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İkinci binyılın son asrının son çeyreğinde “nihai zafer”ini ilan edip üçüncü 
binyıla sorunsuz girm eye hazırlanan Batı-m erkezli küresel em peryalizm , “glo
bal” değerlere meydan okuyan beklenm edik bir “uyanış”la karşılaştı: Gilles Ke- 
pel in Tanrının İntikamı” adını verdiği “dinî ve İlahî değerlerin geri dönüşü” o l
gusu “evrensel-seküler” değerlere karşı bir başkaldırı olarak algılandı; bu algıla
ma yanlış da değildi. Tam da Kom ünizm ’in defterinin dürüldüğü, Batılı/küresel 
değerlerin itirazsız egem enliğini itm am  etm ek üzere olduğu bir sırada sevinçle
ri kursakta bırakan bu gelişmeye “fundam entalizm ” adı verildi. T ü rkçe’ye yay
gın olarak “köktendincilik” olarak tercüm e edilen yeni “tehlike”nin odağında 
ise İslam (cılık) yer alıyordu.

Böyle bir ortam da “Siyasal İslam ” tabiri -Ali B ulaç’ın tesbitiyle- “amaçlı bir 
kodlama” olarak Islam olog oryantalistler tarafından türetildi ve hayli işlevsel 
olarak da istim al edildi. Bu kodlamayla B atıklar tarafından “ötekileştirilen” m üs- 
lüm anlarm  siyasal aktiviteleri, daha başında “fundam entalist, köktenci, radi
kal...” dam gasını yeyip m ahkum  ediliyordu.

Batıklar tarafından am açlı olarak üretilen “Siyasal İslam ” kavram ının, “te
rör”, “vahşet”, “şiddet” gibi olum suz im ajlarla özdeşleştirilip K om ünizm ’den b o 
şalan “um acı” m akam ına oturtulm asının  (M . Em in Göksu’nun ifadesiyle Siya
sal İslam ’a “cephe” niteliği kazandırılm asının) ardından; m üslüm anların karşı
laştığı bazı siyasal sorunları ve açm azları gerekçe göstererek “Siyasal İslam'ın if
las ettiğini” ilan etm ek, doğrusu “yavuz h ırsız”ın yüzsüzlüğünü de, el çabuklu
ğunu da aşıyordu.

Aslında sorun, B atıklar tarafından “fundam entalizm ’in odağına” yerleştiri
len İslam ’ın/m üslüm anların, Avrupa-m erkezli “statüko”yu ve “glob alizrn ’in 
büyüselliğini bozan, ona itiraz eden, köklü eleştiriler getiren tek güç olm asından 
kaynaklanıyordu.

Ü m ran yazarları M . Em in G öksu, M urat Güzel, Ali B ulaç ve Yasin Alctay, 
“Siyasal İslam ” kavram ı etrafındaki tartışm aları (özellikle “iflas” ve “tükeniş” id
diaları çerçevesinde) tahlil ederken; M urat Güzel, Y ıld ırım  Canoğlu ve Yusuf 
Kaplan, İslam (cılık )’ın ve m üslüm anların “gelecek” vizyonuna ilişkin önem li 
açılım lar getirm eyi deniyorlar.

M üslüm anların içine düştüğü kim lik krizinin aşılm asında M . Güzel “nostal
ji ve ütopya” kavram larını eksene alan “tarih  b ilin cin in ” altını çizerken; Y. C a
noğlu Hz. İbrahim ’in “tek başına bir ümmet” oluşu ve “muvahhid” kişiliğinden 
yola çıkarak “İb rah im i duruş”u öneriyor. Y. Kaplan ise, m üslüm anların bir 
kimlik krizinden ziyade şahsiyet krizi hatta m edeniyet krizi yaşadıklarından ha
reketle “müslüman şahsiyetlerin” inşasının aynı zam anda “m edeniyet inşası” 
dem ek olduğunu vurguluyor.

“Ü m ran”ım ızı inşa edecek kutlu çabalar dileğiyle...

ÜMRAN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; 
içtimâi ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç
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Tek Başına Bir Ümmet Olabilmek 
Ya Da İbrahimî Duruş

Yıldırım Canoglu

Giriş

Geçen sayıda kim liğin oluşum unu, tarifini 
ve soruna yaklaşım tarzım ızı ele alm ıştık. 
Burada da kim lik krizinin olduğu dö

nem lerde genelde herhangi b ir bireyin, özelde ise 
bir m üslüm anın nasıl davranm ası gerektiği üze
rinde durulacaktır.

C ahili toplum larda, yozlaşm anın toplum un 
tüm  katm anlarına nüfuz ettiği, zulmün ve kötü 
lüklerin m eşruiyet kazandığı zaman ve m ekanlar
da m evcut kimliğe karşı çıkm anın ilk adım ı olan 
bireysel kimliğin (m uvahhid ya da han if kim lik) 
inşası nasıl m üm kün olabilir? Yanlış yaşam tarzına, 
yanlış hayat felsefesine, yanlış değerler sistem ine 
karşı fıtri bir tavır ortaya konam az mı? K onulabi
lirse bu , hangi eksende ve nasıl olmalıdır? B ir k im 
lik krizinin yaşandığı b ir ortam da “Ben ve Ö teki”, 
“Biz ve Ö tekiler” şekline nasıl dönüşebilir? Benzer 
sorunlar tarihte nasıl çözülmüştür?

B ütün  bu soruların cevaplarını K ur’an-ı Ke- 
rim ’de Hz. İbrahim ’in m ücadelesinde bulabiliriz.

