ölenler.....................................82
Sivillere yönelik eylemlerde yaralanlar............................... 128
Kayıp iddiası........................................................................ 22
işkence görenler ve işkence iddiası ...................................424
Cezaevlerinde tutuklulara
yönelik saldırılarda yaralananlar .......................................399
Gözaltına alınanlar ..................................................... .33.813
Tutuklamalar ...................................................................1013
Bombalanan y e r .................................................................111
Kapatılan dernek, sendika,
yayın organı ve parti ........................................................ 186
Toplatılan yayın ......................................................... .. ■ .275
Cezaevinde bulunan düşünce suçluları .............................139
Düşünceye istenilen cezalar ....................... 936 yıl 7 ay hapis
Düşünceye verilen cezalar . . .261 yıl hapis, 40 milyar lira para

»• DÜŞMAN ÇOĞALTIYORUZ
Aklımızı başımıza toplamamızın zamanı geçti, içerde bir 

Kürt problemi veya Kürlçülük problemi olduğunu söylüyoruz. 
Dincilik problemi olduğunu söylüyoruz, içerde devletin 
karşısına aldığı grupların sayısı artıyor sürekli. Dışarıda ise 
cephe büyüyor. Şu anda tahmin ediyorum Bulgaristan'la Gür
cistan dışında belki de bir ölçüde Mısır dışında problemli olma
dığımız, kavgalı olmadığımız bir ülke yok gibi.Siz olsanız içer
de insanların bir bölümüyle kavgalı, reiimi konusunda şüphe
lerin uyandığı, güneyinde ciddi kanlı eylemler olan, komşula
rıyla kavgalı bir ülkeye kucak açır mısınız yani?

(M.Ü. Avr. Top. Enst. Müdürü Prof. Dr. Gündüz; 7.12.98 Radikal)

•» SEVRİ KİM HORTLATIR?
...Varsa yoksa "Sevr'i hortlatmaya çalışanlar" edebiyatı...
Mustafa Kemal, Sevr’i yırtıp atabildiyse, hem kürt halkıyla, 

hem de bu ülkenin hacısıyla hocasıyla en geniş ittifakı yapabil
diği için; Türkiye’nin bütün toplumsal güçlerini birleştirebildiği 
için başarabildi bunu...

Ve eğer Sevr bir gün hortlayıp da karşamıza dikilirse, emin 
olun ki bu, Avrupa'daki sözde düşmanlanmız yüzünden değil, 
bir türlü kurtulamadığımız şu Kürt ve şeriat fobilerimiz yüzün
den olacak.

(Gülay Göktürk; 1.12.98 Sabah)

-  İFFETE NE GEREK
Milli Eğitim bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan 

"Ortaöğretim Kurumlan Disiplin Yönetmeliği" akıl ve bilimden 
çok, ideolojinin yönlendirdiği bir seri değişiklikleri içermekledir.

İffet'e aykırı fiillerde bulunmak” yönetmelik kapsamından 
çıkartılarak, bunun yerine çok muğlak bir ifade ile "genel ahlâ
ka aykırı davranmak" fiili ihdas edilmek istenmektedir.

Sözlüklere baktığımızda "iffet" sözcüğünün "namus ve te
mizlik" demek olduğunu görmekteyiz. Milli eğitimde namus ve 
temizlikten rahatsız olan bu zihniyet neyi amaçlamaktadır?

Siz, başörtülü kız çocuklarına olmadık tahditler getirerek, 
onları eğitim faaliyetlerinin dışına iterken, "İffef'sizliği savun
makta haklı olabilirsiniz. Genel manadaki bu gidişat sizin bakış 
açınıza göre tutarlıdır da...

Ancak iyi biliniz ki; "bu millet uyumuyor!"
(Veysel Gani; 26,11.98 Türkiye)

•M POLİSİN SİCİLİ KABARIK
11 Yılda 1832 emniyet müdürü, 1387 başkomiser, 1119 

komiser, 1018 komiser yardımcısı, 6 bin 655 polis memuru 
olmak üzere toplam 14 bin 141 Emniyet mensubu hakkında 
rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, efrada kötü muamele, 
kaçakçılık, gasp, zimmet vb. suçlardan soruşturma açıldı.

(16.12.98 Radikal)

» . ÇAĞDAŞLIK-ÇAĞDIŞILIK
Çağdaşlık nedir? Bir zamanlar fes çağdaştı. Sonra şapka 

çağdaş oldu. 1980'li yıllarda Demirel'in elinde tuttuğu şapka 
demokrasinin sembolüydü. Bu yüzden çağdaştı. Sonra 28 
Şubat ile bütünleşti, çağdışı bir konuma geldi.

(Nazlı Ilıcak; 2,12.98 Yeni Şafak)

.»SUÇ İŞLEM E ORANINDA YÜZDE 230 ARTIŞ
Şiddet ve bun^ bağlı suçlarda suç toplumu olma yolunda 

hızlı adımlarla ilerliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğünün veri
lerine göre 1992'de 100 bin civarında suç İşlenmişken 1997'de 
işlenen suç sayısı 331 bin 732'ye çıkmış.

(30.11.98 Hürriyet)
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IDENEME
SULAR YIKANIYOR SUYLA

Ahmet
MERCAN

Haberin geldi.

G eliyorsun! H aberin  sev inç le  
düş tü  içime. Geliyorsun diye. Çöl, 
su y a  nasıl bir b es te  ile seslenirse 
öyle se s len m ek  istiyorum, sen d en  
önce; senin  geliş haberine. C a d d e 
lere se lam  verdim dün gece .  S o 
kak la ra  avaz saldım, yıldız ektim  
saksılara ,  geliş haberin  için sofra 
aç tım  dostlara .

Gözlerini a rad ım  nehrin  en y ü k 
sek  eğ im inde .  Meleklerin d am la  
d am la  ak a n  yaşları mıydı nehir? 
Bu ak ış  nerde  soluklanır? Kevser 
n e rd en  beslenir? Sen  gelince idrak 
kapılarını ara lar  ve ş a h d a m a rd a n  
d o ğ u m  sancısı bire binbir veren  ç i
çek len m e  ile h ikmeti çöle salar.

Çöl o lan gön lüm üze saç ından  
bir tel düşer.

Geliş haberin le  bir des te  so runu  
elden geçirdim. Sensiz g eç en  g ü n 
lerimin hasılasını tu ttum . G ö s te rg e 
lere sığm adı sensiz kalışın acısı.

S en  yoktun; acı vardı.

Bir yetim, kimsesiz d iyarda n a 
sıl sarılır geceye ;  işte öyle sımsıkı 
sarıldım gelişini bildiren habere .

Pınarlar su  serpiyor yoluna. Yı
kılmış yanlarımı, üm itlerim de ç ü rü 
m e y e  d u ran  tarafımı özenle sak lı
yorum .

Y okluğumu fırsat bildi birileri.

Kirli, kurnaz ve kuralsız günler 
geldi sen d e n  sonra. A nneler s u s 
kundu  sürekli. İri ve k a ra  kilitli k a 

pılar k apand ı,  haklarımız y a ğ m a 
landı. Ellerimizle yokladık, kirli ır
m ağın  içinde tu tu n a c a k  bir dal a r a 
dık; bu lam adık .  S en  yoktun, z a 
m an  sensizlikte n e  varsa  onunla 
karılıp ü s tü m ü ze  salındı. Yutkun
duk, yu tkunduk; sesizce seni a n 
dık. A yak izlerin değdi diye, ç im le
re zift çektiler. Sinsi gülüşlere aitti 
ilk ve son  sözler.

Sessizliği içtik her soluk alışı
mızda. Gözlerimizle k onuş tuk  kapı 
aralıklarından. F ark  edildi bu k o 
n u ş m a  da. Sökü ldü  gözlerimizin 
karası  kerpe ten le r le ,  asıldı ağ aç  
dallarına.

Adın yasak!

Y asakta d a h a  bir güzelsin. Söz 
giyotine gidince, gökyüzü  ile y a n 
şan  bir gökyüzü  o luşuyor içimde. 
Hangisi d a h a  m avi, hangisi sınırsız
lıkta diğeriyle k u c a k la ş m a y a  k o ş u 
yor? İçim de özlem  türküleri. İçimde 
ebabiller . İçim  iç im e  sığmıyor, 
iç im de bay ram .. .  Kapının to k m a 
ğında takv im in  eli, gelişini m u ş tu 
layan  h a b e r  var!

Gel B ekletm e...

Tez gel, tez!

Gelişin yetiyor yeryüzünü  gü- 
lü m se tm ey e .  Hiç birşey  o lm am ış 
gibi. Hiç k im s e y e  a ld ırm ad a n .  
Kimse sen in  için hiç bir söz söy le
m em iş  gibi gelişin var ya! Öyle v a 
kur, öyle müşfik , öylesine kendine 
güvenli ve m ütevazı. ..
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Haberin geliyor önce , yeryüzü titriyor. P e n 
cereler, cadde le rden  alıyor haberini. Takv im 
ler s a n a  yöneliyor. Annbarlarda neşeli bir t e 
laş, gönüller paslı kapıların  m enteşe lerin i  
yağlıyor. Kentin ufkuna gizli bir teb e ssü m  ağ ı 
yor.

Sevinç ve te laş  birbirini büyütüyor, haberin  
erişiyor yıldızlara.

Hilalin saç la rından  o k y an u sa  yans ıyan  ışı
ğını içtik sevgili, eğ lem ez prangalar, d u rd u r
m az  barikatlar bizi. .

S en  bize geliyorsan, inan koşuyoruz biz s a 
na. Hele sensizliği, özlem e çevirdiğimiz bu 
coğrafyada .. .

Gelişin zam an ın  y a k a 
s ında bir güldür. S o k a k la 
rı yen iden  sevginin y ıka
yışı ve insanın kend ine  
d ö n ü şü n ü n  başladığı a n 
dır gelişin.

Yeniden d o ğ m u ş  gibi.
A yna  y ap ıp  kendim izi 
kendim ize, başlıyor yol
cu luğum uz gelişinle. S u 
re tim iz su re tim ize  re fe 
rans. Yeniden yo ru m lan ı
yor haya t,  yeniden. Yeni
den, su diyoruz, yeniden 
gökyüzü...  N im et oluyor 
g ö zü m ü zü n  değd iğ i  he r  
yer. B ereket,  a n a h ta r  k a 
pılara. G önlüm üzde akış, 
d in m e d e n ,  d in le m e d e n  
süzülüyor sonsuza.

Noksanlıklar, çelişkiler, o n a n m a  duruyor; 
sen  varsın! Kir arınsın diye o k y an u s la rd an  s u 
lar y ıkanıyor suyla. Z am an  içinden aç ıyor 
kendini, dü rü lm üş yorgan  gibi. Güne gün e k 
leniyor. “Duygu nak li” devri başlıyor. Toplu 
tavrı, tek  tek  y a şa y a ra k  sunuyoruz kollarına 
zam anın .  Böylece  ek m ek  d a h a  leziz, su  d a h a  
berrak . Rütbeler eriyor, ılık bir m e rh a m e t  
esintisinin değ irm eninde .  Sessizce  ve sürekli 
bir akış, ard ına paslı sular b ırakan, gönül a y 
n as ın d an  geçiyor. Yüzler ışıl ışıl. Om uz o m uza  
insanlar; fakir onurlu, zengin m ah çu p ,  sofraya 
birlikte uzanıyor, vakti birlikte kotarıyorlar.

Seni güzeller güzeli, seni z am an  güzeli.

Aç artık çeyizini. Aç şu binbir sır ve h ikm et 
bohçasını, sun  bize. G ü lüm seyen  yüzünü, 
gös ter  şu sinsi denize.

Sır da san a  yakışır, süzül ve nazlan ey g ü 
zel. Köpüklü bir şelaledir ruhum  akıyor s e 
vinçli bir hışırtıyla. Yıkanıyor caddelerin  inilti
si. D önüyor kend ine insan. M uhasebe  neş ter  
atıyor bu bahiste, aç ıyor defterleri. Bir tek îb- 
lis perişan  ve bir de askerleri.

Mescidler inlesin, ev lerde işçi arılar gibi k o 
şu şan  beyaz tülbentliler, yıkasın geleceğin  
saçlarını, ü lkeler  birbirini; kıt’alar bir diğerini 

d ü r tsü n ;  “Hey! D o ğ ru l” 
sesiyle...  S es  elden  ele 
gezdirils in . T elaş  tatlı, 
h a r m a n la n a n  d o s tu k la r  
kavi. İnsan, ç ıplak ayağı 
ile keşfetsin  toprağı. S o n 
ra avuç  avuç  yüzünü to p 
ra k la  y ıkasın .  T o p ra ğ a  
baksın .

A d e m .. .  Hepimiz 
A dem . Hepimiz bir güzel 
ço c u k  . Renkler, rütbeler, 
cinsiyetler, bir kelebeğin 
ard ına  d ü şen  zam an ın  e s 
rarıyla ürpertsin . “Yolcu” 
diye ses lens in  biri diğeri
ne.