Temel Değerler Ben ve Ötekiler

Hz. İbrahim , tüm  peygam berlerin getirdiği temel 
değerleri toplum a sunm ada ilginç bir yaldaşım 
sergilem iştir. Akıl ve beş duyuyu (gözlem ve de
ğerlendirm e) en estetik ve ayrıntılı bir şekilde kul

lanarak içinde yaşandığı toplum a karşı mücadele 
etm iştir. O nun gerçeğe ulaşmada izlediği yöntem , 
tarihin her dönem i için geçerlidir:

Hani İbrahim, babası Azer’e (şöyle) demişti: “Sen putları 
ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini 
apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.”
Böylece İbrahim’e, -kesin bilgiyle inananlardan olması 
için- göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.
Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve de
mişti ki: “Bu benim rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluve- 
rince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti. 
Ardından ay’ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: 
“Bu benim rabbim” demiş, fakat o da kayboluveriııce: 
“Andolsun” demişti, “Eğer Rabbim beni doğru yola er
dirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum.” 
Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: “işte 
bu benim rabbim, bu en büyük” demişti. Ama o da kay- 
boluverince, kavmine demişti ki: “Ey kavmim, doğrusu 
ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.”
(6 Eıı’am 74-78)

Hz. İbrahim , kavm inin bir sapıklık içinde o l
duğunu söylem ekle toplum sal bir krizin yaşandı
ğım dile getirm iş olm aktadır. Sapıklık yanlış ilah 
edinm ekten kaynaklanmaktadır. Değer yargıları
nın böylesine yozlaştığı bir ortam da Hz. İb ra 
him ’in kesin inananlardan olm ası için kendisine 
göklerin ve yerin melekûtu gösterilm iştir. Yıldızla
rın, ayın ve güneşin hareketleri gözlemlenip ve yo
rum lanarak gerçeğe ulaşmada bir yöntem  ortaya 
konm aktadır. Akıl ve beş duyu ile yapılan bu de-
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ğerlendirm ede, akıl ve beş duyunun gerçeğe ulaş
m ada yetersiz kaldığını görerek “Eğer Rabbim beni 
doğru yola eriştirmezse kuşkusuz sapmışlar toplulu
ğundan olurum” (E n a m  77) dem esi bir üçüncü b i
lgi kaynağına duyulan ihtiyaçtandır. “Allah’ın yol 
gösterici bilgisi” ya da “vahyi bilg i”, gerçeğe ulaş
m ada kullanılan bilgi vasıtalarını tamamlayarak, 
onlara çerçeve çizerek, bütüncül ve evrensel bir 
düşünce sistemi oluşum una im kan vermektedir, 

Hz. İbrahim , babası ile yaptığı tartışm ada; yıl
dız, ay ve güneşin ha
reketlerine ilişkin yap
tıkları değerlendirm e
leri niçin sonuna kadar 
götürm ediklerini “kay
bolup  gidenleri sev
m em ” diyerek sorgula
maktadır. Kavminin de 
bu sorgulam ayı yap
m asın ı istem ektedir. 
En özgür b ir şekilde 
düşünülm esi ve tartı
şılm asından yanadır 
Hz. İbrahim .

Bu noktada konu
m uz açısından önem li 
olan bir nokta da Hz. 
İbrahim ’in ulaştığı de
ğer sistemi ile toplu

m un değer sistem inin farklılaşm ası karşısında her 
iki tarafın b irbirine takındığı tutumdur. En’am 78 
ve 7 9 ’da yer alan;

“Ey kavmim, tartışmasız ben sizin şirk koşmakta oldukla
rınızdan uzağım, gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak 
yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müş
riklerden değilim.”

Haşan Aycıo, Bocurgat

ifadeleri, tem el değerlerin farklılaşması ile “Ben ve 
ö te k i” yada “Biz ve Ö tekiler” oluşmaktadır. A rtık 
Hz. İbrahim  kavm ini sapıklık içinde görm ekte, 
kendisini kavm inden ayrı addetm ekte ve tek başı
na da kalsa ayrı bir aidiyet bağı ile kendisini bağ
lam aktadır. Bir tarafta kendisi, diğer tarafta ise 
kavm i vardır. B ir tarafta tek kişilik ümmet olan Hz. 
İbrah im ’in muvahhid kim liği, diğer tarafta, bütün

bir toplum un müşrik kimliği.

Korku ve Güvenlik

Aralarında kan bağından başka hiçbir ortak payda 
olmayan bu iki zıt kim lik m ensupları arasında tar
tışm a veya m ücadele, kaçınılm az olarak vuku bul
duğunda; Hz. İbrahim ’in sergilediği tavır, tam  ca
hili toplum larda, k irlenm enin vuku bulduğu or
tam larda m uvahhid k im lik  sahiplerinin ortaya 
koyması gereken tavırdır:

“O beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konu
sunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin O’na 
şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum, Rabbimin di
lediği dışında hiçbir şey olmaz. Rabbim ilim bakımından 
herşeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek m i
siniz?
“Hem siz, O’nıın kendileri hakkında hiçbir ispatlayın de
lil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koşmaktan korkmu- 
yorken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? 
Şu halde “güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan 
hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz” (6  Enam  
80- 81)

Bugün eğer tartışm a kaçınılm az olacaksa, ser
gilenecek tavır, kim in doğru yolda olduğunun 
araştırılm asıdır. D oğru yolda olm a inanç ve b ilin 
ci, her türlü korkuyu yenerek güvenlik duygusuna 
ulaşmayı sağlayacaktır.

Hayatı yalnızca bu dünya ile sınırlı görm eyen
ler “Allah’a şirk koşm aktan korkm ayanların” ilah
larından ve hüküm leri yalnızca bu dünyada geçer
li olan zalim lerden niçin  korksunlar? Bundan do
layı gerçekten güvenlik içinde olanlar, muvahhid 
kim lik mensuplarıdır.