Hey Yolcu!

Senin  gidip gidip g e l
m e n  yolcu lar ı  u y a n d ı r 
m a n  içindir, bilirim. D a ğ 

lar baş ında  kalınm asın  diyedir, her yıl yığıp 
yeryüzünü ışıltı vad is inde yıkayıp du ru lam an .

Sen  geldin! Sevinçle, h eyecan la ,  çeyiz ve 
gizeminle geldin. A rındırm ak yeryüzünü, kirli 
suları d ö k m ek  ve o n a rm a k  için şu bahçeleri,  
ne  iyi ettin de  geldin. Güzelim, sevgilim, ne 
k ad a r  da  özlemişim. Özellikle bu  yıl, b ilem ez
sin s an a  ne haberler gönderd im .

ü lk e m  geliyor, sevgilim geliyor.

Hoş geldin, safa getirdin sultanım.

Hoş geldin, Ya Şehr-i Ram azan. ■
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BAYRAMOĞLU

Abdullah İbn**i Mes'ud'dan 
Tavsiyeler

“Sözlerin en doğrusu, aziz ve çelil 
olan Allah’ın kitabı (Kur’an)’dır. 
İplerin en sağlamı takvadır. Dinle
rin en hayırlısı İbrahim’in dinidir. 
Hayat tarzlarının en güzeli, Mu- 
hammed (s.a.v)’in hayat tarzıdır. 
Yolların en hayırlısı peygamberleri
nin yollarıdır. Sözlerin en şereflisi 
Allah’ı zikirdir. Kıssaların en hayır
lısı K ur’an’dır. Az ve yeterli olan 
çok ve boş olandan daha hayırlıdır. 
Pişmanlığın en kötüsü ölüm anında
ki pişmanlıktır. Zenginliklerin en 
hayırlısı gönül zenginliğidir. Azık
ların en hayırlısı takvadır. Kalpteki- 
lerin en hayırlısı, iman-ı yakîndir. 
Şüphe bir nevi inkardır. Körlüklerin 
en kötüsü, kalp körlüğüdür. İçki, 
bütün günahların anasıdır. Kadın 
şeytanın bir bağıdır. Gençlik bir ne
vi deliliktir. Hataların en büyüğü 
yalandır. M ü’min bir kimseye söğ- 
mek fısktır. M ü’mini Öldürmek, kü
fürdür. M ü’minin malı da canı ka
dar dokunulmazlığa sahiptir. Kim 
başkalarını affederse Allah da onu 
affeder. Kim öfkesini yenerse, Allah 
onu mükafatlandırır. Kim başkaları
nı bağışlarsa, Allah da onu bağışlar. 
Kim şiddetli belalara sabrederse Al
lah onun sonunu hayır eder. En fena 
kazanç faizdir. En zararlı yiyecek, 
yetim malıdır. M es’ud başkasından 
ibret alandır. İhtiyacınız kadar olan 
rızkınızı Allah tekeffül eder. Gidile
cek yer (dört ziralık) topraktır. 
Amellerin hesabı ahirette görüle
cektir. En şerefli ölüm, şehitliktir. 
Belâya hazır olan gelince ona sabre
der. Belâya hazır olmayan ona da
yanamaz. Büyüklük taslayanı Allah 
küçültür. Bütün dünya nimetlerini 
elde etmek isteyen aciz kalır. Şeyta
na itaat eden, Allah’a asi olur. Al
lah’a asi olana Allah azap eder”.

RAMAZAN

Selman (r.a) anlatıyor.- 
Şaban ayının son gününde Resulullah (s.a.v) bize 

şöyle bir konuşma yapti:
"Ey insanlar! Büyük, mübarek bir aya giriyorsu

nuz. O ayda bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. 
Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmıştır. Geceleri 
ibadet etmeyi de müstehap kılmıştır. Kim bu ayda 
hayır işlerse, diğer aylarda bir farz işlemiş gibidir. 
Kim bu ayda bir farz işlerse diğer aylarda yetmiş 
farz işlemiş gibidir. Bu ay sabır ayıdır, sabnn müka
fatı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Mümin
lerin rızıklarının arttırıldığı bir aydır. Kim bu ayda bir 
oruçluyu iftara davet ederse günahları affedilir, ce
hennem ateşinden kurtulur. İftara davet eden oruç 
tutanın mükafatı kadar mükafat alır. Oruç tutanın 
mükafatından da hiç bir şey eksilmez.

SELAHADDIN EYYUBl’NlN ÖLÜMÜ

Haçlı Ordulannı darmadağın eden ve Kudü’sü kur
taran Selahaddin Eyyûbi ölüm döşeğindeydi. Büyük 
Sultan, öleceğini anlayınca Şam sokaklarına 
Tellallar çıkardı. Tellallar onun emri gereğince, bir 
mızrağa geçirilen kefeni sokaklarda gezdirerek şöy
le bağırıyorlardı:
"Ey ahali... Bilinki, Şarkın hakimi olan Selahaddin öl
mek üzeredir ve ahirete ancak şu bez parçasını gö
türebilecektir.

Çok Yaşama Cahile Cehaletten 
Başka 3ir Şey Kazandırmaz

imam Gazali

Bazı mizah ustalarına ^öre karikatür rahatlatmak için 
itebil rahatsız etmek için çizilir. Tarihten Karikatür 
aUı^nnız hu köşeife yukarıdaki resmi alarak rahat olan 
bazı insanların (/icdanlarını rahatsız etmek istedik. 
“Herkesin sıcak bir eUi De sıcak bir çorbası ıjok".
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EZANSIZ SEMTLER
...Dört sene evvel Büyükada’da oturuyordum, bayram
da bayram namazma gitmeğe niyetlendim, fakat frenk 
hayatınm gecesinde sabah namazma kalkılır mı? Sabah 
erken uyanamamak korkusu ile o gece hiç uyumadım. 
Vakit gelince abdest aldım. Büyükada’nın mahalle için
deki sâkit yollarından kendi başıma camie doğru gittim. 
Vaiz kürsüde va’zediyordu. Ben kapıdan girince bütün 
cemâatin gözleri bana çevrildi. Beni daha doğrusu bi
zim nesilden benim gibi birini, camide gördüklerine şa
şıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmet-i Muham- 
med, içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben 
içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Va’zı diz çöküp 
dinliyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim 
müslümanlar bütün cemâatin arasında yalnız benim vü
cûdumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını

hissediyordum.Vaazdan sonra namazda ve hutbede on
ların içine karışıp Muhammed sesi geldiği zaman göz
lerim yaşlarla doldu. Onlarla kendimi yek-dil, yek-vü- 
cûd olarak gördüm. O sabah o müslümanlığa az âşinâ 
Büyükada’nm o küçücük camii içinde, şafakta ayni 
milletin ruhlu bir cemâati idik...
Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işi
terek büyüdük. O mübarek muhidden çok sonra ayrıl
dık, biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar 
dönebiliriz. Fakat minâresiz ve ezansız semtlerde do
ğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecek
leri yeri hatırlamıyacaklar.