K im likler arasındaki m ücadelede dile getirilen 
‘korku ve güvenlik’ doğru yolda olmadaki kararlı
ğa özel b ir vurgudur. Bunun anlam ı şudur: Güven
likte olm ak istiyorsanız Allah’a sığınacak ve teslim 
olacaksınız. Korkuya kapılarak temel değerler ko
nusunda herhangi bir sapmaya meydan verm eye
ceksiniz. Yalnızca Allah’tan korkacak, yalnızca Al
lah’a kulluk ve ibadet edecek, yalnızca Allah’ı ilah 
ve rab edinerek im an edecek ve im anlarınıza şek ve 
şüphe bulaştırm ayacaksınız? Ancak bu şartlar al
tında gerçekten güvenlik içinde bulunabilirsiniz:
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“İman edenler ve imanlarına zulüm katmayanlar, işte gü
venlik onlar içindir ve onlar hidayete de ermişlerdir” (6 
Enam 82)

Uzlaşma, Mutmain Olma

Bizim  asıl, tem el, b irinci değerler dediğimiz bu de
ğerler konusunda, uzlaşma adına herhangi bir ta
viz verilm esinin m üm kün olm adığına ilişkin ana 
gerekçem iz budur. Uzlaşma, yalnızca doğrular e t
rafında o lur ve olm alıdır da. Hz. İbrahim ’in ısrar
la “ispatlayıcı delil’i” dile getirm esi, gerçeği aram a
daki kararlılığını gösterm ektedir. Babası dahil kav- 
m i, bir bütün olarak kendisinin karşısında yer al
m ıştır. Kendisini bir bütün olarak tehdit etm ekte
dirler. Böyle bir güç karşısında kendisi “tek başına 
bir üm m et” olarak taviz verm em ekte, onları ispata 

j ve düşünm eye çağırm aktadır.
Bugün m uvahhidlerin yapması gereken temel 

görevlerden birisi de, toplum u en estetik bir şekil
de düşünm eye davet olm alıdır. D üşüncelerini top

' lum u düşünm eye sevk edecek b ir tarzda ortaya ko
yabilm eleridir.

G erçekten Hz. İbrahim  kendi toplum unu çok 
iyi tahlil etm iş, onları düşündürebilm ek için akıl 
yürütm enin en ince sanatını kullanm ıştır. Putlarla 
ilgili itirazlarında bunu görebilm ekteyiz. “İşitme
yen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsız
laştırmayan” (19 M eryem  4 2 ) ,“çağırdığınız zaman 
sizi işitiyorlar mı?’,“size bir yararla
rı ya da zararları dokunuyor mu?’
(26  Şuara 7 2 -7 3 ) , “size rızık verme
ye güç yetiriyorlar mı?" (2 9  Ankebut 
17), (putlara) “yemek yemiyor mu
sunuz?’, “konuşmuyor musunuz?’
(37  Saffat 9 1 ,9 2 )  “yontmakta oldu
ğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?’ (37 
Saffat 95 ) gibi aldı kullanm aya ve 
düşünm eye davet edici soruları ile 
kavm inin ruh dünyasında titreşim 
ler m eydana getirmeye çalışm akta
dır.

K avm inin düşünce dünyasında 
bir şok meydana getirm ek için 
putların en büyüğü hariç geri ka

lanlarının tam am ını kırm ıştır. Kavm inin bundan 
dolayı kendisini yargılaması aşam asında, bu eyle
mi; “büyük putun yaptığını” söyleyip, “eğer konuşa
biliyorsa, siz ona soruverin” dem esi (21 Enbiya 58 
63) aklı en iyi b ir şekilde kullanm anın güzel bir ö r
neğidir. Böyle bir durum  karşısında kavm inin dü
şüncesinde geçici de olsa dalgalanm alar meydana 
getirebilm iştir:

“Bunun üzerine kendi nefislerine başvurdular da: “Ger
çek şu ki, siz, zalim olanlar sizlersiniz” dediler. Sonra, yi
ne de tepeleri üstüne ters döndüler: Andolsun, bunların 
konuşmayacaklarını sen de bilmektesin.” (21 Enbiya 64
65)

Kendi kendilerine bu itirafları yapmış olm ala
rına karşılık, yılların birikm iş tortularını, kem ik
leşmiş kalıplarım , kısa zam anda tasfiye edip ger
çekle aralarındaki duvarları yıkıp doğru yola ulaş
maları o kadar kolay b ir olgu değildir, işte bütün 
bu olum suzluklar karşısında m uvahhid kimliği, 
kendi doğruları üzerinde yalnız başına da olsa 
dim dik ayakta durm ayı, sabırlı olmayı gerekli k ı
lar. işte bunun için Hz. İbrahim , kavm inin göster
diği bu katılığa karşı:

“O halde, Allah’ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve za
rarı da dokunmayan şeylere mi tapmaktasınız? Yazıklar 
olsun size ve Allah’tan başka taptıklarınıza, siz yinede ak
lınızı kullanmayacak mısınız? (21 Enbiya 66, 67)

Bizim kanaatimizce uyanıklık durumu, müslümanların geleceği karşılamak, Islâm 
adına büyük hedeflere ulaşmak, ümitsizlik vu kötümserlik psikolojisinden kurtu
larak umut ve Allah'a güven ortamına geçebilmek, yenilmiştik ve ezilmişlik psiko
zundan kurtularak başarıya ve zafere ulaşmak için plan ve program yapar duru
ma gelmek, başkaları ne kadar devasa boyutlarda maddi güce ulaşsalar da inşa- 
nih sahip olduğu güçlerin tümünü ipotek altına alamayacakları, olav ve olguların 
tümüne egemen olamayacaklarını ahlamak için düşünsel, duygusal ve gerçekçi 
bir dutumu temsil öden bir kavramdır; çünkü tüm eksikliklerden uzak olan yüce 
Allah güdüler karşısında müstaz'aflarm da yeryüzünde yaşamalarını, oraya sahip 
olmalarını ve ona egemen olmalarını istediğini şu ayetiyle açıklamıştır: "Andolsun 
Tevrat'tan sonra Zebur'da da: 'Arza mutlaka safili kullarım varis olaraklnrdn'  di
ye yazmıştık?' (21/105).

İ lamı Söylem ve Gelecek, M. Hüseyin Fadlnllah $h. 23

ÜMRAN H azm ın 2000 5



CANOGLU Tek Başına Bir Ümmet

Aralarında bir sevgi ve menfaat bağı olması için 

put oluşturma geleneği, günümüz dünyasında çok 

daha farklı şekillere bürünerek varlığını devam e t

tirm ektedir. Putlar çoğalmıştır. Putlara tapınma çe

şitli şekiller almıştır. Makam, para, güç, heykel, 

mezar ve kişiler m enfaat eksenli oluşturulan bir 

dünyada adeta bütün ilişkileri belirler gibidir.

diyerek kendi doğrularına olan bağlılığını büyük 
bir kararlılıkla sürdürm üştür. Kendisini ölüm le 
tehdit etm elerine ve hatta ateşe atm alarına karşılık 
bu duruşundan vazgeçmemiştir.

Hz. İbrahim ’in sergilediği duruşta, akıl, beş du
yu ve vahiy kullanılırken, m utm ain olm ak da ön 
plandadır.

Bu ise, inanıyorsanız gerçekten ve gerektiği gi
b i inanın , anlam ına gelmektedir. İnancınızın ge
rektirdiği form asyonu sergileyin, ortaya koyun, 
“D ininizi oyun-eğlence, konusu edinm eyin ve de 
ettirm eyin” anlam ındadır, bu tavır. İşte bunun 
için: “İbrahim’e kesin bilgiyle inananlardan olması 
için göklerin ve yerin melekûtunu gösterilmiştir.” (6 
Enam  75)

K im likte tem el nokta, bireyin kendisini bir 
topluluğa ait hissetmesidir. Başkalarının onu bir 
konum a zorla yerleştirm esi değil; kendisinin, kalbı 
b ir tatm in  ile kendisini nasıl gördüğüdür aslolan. 
M utm ain olm a duygusu, aidiyeti kuvvetlendirir
ken, kişiye de yüksek bir enerji kazandırır. K işinin 
kendi kendisi ile konuşm asına m ani olur. Bu açı
dan kim likle ilgili sorunları çözebilm ek, kim lik 
krizini aşabilm ek, en özgür b ir şekilde sorunu tar
tışabilm eye bağlıdır. Kalpler tatm in olm adan ortak 
paydalar oluşturm ak m üm kün olmayacaktır. G ü
cü elinde bulunduranların baskısı, sorunu çözm e
yi kolaylaştırmaz; olsa olsa baskı karşısında insan
ların susm asına neden olur. Bu da gelecekteki sos
yal patlam anın şuur altında inşa edilm esine yol 
açar. O nun için insanları m utm ain edecek tarzda 
b ir çalışm a ortam ı hazırlanm alıdır.

lbrahim î duruşta, bu m utm a
inlik duygusunun nasıl önem sen
diğini görm ekteyiz. Hz. İbrahim  
alem lerin R abbi olan Allah’a karşı, 
ölüleri nasıl dirilttiğinin kendisine 
gösterilm esini istemektedir. (2 B a
kara 260) Allah’ın “inanmıyor mu
sun?’ sorusuna İbrahim ’in verdiği, 
“Hayır inandım; ancak kalbimin 
tatmin olması için" şeklindeki ce
vabı çok anlamlıdır. Ve Allah İb ra 
him ’e istediğini gösterm iştir. B ir 
b eşerin  m u tm ain  o lm ak  için 

Alem lerin R abbi’ne soru yöneltebilm esi ve cevabı
nı alabilm esi, evet bunun üzerine öncelikle güç ve 
iktidar sahiplerinin düşünm esi gerekir.

Bugün için  tem el sorun, bu ülke insanlarının 
genelinin kalbi m utm ain olm uş bir şekilde bir üst 
kim likte uzlaşamam ış olmasıdır.

Bu sorun, güç kullanarak değil; tartışarak, ko
nuşarak, doğrularda anlaşarak, uzlaşarak ve ortak 
paydalar oluşturarak çözülebilir. İşte bu aşamada 
İbrahim ’i duruş hayati b ir önem  kazanır.

Putperest Bir Dünyada İbrahim? Duruş

Kur’an-ı K erim ’de, Hz. İbrahim ’in m ücadelesini 
konu alan ayetlerden kavm inin en tem el özelliği
nin putperestlik olduğu anlaşılm aktadır. Öyleki 
“Putların yem ediği, içm ediği, işitm ediği, konuş
m adığı, kendilerine rızık vermediği, yararı ya da 
zararı dokunm adığını b ild ikleri” halde onların 
önünde eğilm ekte, onlara tapınm aktadırlar. Kendi 
elleri ile yonttukları taşlara tapınm alarının hangi 
m antıkî tem eli vardır?

Hz. İbrahim  kavmine, “duymayan, görmeyen” 
(1 9  M eryem  4 2 ), “işitmeyen”, “sizlere yararı veya 
zararı dokunmayan" (26  Şuara 7 0 -7 8 ), “size rızık 
vermeyen” (29 Ankebut 17), “yemeyen ve konuşma
yan” (37  Saffat 9 1 -9 2 ), “kendi ellerinizle yontup 
yaptığınız? (37  Saffyat 95-96) “şeylere mi kulluk ve 
ibadet ediyorsunuz diye sorduğunda aldığı cevap 
anlam lı ve düşündürücüdür.

“Hayır dediler: “Biz atalarımızı bunlara tapar
lar olarak bulduk" (26 Şuara 7 4 ,2 1  Enbiya 53)

6 H aziran 2000 ÜMRAN



H içbir m antıkî tem eli olm ayan ve hiçbir “is- 
patlayıcı delile dayanmayan” bu düşünce, yanlış 
bir davranış ve yaşam şeklini beraberinde getir
miştir. Atalarının yaptıklarının doğru veya yanlış 
olduğuna bakm adan onları taldid etm e, temel bir 
yanılgı olarak karşım ıza çıkm aktadır.