(Bu yazı ilk defa 23 Nisan 1922’de Tevhîd-i Efkâr 
Gazetesi’ nde neşrolunmuştur.

İL K  MAHYA
1614'de Fatih Camii müezzinlerinden Kefeli H a tta t Hafız K\\\weâ, iki.minare arasm^la ortası yazılı sa- 
natkârâne bir çevre işler ve genç Pa^lişah I. Sultan Ahmed’e hediye eder. Çok hoşa gider. Dini edebi
mize muvafık olmak şartıyle. Ramazan gecelerinde minareler arasında bunun gibi mahya kurulması 
arzu edilir. 5u suretle ilk mahya 1617”de yeni yapılan Sultan Ahmed Camii’nde kuruldu denir.

Bir Çıra Gibiydiler. İsleri Işıklarından Çoktu.
La Edri.

BAYRAM

Afâk bütün hande, cihan başka cihandır; 
Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır! 
Bayramda güler çehre-i m a’sûm-ı sâbâvet, 
Ü m m id çocuk sûret-i safında iyandır.

Fakat bu levha-i handana karşı, pek yaşlı 
Bir ihtiyar kadının koltuğunda, gür kaşh. 
Uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor. 
G elen geçen, bu niçin ağlıyor? diyor, soruyor.
- Yetim ayol... Bana evlad belasıdır bu acı. 
Ç ocuk değil mi? “Salıncak” diyor...

-Salıncakçı!

Kuzum, biraz bu da binsin... N e var sevabma 
say...
Yetim sevindirenin öm rü çok olur...

- Hay hay!

H em en o kız da salıncakçının mürüvvetine, 
Katıldı ağlamayan kızların şetaretine.

M ehm et Akif Ersoy

UZUN N A M A Z
Bir kalem âmirine maiyetinde bulunanlar: “Bizim şe
fe bir akşam habersiz iftara gidelim” diye karar ver
mişler. Topa beş dakika kala evine varmışlar. Adam
cağız şaşırmış, buyurun demiş. Ama belli etmemiş. 
Doğrusu karısına koşmuş. “Hanım hâl-i keyfiyet böy
le” demiş. Hanım:
- A efendim sen üzülme. Top patlayınca: Adetimiz 
böyledir, evvelâ namaz kılarız de. Birince rekatta Yâ- 
sin suresini oku. İkincisinde de Fetih süresini oku. 
Yalnız kapıyı aralık bırak pilavın yağını koyunca se
sinden anlar, namazı bitirir, misafirleri buyurun eder
sin, demiş. Filhakika evciment kadının dediği gibi ya
pılmış, Böylece davetsiz misafirler hayatlarının en 
uzun akşam namazından sonra iftar sofrasına 
oturabilmişler.

ALÇAKGÖNÜLLÜ SULTAN
Hayır İşlerine düşkün olan Çelebi Mehmet her 
Cunna gecesi yalnız fukaraya mahsus bir ziyafet 
düzenlerdi. Bu ziyafet sırasında sultan ziyafetçi- 
lerin hizmetini bizzat görürdü.

Egoistlerin iyi bir yan lan  vardır. 
Başkaları hakkında konuşmazlar

Hucille Harper
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ralannda gazeteci, yazar, siya
setçi, sanatçı, çeşitli sivil top
lum örgütü temsilcilerinin bu

lunduğu aydmlar Türkiye’de yaşanan in
san hakları ihlallerine ve baskıcı uygula
malara, birlikte karşı durma kararı aldı
lar.

Darbe sözcüğünün yerini ‘Süreç’e bı
rakmasıyla birlikte son günlerde iyice ar
tan anti-demokratik uygulamalar aydın
ları alarma geçirdi. Çeşitli görüşlerden 
120’nin üzerinde aydın İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesi’nin 50. yıldönümü 
olan 1998 yılının 12. ayının 12. gününde 
saat 12’de Muammer Karaca Tiyatro
su’nda buluşarak ortak bildiri yayınladı.

Birbirinden farklı düşünce ve görüş
lere sahip yazarlar, gazeteciler, politika
cılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ayrı 
ayn hazırlamış oldukları insan hakları, 
hukuk devleti, demokrasi, banş konuları 
çerçevesinde oluşturulan ortak bildiriye 
imza attılar.

Kendi görüş ve düşüncelerinden hiç
bir taviz vermeden biraraya gelen aydın
lar “Farklılıklara rağmen birarada varol
ma” zemini oluşturmak ve bu birlikteliği 
ülke yöneticilerine ulaştırmak üzere or
tak karara vardılar.

Aydınlar trafından hazırlanan bildiri
yi Kor ay Düzgören okudu.

“İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi’nin 
Şerife Büyük K. Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kuru- 

Ayşe YALÇIN lu ’nca kabul edilmesinin 50. yılı olan

1998 yıhnda biz Türkiye’li olmakla bir
likte birbirinden kısmen yada tamamen 
farklı görüşlere, yaklaşımlara ve duruşla
ra sahip düşünürler, bilim insanları, sa
natçılar, gazeteciler ve diğer meslek sa
hipleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, 
politikacılar ile herhangi bir grup içinde 
tanımlanmak istemeyen tek tek bireyler; 
kendi görüşlerimizden, yaklaşımlarımız
dan ve duruşlanmızdan hiçbii: taviz ver
meksizin biraraya gelerek, hukuk devleti, 
demokrasi, adalet, insan hakları, özgür
lük ve barış kavramları temeline oturan 
bir insiyatif geliştirmeye karar verdik”.

Düzgören sivil insiyatifin amacının, 
21. yüzyıla damgasını vuracak “Farklı
lıklara rağmen banş içinde bir arada va
rolma zemini oluşturmak, bu konuda 
kendi sorumluluğunu bilerek topluma 
çağnda bulunmak ve bu birlikteliği söz 
konusu yöneticilere göstermek” olduğu
nu söyledi.