Peki niçin bu insanlar puta tapm aktadırlar? 
Bunun cevabını, Hz. İbrahim ’in kendisini 
ateşe atm ak ya da öldürm ekle tehdit eden 
kavmine söylediklerinde bulm aktayız:

“Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında ara
nızda sevgi oluşturmak için Allah’ı bıra
kıp putlara kulluk ediyorsunuz. Sonra 
kıyamet gününde birbirinizi tanıma 
yacak, birbirinize lanet edeceksiniz,
Hepinizin varacağı yer cehennem
dir; hiçbir yardımcınız da olm a
yacaktır". ( 29 Ankebut 25)

A ralarınd a b ir  sevgi ve 
menfaat bağı olm ası için put 
oluşturm a geleneği, günüm üz dün 
yasında çok daha farklı şekillere 
bürünerek varlığını devam e t
tirm ektedir. Putlar çoğalmıştır.
Putlara tapınm a çeşitli şekiller 
almıştır. M akam , para, güç, hey
kel, m ezar ve kişiler m enfaat eksenli oluş
turulan b ir dünyada adeta bütün ilişkileri belirler 
gibidir. Tüketim , m odern dünyanın en tem el pu
tudur. H içbir tahdit getirilm eyen bireysel özgürlük 
kavramı, tüketim  ruhu ile b irleşince, tam bir istis
mar çarkı oluşturm aktadır. H azzı tahrik  ederek 
bireyi her türlü  tüketim e sevk etm ek, günüm üz 
dünyası m u kted irlerin in  kâr pu tunu  yaşatm ak 
için buldukları b ir çözüm dür.

Bu kadar çok ve değişik görüntülü putların bu 
lunduğu b ir dünyada, putların fert ve toplum  üze
rindeki hakim iyeti yıkılm adıkça dünyanın içine 
girdiği bunalım dan kurtulm ası m üm kün değildir. 
Çünkü putlar, tarih boyu insanları şaşırtıp, saptır
mıştır:

“- İbrahim demişti ki... beni ve çocuklarımı putlara kul
luk etmekten uzak tut.”
“Rabbim, gerçekten onlar insanlardan bir çoğunu şaşır- 
tıp-saptırddar. Bundan böyle kim bana uyarsa, artık o 
bendendir, kim de bana isyan ederse kuşkusuz sen bağış-

Tek Başına Bir Üınınet CANOĞLU 

layan ve esirgeyensin.” (14 İbrahim 35, 36)

O nun için putların hakim iyeti kırılm alıdır.
O nun için putperest b ir kavm e karşı mücadele 
eden Hz. İbrahim  örnek alınm alıdır. D oğrulara sa

hip çıkacak, onları ortak payda kabullene
cek hiç kimse olm asa dahi, Hz. İbrahim  

gibi bir muvahhid ve tek başına bir üm
met olarak ayakta dim dik durabilm ek 

gerekir. Hz. İbrahim ’in ortaya koy
duğu bireysel kim lik, işte böyle bir 

kimliktir.
Bugün için “Biz ve Ö teki” 

ayırım ına tem el olan ölçü, put
perestliktir. Putperestler in 
sanları söm ürm ekte, istismar 
etm ekte ve saptırmaktadırlar.

Bunun için Hz. İbrahim  
bir taraftan “beni ve çocukları
mı putlara kulluk etmekten 

uzak tut” derken; diğer taraftan,
* * * * *  pa m  Uy arsa 0 })enı}en .

dir” demektedir.
Bunun için “Bana uyun sizi düze çıkarayım”

(19 M eryem 43) demektedir.
Bunun için, “Ben yüzümü Allah’a çevirdim” (6 

Enam 79) diyerek kavmine tavır almaktadır.
Bunun için, “Allah’a ortak koştuklarınıza düş

manım ve uzağım” (43 Z u h ru f 26) diye tavır koy
maktadır.

işte bunun için de Allah, putperest b ir ortam 
dan kurtulm ak isteyenlere Hz. İbrahim ’i örnek 
olarak göstermektedir.

“İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir 
örnek vardır. Hani onlar kendi kavimlerine demişlerdi 
ki; “Biz sîzlerden ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları
nızdan gerçekten uzağız. Sizi tanımayıp inkar ettik.” (60 
Mümtchine 4)
“Ey kavmim, tartışmasız ben sizin şirk koşmakta olduk
larınızdan uzağım. Gerçek şu İd, ben bir muvahhid ola
rak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben 
müşriklerden değilim.” (6 En’am 7 8 ,7 9 )

İşte çürüm üş, kirlenm iş ve yozlaşmış ortam lar
da muvahhid kimlik sahiplerinin sergilem esi gere
ken tavır, tek başına bir ümmet olarak tbrahimî du
ruşun gereğini yapmalarıdır. ■
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Gençliğe Hitabe
Necip Fazıl

Vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla geçtiğimiz ay daha bir hasretle andığımız iistad 
Necip Fazılın, özlenen İbrahim! kimliği gençlik düzleminde abideleştiren “Gençliğe 

Hitabe"sini yeniden hatırlıyoruz:

Bir gençlik, bir 
gençlik, bir gençlik...

"Zaman bendedir 
ve mekân bana ema
nettir!" şuurunda bir 
gençlik...

Devlet ve milletin büyük çapa ermiş yedi asırlık haya
tında; ilk ikibuçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süs
leyici; üç asrını kaba softa ve hem yobaz elinde kenetleyi- 
ci; son bir asrını, Allah'ın, Kur'an'ında "belhüm edal" de
diği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı; en son yarım as
rını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, 
Türkü madde planında kurtardıktan sonra, ruh plânında he
lak edici tam dört devre bulunduğunu gören... Bu devrele
ri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye 
yaftalayan ve şimdi, evet şimdi... Beşinci devrenin kapısı 
önünde dimdik bekleyen bir gençlik...

Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün "di- 
key"leri "yatay" hale getirecek bir nida kopararak "Mukad
des emaneti ne yaptınız?" diye meydan yerine çıkacağı gü
nü kollayan bir gençlik...

Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kini
nin, öcünün davacısı bir gençlik... Halka değil Hakk'a ina
nan, meclisinin duvarında "Hakimiyet Hakk'ındır" düsturu
na hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriye
ti Hakk'a kölelikte bulan bir gençlik...