Düzgören, hazırlanan bildirinin Cum
hurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM 
Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Mesut 
Yılmaz, Başbakan, Yardımcısı Bülent 
Ecevit, Ana Muhalefet Partisi Başkanı, 
Genel Kurmay Başkanı, Anayasa Mah
kemesi Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı, 
M.G.K Genel Sekreteri, Başbakan Yar
dımcısı, ikinci muhalefet partisi başkanı, 
üçüncü muhalefet partisi başkanından 
oluşan 12 yöneticiye fakslanacağını bil
dirdi.
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Ayrıca katılımcı 
herkesin kendi gö
rüşlerini ifade ettiği 
iki sayfalık metinle
rin kitap haline geti
rileceğini söyledi.

Bildirinin açık
lanmasının ardından 
söz alan YDP Genel 
Başkanı Haşan Celal 
Güzel şöyle konuştu:
“Dünya görüşleri 
birbirinden farklı da 
olsa Türkiye’deki 
gerçek aydınların in
san hak ve hürriyet
lerinin askıya alındı
ğı üstü örtülü bir dar
be döneminde bir aıaya gelmesi ve 
Türkiye’de ilk defa bu şekilde bir 
sivil insiyatifte bulunulması olduk
ça önemlidir. Üzülerek belirtmem 
gerekir ki son 40 yıllık darbeler dö
neminde aydınlarımız hep belleri 
iki kat, riyakâr, korkak ve darbeci
lere anti-demokratlara, zorbalara 
hoş görünmek için çeşitli tavırlar 
almışlardır.

“Bizim topumuz tüfeğimiz 
yok; olsa da kaba kuvvete başvur
mak bizim doğamıza aykırı. Bu ne
denle aydınları örgütleyip, halkı 
demokratik konularda kendi diren
me haklarını kullanabilecek hale 
getirmeliyiz.

“B izler sağcılar ve solcular ola
rak geçmişte çok büyük hatalar 
yaptık. Daha önceki darbeler sol
cuların aleyhindeydi ve sağ görüş
lü kişiler kendileri için problem ol
madığından ses çıkarmadılar. Son 
iki yıllık zaman içinde de irtica 
maskesi adı altında özellikle din ve 
vicdan hürriyeti konusunda büyük 
baskılar vardır. Bu defa da kendini 
solcu olarak ifade eden aslında Ja- 
kobenizmden kurtulmamış şiddete 
endeksli kişiler daha önceleri baskı

şeretlı, hoysıyei 
belkemiği bükülmemiş aydmı bu fenerle bulmalc çokzor^.

dönemi sırasında sağcıların kendi
lerine destek olmadığını ileri süre
rek olaylara duyarsız kalmışlardır. 
Bizler ilk önce bunlardan sıyrılma- 
lı, demokrasi, insan hak ve hürri
yetleri ortak paydasında asgari 
müştereklerde birleşerek biraraya 
gelmeliyiz.

“Diğer dikkat edilmesi gereken 
yüksek öğretim kurumlarımızm 
durumudur. Şu anda üniversiteler 
Nazi, Komünizm dönemlerinde 
cunta rejimlerinde görülmeyecek 
derecede büyük baskılar altındadır. 
Aynı şekilde çok değişik etnik 
gruplara, mezheplere, değişik 
inanç gruplarına uygulanan baskı
lar konusunda da o gruba mensup 
olmayan kişilerin gösterdiği tavır- 
sızlık oldukça ilgi çekicidir.

“Ben naçizane 4 Şubat’ta tank
ların yüıüdüğündcn bu yana tek si
vil tank olarak yürümeye devam 
ediyorum. Sonuna kadar da yürü
meye devam edeceğim. Zorbalar 
güçsüzdür ve kaybetmeye mah
kumdurlar”.

Haşan Celal Güzel’den sonra 
söz alan Kezbaıı Hatemi’de “Tür
kiye’de sivil toplum örgütleri belli

bir insiyatifin, belli 
bir görüşün, belli 
bir toplumun sorun
larını dile getiren 
örgütlenm elerdir. 
Ancak bu organi
zasyon gerçek bir 
sivil toplum örgütü
dür ve bu hukuki 
bir tesbittir.

“Dünya görüşü
nüz, yaşam tarzınız, 
dünyayı algılayış 
biçiminiz ne olursa 
olsun ortak zemini
nizin demokrasi ol

ması bilincidir bu.
Görüşlerimiz ne 

olursa olsun demokrat olma bilinci 
yükseldikçe hukuk devleti olma bi
linci- de yükselecektir”.

Toplantı çıkışında ise bizlere 
“Bizim ülkemizin sorunu; hukuk 
devleti ve demokrasi bilincinde 
olanlar ve olmayanlar olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Bu bilince sahip çı
kanlar çok azdırırlar ve güçlü bii‘ 
insiyatif göstermemektedirler. An
cak hukuk devletinin önüne engel
ler koyanlar fazladır. Ülkemde en 
büyük çoğunluğu teşkil eden uyur 
gezer, hukuk devleti bilincinde ol
mayan, manasını bile bilmeyen bir 
grup vardır. Bu yaşanan kaosa on
lar sebebiyet vermektedir,” şeklin
de açıklama yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Ay§e 
Önal; “Ben bü ülkede yaşıyorum. 
Ve hiç birşeye inanmıyorum. Bu 
ülkede Türklere’de Kürtlere’de 
inanmıyorum. Böyle düşündüğüm 
için özür diliyorum. Ama böyle dü
şünüyorum. Bazı insanların zorba
ca baskılara maruz kaldığını gör
mek bile bence benim haklarıma 
bir saldındır. Orada yaşlı kadınlar 
dayak yerken siz çok rahat seyredi

I----
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yorsanız, içiniz sızlamıyorsa, canı
nız sıkılmıyorsa hiç umut yoktur 
bizler için. Belki de Sibel Çan’ı iz
lemek daha rasyonel birşeydir. 
Halkın kendisini organize etmesi 
gerek, sivil toplum örgütlerinin 
kendisini göstermesi yada dayak 
yiyenin, haksızlığa uğrayanın biraz 
çaba harcaması gerek” dedi. Yine 
kendisine mikrofonu uzattığımız 
Ayşe Önal, “bu deklarasyondan da 
herhangi bir sonuç alınabileceğine 
inanmıyorum. Burda olmamın ne
deni, bunun insanlık görevi oldu
ğunu düşünmemdir. Onun için bu
radayım ve sonuna dek burada ola
cağım. Aynı zamanda kendi emek
lerimle, herkesin kendi emeği va
roldukça bir şeylerin düzeleceğine 
dair de bir inancım var”, diyerek 
düşüncelerini belirtti.