Emekçiye "Benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum 
kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın! Ama 
sen de zulüm gördüğün iddiasıyla, kendi kendine hakkı 
ezmekte ve en zâlim patronlardan daha zâlim istirmarcıla- 
ra yakanı kaptırmakta başıboş bırakılmazsın!", kapitaliste 
ise "Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasa
nın kapısına kazımadıkça, serbest nefes bile alamazsın!" 
ihtarını edecek... Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, 
aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakına 
sahip bir gençlik...

Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve 
oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu 
arayan Batı adamının bulamadığını, Türkün de yine birbu- 
çuk asırdır işte bu hasta Batı adamında bulduğunu sandığı 
şeyi, o mübarek o.luş sırrını çözecek ve her sistem ve mez
hep, ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar 
cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu göstere
cek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine, bütün insanlığa

nümunelik teşkil edecek bir gençlik... "Kim var?" diye ses
lenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "Ben va
rım!" cevabını verici, her ferdi "Benim olmadığım yerde 
kimse yoktur!" duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıltadı- 
cı bir gençlik...

Can taşıma liyâkatini, canların canı uğurunda can ver
meyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nisbette 
strateji ve taktik sahibi bir gençlik...

Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karan
lıkta, ak sütün içindeki ak kılı farkedecek kadar gözü kes
kin bir gençlik...

Bugün, komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalan
cı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kanalı so
kağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha 
nesi ve nesi, hasılı, güya kendisini yetiştirecek bütün cemi
yet müesseselerinde aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip 
atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve temmi- 
yesine memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilece, tekba- 
şına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin des- 
tanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik... Annesi, babası, 
ninesi ve dedesi de içinde olsa, gelmiş ve geçmiş bütün es
ki nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara "Siz güneşi ce
ketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız! 
Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza 
gelmezdi!" diyecek ve gerçek Müslümanlığın "ne idüğü"nü 
ve "nasıl"ını gösterecek bir gençlik..

Tek cümleyle, Allah'ın kâinatı yüzü suyu hürmetine ya
rattığı Sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tu
tunacak, O'ndan başka hiçbir tutanak, dayanak, sığınak, 
barınak tanımayacak ve O'nun düşmanlarını ancak kubur 
farelerine denk muameleye layık görecek bir gençlik...

Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 
otuz küsur yıldır, devrimbaz kodamanların viski çektiği ka
mıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtın
dığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik 
karşısında, uykusuz, susuz, emeksiz, başımı secdeye mıh
layıp, bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım.

Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim, mane
vi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyük
lüğündeki dava taşını da gediğine koymandır.

Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes!
Ey kahbe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!..
Allah'ın selâmı üzerine olsun!
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İslamcılık’ ‘Siyasallık’ın 
Açmazları Üzerinde Yükseliyor- ıı

Muzaffer Emin Göksu

S
iyasal İslâm ’ın bitişi üzerine yapılan tartış
malara bir başka açıdan bakmayı amaçlayan 
yazımızın geçen sayıda yayınlanan birinci 

kısmında konuyu hangi düzlem de ele aldığımızı, 
kullanılan kavram ların ne anlam a geldiğini b e lirt
meye çalışmıştık. Kısaca hatırlatm ak gerekirse m o 
dern kültürün de kışkırtm asıyla bütün dinlerde o l
duğu gibi İslam dünyasında da önem li dalgalan
malar meydana gelmiş, Batı kültürünü anlam a ve 
bu arada tavır koyma, kendini yeniden belirlem e 
biçim lerinde özetlenebilecek deyim yerindeyse bir 
“yeniden İslâm laşm a” süreci başlam ıştı. Bu, sosyo
lo jik  anlam ında kültürel bir hareketti; yani fikri, 
sosyal, ekonom ik, siyasal tüm  toplum sal süreçleri 
kapsadığı düşünülen toplumsal/ kültürel bir hare
ketti. Siyasallığı, çayın içindeki şeker misali gizil bir 
olguydu ve hareketin bütünü düşünüldüğünde 
fazlaca bir önem  de arzetm iyoıdu. İşin bu yönü bir 
ulusçu devlet diktesiydi.

Ne var ki kendini b ir kültürel olgu olarak tak
dim eden Batı, A vrupam erkezci b ir dünya tasarlı
yor, işlerini de, ortaya koyduğu bu siyasallık çerçe
vesinde götürm eye çalışıyordu. Buna göre de bu 
Avrupam erkezcilik dışındaki her gelişme potansi
yel düzeyde olsa bile b ir düşm andı ve haklanm ası 
gerekiyordu. Öyle ki B atı merkezli kom ünist uygu
lama tarafından alaşağı edilm iş Konfüçyanizm  b i

le bir potansiyel düşmandı. D aha önem lisi de şüp
hesiz İslam’dı. Çünkü onun tarihsel b ir misyonu 
vardı.

Batının bu küresel siyaseti (ki biz buna kısaca 
'siyasallık’ dedik) İslam ’ı siyasallıkla nitelem işti. Bu 
ona hem  bir cephe niteliği kazandırıyor, hem  de 
kendince yerli siyasallıkları kullanm a im kanı veri
yordu. Island gelişm elerin “siyasal” olarak gösteril
mesi tam bir yavuz hırsız örneğiydi. Vakıa ajanlar 
rakiplerini çoğukere ajanlıkla, siyasetçiler m uarız
larını siyasallıkla itham  etmişlerdir. Aynı çerçevede 
küresel siyaset, Island oluşum ları siyasallıkla itham 
ediyordu. Daha önce de belirttiğim iz gibi işin ger
çeği siyasallık, Avrupamarkezli projelere ve onların 
İslam dünyasındaki yerli politik aktörlerine aittir.

Bütün bunlardan sonra kısaca denebilir ki İs
lam dünyası yeniden İslâmlaşıyor. Taşıdığı argü
m anları itibariyle bu gelişme elbette katıksız bir İs
lam değil, tarihsel bir olgudur. Bunun için de “İs
lam cılık” deyim ini kullanm ak yanlış olm az. Söz 
konusu edilen bu gelişme bir siyasal hedefle veya 
eııtellektüel düzey ile sınırlandırılam az, dolayısiyle 
de ulaşılam amaş fiili b ir hedef, eııtellektüel bir 
söylem açm azı İslam cılığın iflası için  anlam lı ve 
tutarlı b ir gerekçe olamaz.