Bildiri sonunda yanına yaklaş
tığımız Şadi Çarsancaklı; “Bu öz
gürlüğün deklerasyonudur. Aydın
ların, birbirlerinden farklı olan in
sanların birarada yaşayabileceğini, 
birbirlerine saygılı olabileceğini 
gösterdikleri bir zemindir bu. 28 
Şubat sürecini • başlatan zorbalara

karşı da bir meydan okuma oldu. 
Unutulmamalı ki, sosaktaki insa
nın birbirleriyle bir alıp vermediği 
yok; kavga tepeden halka doğru 
yayılmakta.

Etyen Mahçupyan; ise şöyle 
konuştu: “Bu deklerasyonun Tür
kiye’deki bazı çözümsüzlükler için 
bir başlangıç olduğunu düşünüyo
rum. İnsanlar bir arada yaşamayı 
başarabilseler siyaset başarısız da 
olsa bu büyük bir başarı olacaktır. 
Tamamiyle bir İnsanî olayla karşı 
karşıyayız”.

Evet 12 Aralıkta Muammer Ka
raca’da karanlığa mahkum edilen
lerin uyanması için aydınlar tara
fından bir ışık yakıldı. Tiyatro salo
nuna adımımızı attığımzda Etyen 
Mahçupyan’dan Abdurrahman Di- 
lipak’a. Cengiz Çandar’dan Kez- 
ban Hatemi’ye, Haşan Celal Gü- 
zel’den, Ayşe Önel’a kadar Türki
ye’nin nabzını tutan, ülkemizde çı
ğırından çıkan antidemokratik yap
tırımlara karşı kalemlerini biraraya 
getiren aydınların ışığı yüzümüze 
vurdu.

Muammer Karaca’da Onikinci

ayın Onikisinde tarihe bir kez daha 
kaydedilmek üzere anlamlı bir kı- 
pırdanış vardı. Ve saat 12’yi vurdu
ğunda kıpırdanışlar yerini derin ve 
anlamlı sessizlik içinde yükselen 
kararlı, ümitvar haykırışlara bırak
tı. Haykırıştı çünkü; bağrında 
120’den fazla aydının sesini taşı
yordu. Haykırıştı çünkü; taham
mülsüzlüğün had safhaya çıktığı 
günümüzde her kesimi kucaklayan 
gönüllü taşıyordu. Haykınştı çün
kü; her türlü zulmün varolduğu dal
kavukların cirit attığı, demokrasi ve 
hukuk adı altında hoşgörüsüzlüğün, 
baskının ve kraldan çok kralcı ke
silmenin öğretildiği zaman ve me
kanda; “biz buradayız” dediler. Siz 
hâlâ nerdesiniz dercesine başta 12 
makama ulaşmak üzere seslerini 
yükselten aydınlar günün sonunda 
elde fener adam (aydın) aramaya 
çıktılar. Işığı çoğaltmak biraz daha 
çoğaltmak üzere.

Umarız; Muammer Karaca’da 
aydınlarımız tarafından yakılan 
ışık halka nüfuz edip, oradan aldı
ğı güçle tüm karanlık noktaları ay
dınlatarak demokratik bir yönetim

21. YÜZYILA GİRERKEN
in sa n  HAKLARI VE TÜRKİYE

azilet Partisi İstanbul il 
başkanlığı 6 Aralık 1998 
tarihinde, Muammer Kara

ca Tiyatrosunda “21. yy. Girerken 
İnsan Haklan ve Türkiye” konulu 
bir panel düzenledi. Kürşat Bumin, 
M. Ali Kılıçbay, Doğu Ergil ve İz
zet Özgenç’in konuşmacı olarak 
katıldıkları panelden kısa pasajlar 
sunuyoruz.

Hazırlayan: Gökalp ÖZTÜRK

Açış konuşmasını Fazilet Partisi 
İstanbul il başkanı Numan Kurtul
muş yaptı. Kurtulmuş özetle şunla
rı söyledi: “Günümüz Türkiye’sin
de insan hakları çok fazla tartışılı
yor. İnsan haklarının içi boş olduğu 
için kargaşa oluyor. İnsan hakları 
evrensel değer taşımaktadır. Batı 
uygarlığıyla beraber 18. yy da libe
ral anayasacılıkla insan hakları

kavramı gelişti. Kamil insan hakla
rı 3 temel adımdan olaşıyor. 1. Adı
mın, ayrımcılığın ortadan kaldırıl
ması. Ticarette ifade özgürlüğünde, 
örgütlemekte insanlar serbest ol
malıdır. 2. adım, eşitlik. Bireyler 
siyasal ve ekonomik alanda fırsat 
eşitliğine kavuşmalıdır. 3. adım, iki 
adım gerçekleştikten sonra siyasal 
alanda herkesin katılarak, katılım
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cılığın artması. Bu adımlar ideal 
demokratik adımlardır. Daha önce
den Doğu-Batı ve Gelişmiş, Geliş
memiş gibi sınıflandırmalar yapılı
yordu. Şimdi ise insan hakları ve 
Demokrasi sınıflandırılması yapıl
maktadır.”

Kürşat Bumin “ifade özgürlüğü” 
üzerinde durdu. Özgürlükler diğer 
haklardan öncedir. Seçme ve seçil
me hakkı çok geç elde edildi dün
yada. Sivil özgürlükler her zaman 
vardı. Basının tarihi var mı? Özerk 
bir alan mıdır? İktidarın kapladığı 
alanda basın tarihi yok. Sadece ara 
sıra basın tarihi yazma gayreti gö
rülüyor. Zaten sesler çıktığı zaman 
sesler kısılıyor. Gazetelerin amacı 
rejimin amentüsünü yaymak kafa
lara sokmaktır. Gazeteler Cumhuri
yetten bu yana değişme gösterme
di. Burada gönüllü oynanan bir rol 
var. Bu rol basını kul haline getiri
yor. Cumhuriyet döneminde bası
nın kendi tarihi yok. Cumhuriyet 
sivil özgürlükleri tanısaydı, basın 
tarihi olacaktı. Cumhuriyetin ilanı 
zamanında İstanbul basını kalemi 
iktidardan bağımsızdı. Özgür ola
bilecek kişiler iktidarla oynamaya 
başladılar. Milli şef dönemini hatır
latmaya gerek yok. Tek basın vardı. 
Memur basın vardı. Çok partili dö
nemde de aynıydı. Kendine güve
nen basın yoktur. Basının bir işlevi 
var o da okurları ifade etmek. Belli 
haberler seçilerek veriliyor. Köşe

yazarlarının işi halkımıza aydınlık 
saçmaktır. Basının kendisi öğret
men edası içinde. Bu tabi ki yanlış. 
Basının misyonu bu olmamalı. 
Topluma ayna olmahdır. Topluma 
kendisini öğretmesi gerekli. Basın 
aynanın eğimini öyle bir ayarlamış 
ki, ayna toplumu göstereceğine, 
ayna devleti gösteriyor. Mesela bir 
zamanlar halkı heyecanlandıran 
haberler yasaklanmıştı.

Kürşat Bumin’den sonra Doğu 
Ergil özetle şunları söyledi: Kürşat 
Bey, halkın heyecanlandırılmasın- 
dan bahsetti. Devlet heyecanlan
mayı kontrol etmek istiyor. Halk 
güdülebilir, şekillenebilir. Bunun 
adı siyasetse çok fenadır.

Doğu Ergirden sonra İzzet Öz- 
genç söz aldı: İnsan haklarını tar
tışmak için paneller yeterli değil
dir. Hak ve özgürlükler birbirinden 
farklı kavramlar değildir. İnsan 
hakları siyasal olarak kullanılmak
tadır. 82 anayasasında insan maddi 
ve manevi gelişen varlık olarak ta
nımlanmış. Manevi gelişme için 
irade serbesti olması lazımdır. Şah
siyet inanç ve düşünce olmaktır. 
Özgürlüğün etkin olması, örgütlen- 
mekle doğru orantılıdır. Hak ve öz
gürlüklerin sınırları belirtilmelidir. 
Kavramlar açıklanmalıdır. Bu ya
pılmazsa kavramlar siyasal olarak 
kullanılır durulur. Sadece bu kav
ramların önemli olduğu belirtilir.

Son olarak konuşan M. Ali Kı-

lıçbay şunlaıı söyledi. “İnsan hak
larının temel kavramları insan ve 
haklar. Yunan ve Roma’da insan: 
Özgür, toprak sahibi, erkek olarak 
tanımlanıyor. Rönesansta birey 
oluşmaya başlıyor. Birey sanat ala
nında ve diğer alanlarda düşünme
ye başlıyor. Bireyden yurttaşa geli
yoruz. İnsan kavramı hala kısıtlı
dır. Herkesin insan sayılması çok 
geçikmiştir. Bütün insanları insan 
yapamadık.

Hak kavramında hak dışında 
birşeyler var. Üretim var. Paylaş
mada anlaşmazlık var. İktidarda 
olanlar kendilerine yakın olanlara 
göre dağıtırsa hak olamaz. İmti
yazlar vardır. Çalışanlar üretir, 
devlet imtiyazlara göre dağıtır. 
Hak olması için ekonomi olması 
lazımdır. Ekonomide insanlar üret
tikleri kadarını almalıdır.

20. yy başlarından itibaren oluş
maya başlıyor insan hakları. Yeni 
kavramlardır. Sapla saman birbiri
ne karışıyor. Hakla imtiyaz karıştı
rılmaktadır. Farklılıkların birarada 
yaşanması demokrasidir.
Basın niye böyle. Bilgi maldır. Bilgi 
manipüle edilmiştir. Hak çok paha
lıdır. Bilgi ne kadar ucuzlarsa mani
püle olur. Türkiye’de 40 milyon kişi 
kitaba el sürmemiştir. Bu toplum 
okumayan bir toplumdur. Toplum 
bilgiyi bedava istiyor. Bilgiye para 
vermek kendisine zûl geliyor. Bilgi
nin zahmetine katlanmıyoruz”.

O '

slom Felsefesinde Siyosi Düşüncenin Gelişimi
Charles E . Butterworth

c Pınar Yayınları 
Beyazsaray Zemin kat no: 31 Beyazıt İstanbul 

Tel: 0212) 518 15 15
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GARAUDY’E ENGİZİSYON CEZASI

İdris
KAHRAMAN

''K iliselerin  d ü şü n ce 
ler ü zer in d ek i e g e 
m en liğ in i kıran R ö n e 
sans devrim i, siyoniz- 
m in batı dünyası ü ze
r in d ek i h a k im iye tin i 
ka ld ıram ad ı” .
Bu sözler Garaudy’e 
160 bin Frank ve 9 ay 

hapis cezası veren Temyiz mahkemesinin 
karannı eleştiren Garaudy’nin avukatma ait. 
Peki Garaudy’e bu ceza neden verilmiştir. 
Türkçeye Pmar Yaymlan Tarafmdan ka
zandırılan İsrail Mitler ve Terör kitabında 
“Auschwitz’de” gerçekten kaç kişinin öl
düğünü sorguluyordu Garaudy. Ve tarihin 
bu konuda konjonktürel rakamlar sunduğu
nu, bunun ise abartılı bir yanlışı içerdiğini 
savunuyordu. Ama Fransa gibi fikir özgür
lüğünün mabedi olduğu söylenen bir ülke
de bazı şeylerin sorgulanmasın yasaklayan 
Gesso-Fabiyus yasasına çarpıyordu. Ges- 
so-Fabiyus yasası ise, Nazi Almanyası’nm 
işlediği cinayetlerin küçümsemeye yönelik 
davranışları suç sayıyordu.
Oysa bu konudaki kaynakların değişik ri
vayetler içermesi, 1994 yılında Ausch
witz’in bulunduğu yerdeki plaketi değişti
riyor ve rakamı 4 milyondan 1 milyona in
diriyordu. Aynı karara Auschwitz resmi 
müzesi de katılarak resmi ölü sayısını 4 
milyondan 1 milyona indimıişti.
Tüm bunlar gerçekleşirken Garaudy’e ne
den ceza verilmişti? Yada gerçekten sade
ce Garaudy mi cezalandırılmıştı? Yoksa 
korkulan, sorgulamanın bu ve benzeri ko
nularda kurgulanan tarihi, kül yığını haline 
getirerek gerçeklerin ortaya çıkmasını sağ
laması mıydı? Çünkü güven bir sarsılmaya 
başladı mı, sarsıntının nerede duracağı, 
kimlere ulaşacağı hangi kahramanları yer
le bir edeceği kestirilemezdi. Bu bağlamda 
Gülay Göktürk’ün 4 Nisan 1996 tarihli Le 
Mond’dan yaptığı alıntıdaki “Bu görüş sa
hiplerinin bir kez bile, olsa bir tartışmaya 
çağrılması, onların davayı kazanmaları an- 
lammı taşır.” şeklindeki sözler son derece