Şüphesiz İslam cılığ ın  kendi içind e önem li 
problem leri vardır. Bunların başında yeterince ta-
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GÖKSU İslamcılık Yükseliyor

rihsel bir kim liğe sahip olmayışı gelmektedir. M o- 
derniteye uygun olarak günüm üzde İslam daha 
ço k  z ih insel b ir süreç o larak  algılanm aya, 
K ur’an’dan yeniden inşa edilm eye çalışılmakta, 
dolayısıyla da süreklilik sağlayıcı bir köken sorunu 
bulunm aktadır. B ir başka deyişle m odern çağlarda 
İslam , ulem a gibi grupsal, fıkıh gibi kurumsal da
yanaklardan uzak bulunduğu için s ır f zihinsel in 
şaya açık, edilgen bir konum dadır. Daha önem lisi 
de İslam cılık  eylemden çok söylem yönü ağırlıkta 
olan b ir oluşumdur. Buna bağlı olarak da deruni 
b ir hayattan ço k  görünü rlük 
önem  taşımaktadır.

B unlar ve benzeri argüm an
lar elbette doğrudur, ancak siya
sal İslam  söylem i ve başarısızlığı 
üstüne ileri sürülenleri ihtiyatla 
karşılam ak gerekir. Çünkü bu 
söylem in kendisi siyasaldır. Siya
sal söylem  siyasal’ın sın ırları 
içinde cevap bulm alıdır. Yukarı
daki İslam cılığa ilişkin yadsına
maz sorunlar, kendine has so
runlardır, Islam ileşm e noktasın
daki yorum  ve uygulama sorun
larıdır yani sorunlar doğrudan 
siyasal değildir ve asıl siyasal so 
runlar “siyasalhk”a aittir ve İs
lam cılık siyasallığın bu açm azla
rı üzerinde yükseliyor. Üstelik 
söz konusu açm azlar doğası ge
reği kaçınam ayacağı (bir bakım a 
paradoksal) açmazlardır. Yani iki 
farklı durum  da İslam cılığın le
hine olan gelişm elerdir ki aşağı
da bunlardan bir kaçı üzerinde 
kısaca durm aya çalışacağız:

ruyor. O na m ateryalleri sağlıyor. Alternatifliklerde 
varolm anın bazı dezavantajları bulunsa bile İs
lam cılık Batı kültüründen önem li dayanaklar sağ
lıyor. B ir başka deyişle B atı kültürü “başkası” ola
rak gördüğü İslam ’a açılım  sağlıyor, araçlar veri
yor. M esela Sayyıd gibi gözlem cilere göre m üslü
m anların gördükleri baskılar, grup içi ve gruplar 
arasındaki dem okratik tavrı artırm akta ve İslam cı
lığı daha da geliştirm ektedir.

Buradaki asıl paradoks siyasallığın, İslamcılığı 
Batı kültürüne uyum sağlayamayan gerici bir ide

olo ji olarak tanım layıp mücadele 
verdiğidir. H albuki siyasallık İs
lam dünyasında İslam ’ın (kültü
rel olarak da nitelediği) gelenek
sel bir çizgide kalmayıp m odern
leştiği noktasındadır. Esasen kü
resel siyasetin siyasal İslam’ın if
lasına ilişkin en önem li argü
m anlarından birisi “m odern kül
türe fazlaca eğilim gösterdiği ve 
İslam’ın tarihsel tabiatına uzak 
kaldığı” dır. Yani İslam cılık gele
neksel kaldığında uyum sağlaya
m am ak, m odernleştiğinde özün
den uzaklaşm ak ve her halükarda 
iflas etm ek ile itham  edilm ekte
dir. H albuki bunun ikisi de siya- 
sallığın tem el iddiasına uygun 
d üşm em ekte, geleneksel veya 
m odern çizgide bir Islam ileşm e 
süreci işlem ektedir. K onjonktürel 
değişim de İslam cılığın lehine o l
maktadır. D em okrasi, insan hak
ları gibi m odern değerler bir top
lumsal belirlem ede bulunacaksa 
bundan İslam cılık  da yarar göre
cek, eğer belirleyici olmayacaksa 
bundan öncelikle (m odern kül
türe ait) siyasallık zarar görecek
tir, İslam değil. Kaldı ki İslam cılık 
Batı değerlerini Fuller’in ifade
siyle az-çok  bir özüm sem e ile ka
bullenm ektedir. Mesela dem ok

1-lslam cıhk, m odern kültü
rün k ışk ırtıcılığ ın d a gelişiyor. 
Bilindiği gibi İslam cılık Batı kül
türünün İslam  dünyasındaki ya
ralayıcı etkinliği üzerine bir al
tern atif olarak gelişiyor. Yani di
nam iğini m odern kültür oluştu-

m(dm
Haşan Aycın, Bocurgat, î .49 rasi B atılı b ir dem okrasinin ka-

10 Haziran 2000 ÜMRAN



İslamcılık Yükseliyor GÖKSU

bulü anlamına gelmiyor.
Şû ra gibi kavram ların  
zım nen aracılığıyla bu tür 
ilkelere ulaşılmaya, içsel
leştirilmeye çalışılıyor.

2 -  Islamlaşm a, dünya
nın  önemli sayıdaki bir 
insan kesitinin bir kimliği 
olm a ve hatta daha ötede 
bir öz, bir varoluş sorunu
dur. Küresel veya yerli 
projeler onun yerini dol- 
duram am aktadır. Yani İs
lam toplum ları için İslam, 
bir başka şeyle değiştirile
bilir, anlaşmalara göre vazgeçilebilir bir hayat şartı 
değildir. Dünyanın kon jonktürel yapısı, yeni o lu 
şumlar, değişim ve dönüşüm ler m üslüm am  dinine 
daha bir tutunm aya ve dolayısıyla da özel olarak 
İslamlaşmaya zorlam aktadır.