önemli ve çarpıcıdır. Güç bir kez daha ağır
lığını ortaya koyuyor ve kendini sorgula
maya yönelik girişimleri yok sayarak öl- 
dümıeye çalışıyordu. Egemenlerin bu tavrı 
anlaşılabilir. Ama aydınların bu sindirme 
karşısındaki durumu Fransız Devrimi son
rası siyasallaşan ve egemen güçten yana ta
vır alan tipik aydın tutumudur.
Benimsenen genel tavır dışmda konjonktü
re değil gerçek tarihe oynayan aydınlar her 
devir ve dönemde bulunmuş ve bulunacak
tır. Bugün Garaudy ortaya çıkıp cim par
mağım kör gözlere diyerek haykjnyor; ya
rın bir başkası haykıracak. “Düşünce yazı
ya döküldü mü onu dünyanın en güçlü si
lahları dahi susturamaz”, susturamıyacak. 
Bu Fransa’da da, Türkiye’de de dünyanın 
her yerinde de değişmez kuraldır. Sorgula
ma er veya geç gerçeği ortaya çıkaracak, 
tarih “Balıkların tırmandığı kavaklardan” 
temizlenecektir. Ve bu karar gelecek yüz
yılda engizisyon karan olarak anılırken 
Garaudy aydınlık yüzler sergisinde şimdi
den yerini aldı bile.

Roger Garaudy

İSRAİL

3. BASKI

PINAK
YAYINLARI
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EMPERYALİZMİN YENİ İDEOLOJİSİ
Frank Füredi

Batılılarm  coğrafi keşiflere Avrupa’nın dışındaki yer
leri tanımaları onlara geliştirdikleri sanayi için hammadde 
ve bunu işleyecek işçileri bulma konusunda bir yol göster
mişti. Böylece A vrupa’da sömürü geleneği başlamış, 19. 
yy da da “üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorlu
ğu” ile doruk noktasına çıkmıştı. Avrupa’nın kendi oluş
turduğu A ydınlanm acı, maddeci düşünce yapısıyla değer
siz hale getirilen söm ürgelerde Avrupalı, istediği gibi ta
sarrufta bulunm uş, Onların varisi hüviyetini kendine yük
lemişti. Böylece gelişm em iş ülkeler (3. dünya) gelişme 
fırsatı bulam adıkları gibi, kendilerini fabrikada işçi, Batı- 
lıların çıkarları için savaşlarda savaşçı, bazan da kendi 
mem leketlerinde aç ve sefil oldular.

Batıda Em peryalist anlayışı benimsemeyen, faziletten 
nasibini almış insanlar da bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
olan Frank Füredi, “Em peryalizm in Yeni İdeolojisi” adlı 
eserinde daha çok I. dünya savaşı sırasında oluşan Em per
yalist ve karşıt politikalar üzerinde yoğunlaşıyor. Eser beş 
ana değişim  üzerinde duruyor.

Füredi, B eyazların  Prestij Savaşı başlığını taşıyan bi
rinci bölüm de, I. D ünya Savaşı sonrası sömürgeciliğini in
celiyor. Terhis olup m em leketlerine dönen sömürge asker
lerinin durum u ve savaşın etkileri üzerine yapılmış değer
lendirmeleri ele alıyor.

İkinci bölüm ün başlığı III. Dünya Teröristi Kavramı
nın O rtaya Çıkışı adını taşıyor. Bu bölüm, Batılılarm terö
rist vahşi, cani vb. sıfatlar 3. dünya için hangi amaçla kul
landıklarının ipuçlarını veriyor. Yine bu bölüm de Emper
yalizme tepki olarak ortaya çıkan 3. dünya milliyetçiliği 
ve batılı m illiyetçilik arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Yazar üçüncü bölüm de Emperyalist politikalardaki de
ğişmeyi tartışıyor. “M illiyetçilikle İyi G eçinm e Ç abalan” 
adındaki bu bölüm de B atı’nın sömürgeciliği haklı çıkar

mak için geliştir
diği politikalar, 
in ce len iy o r. B u 
rada ele alanına 
B a tı’nın kendini 
savunm asının te
mel dayanağı 
“Biz 3. dünyaya 
m edeniyeti götü
rüyoruz” anlayı
şının neden orta
ya çıktığını irde
liyor.

K itabın dö r
düncü ve beşinci
bölüm lerinde ise Em peryalist ideolojinin savunmadaki 
durum unu anlatıyor. Burada dikkati çeken iki yaklaşım 
üzerinde yoğunlaşılıyor. B irincisi “söbürgeciliğin utanç 
verici olduğu ve geçmişte yapılanların savunm aya lüzumu 
yoktur.” İkincisi ise “söm ürge tarihimizle utanç duym a
m alıyız”. Yazar bu yaklaşım ları örneklerle inceliyor.

Frank Füredi bu eserini; batıda Emperyalizm e tepki 
olarak ortaya çıkan antiem peryalist bakış açısını sustur
mak amacıyla yapılan konsensüsü sorğulamak amacıyla 
kalem e aldığını söylemekte. Füredi bu sorgulamayı sö
mürge ideolojisinin tem eline inerek onların çelişkilerini 
gözler önüne sererek yapıyor. Ö zellikle emperyalizm ve 
antiem peryalizm  üzerine yapılm ış çalışm alar ışığında ko
nuyu değerlendiren Füredi, okuyucuya geniş bir kaynak 
sunuyor. Delil olarak gösterilen eserlerin çok ve çeşitli ol
ması diğer taraftan esere ilmi bir özellik ve yapılan değer
lendirm elere tutarlılık kazandırmaktadır.

P\nar Yayınları, 192 sh.

ÇANAKKALE
MAHŞERİ

MEHMED NİYAZİ

ÇANAKKALE MAHŞERİ
Mehmet Niyazi

Savaşla ilglii rom anlar ya  stratejik  
b ir yerdeki d irenişi, yahut da b ir askerin  
yaşad ık ların ı anlatarak  savaşın  tam am ı 
hakkında fik ir verirler, daha çok da cep 
he geris in d ek i acıları d ile  ge tirirle r. 
M ehm ed N iyazi; b ir yerin  veya b ir k iş i
nin değil, Ç anakkale S av aşı’nın rom an ı
nı yazm ıştır. R om an ilk atılan m erm iyle  
başlıyor, bü tün  cephelerinde sonuna k a 

dar devam  ediyor. Y azanm ıza göre ta ri
hi rom an gerçeğe sadık  kalm alıd ır; an 
cak o atm osferi okuyucuya teneffüs e t
tirm ek için m alzem e kabilinden tarihe 
mal o lm ayacak  kahram an lar ku llan ılab i
lir; am a Ç an ak k a le ’de o kadar çok  kah 
ram an var k i, buna da  gerek  duym am ış
tır.

Ötüken Yayınları, 544 sh.
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