Siyasallığm baskısı (ki bunu kendine zorunlu 
görüyor) Island gayret ve kimliği bilem ekte ve ge
liştirmektedir. Gerçekten de m üslüm an topluluk
ların kendilerini var kılabilecekleri, güven ve huzur 
bulabilecekleri, İslam ’dan daha güçlü, daha anlam 
lı b ir faktör yoktur. Küresel siyaset dünyadaki et
kinliğine karşı gösterilebilecek tepkisel hareketin 
İslam ’dan gelebileceğin i düşünm ektedir. Yine 
m üslüm an topluluklar da bilm ektedir ki en naiv 
anlamıyla insan hakları, dem okrasi, cum huriyet 
gibi modern değerler, başkalarıyla ortak paydalar 
oluştursa bile kendilerini “orada” var kılan daya
naklar değildir. Bu dayanakları kendilerine İslam 
verebilir. O nun için de İslam laşm a kaçınılm azdır.

3 -  lslam  ülkelerindeki siyasal yapılanmalar, İs
lam karşıtı bir m eşruiyet yoluna sahip bulunm a
maktadırlar. G erçi onlar küresel siyasete paralel 
olarak İslam cılığı m eşruiyet dışı saymaktadırlar. 
Ancak İslam toplum larında m eşruiyetin asıl kay
nağı İslam’dır, onu m eşruiyet dışı sayacak daha 
güçlü bir m eşruiyet yolu yoktur. Esasen böylesi bir 
yolun kendisi m eşruiyet dışı kalır. Gerçi belli yer ve 
zamanlarda (paranoyak) denebilecek bazı siyasal

hareketler bu m eşruiyet 
dişiliği göze alarak İslam 
cılık  ile uğraşm aktadır. 
Ancak salt güce dayalı bu 
hareketlerin başarısı geçici 
ve mevzii olm uştur.

Bütün bunlardan d o
layı m ahalli siyasallıklar 
genelde İslam  sü recin i 
açıkça bir düşm an ilan et
m ekten çok  d olam baçlı 
yollara başvurm uşlar, İs
lam laşm ayı nüanslara 
ayırmışlar ve bir kesitini 
düşman ilan etm eyi yeğle
mişlerdir ki Türkiye’deki 

28 Şubat sürecinde “irtica ile m ücadele” etiketli 
hareket bunun tipik bir örneğidir. Ü stelik bu tür 
hareketler siyasallığı güçlendirmiyor, aksine daha 
güvensiz hale getiriyor. Zaten bu sebeple İslam 
dünyasındaki İslam karşıtı projeler tutm am ış, top 
lum siyaset ekseninde bir çatışm anın eşiğine geti
rilmiştir. Bu da İslam ’ın aktivitesinin artm asını 
sağlamaktadır.

4-Islam cılık , sosyolojik anlam da bir kültürel 
faaliyettir. Siyasal-askeri çıkışlı fiili tedbirlerle en
gellenemez. Küresel siyaset ve yöresel dayanakları 
bu kültür sürecini fiili m üdahalelerle engelleyebi
leceklerini düşünm üşlerdir İd İslam laşm a süreci
nin “siyasal” olarak nitelendirilm esindeki am aç da 
budur. Küresel bazdaki NATO’dan, İslam dünya
sındaki sivil siyasal örgütlere kadar bazı farklı ku 
ruluşlar İslam cılıkla m ücadeleyi kendileri için gö
rev bilm ektedirler. Sonuç olarak da bir güç yapısı 
olan siyasallık, b ir kültürel yapı olan İslam laşm a ile 
m ücadelede kalıcı sonuçlara ulaşam am aktadır. 
Belki kalıcı sonuçlar seçkinciliğin protestancı bir 
yol izleyebilmesiyle yani dinde yapılan b ir değişik
liğin siyasallık değil, yine din adına yapılm ış o lm a
sıyla müm kündür. Ne var ki bu çevreler din konu
sunda bu düzeyde b ir bilgi ve anlayışa sahip bu 
lunmamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında bizde 28 Şubat süreci 
içinde yapılan ve ÎH L  ve K uı’an Kurslarının kapa-

İslamcılık geleneksel kaldığın

da uyum sağlayamamak, mo

dernleştiğinde özünden uzak

laşmak ve her halükarda iflas 

etm ek ile itham edilmektedir. 

Halbuki bunun ikisi de siyasal- 

lığın tem el iddiasına uygun 

düşmemekte, geleneksel ve

ya modern çizgide bir İslami- 

leşme süreci işlemektedir.
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tılm ası, b aşörtü sü 
nün yasak edilm esi,
Kur’an eğitim ine yaş 
sınırı konulm ası gibi 
cepheden hareketler 
bunların  tipik örn e
ğidir. Bu yapılanlara 
dev kitle in a n d ır ı l 
m am ış, tutarsızlık  
bilinç derinleşm esi
ne neden olm uş, bu 
arada belli kurum  ve 
sem bollere k ilitlen 
m enin dezavantajla
rı görülm üştür.

N .G ö le ’n in  de 
belirttiği gibi İslam 
cılık b ir kültürel inşa ’ >
sürecidir (ki G.Ful- 
ler de onu sosyal o l
gu olarak alır). Buna uygun olarak da İslam ’ın, ar
tık genelde hayatın bütününü kapsayan bir olgu 
olarak algılanm a eğilim i artm aktadır. İslam ’a m o- 
dernite adına karşı çıkanların açm azı, İslam ’ın ne
yine karşı çıktıklarını bilm eyişleridir. Amaç eğer 
m odern hayattan uzak tutm ak ise, bu düzeyde al
gılanm asına karşı yapacak bir şeyleri bulunm a
m aktadır. Bunun daha basit tarafı da bu kültürel 
gelişm eyi askeri ve siyasal b ir güçle durdurulabilir 
sanm alarıdır.

5-lslam cılık , İslam dünyasındaki değişim in ye
gane anahtarıdır. Hem en her sağlıklı gözlem cinin 
kabul ettiği b ir gerçektir ki dünyanın geniş bir ke
sim ini o luşturan İslam dünyasında değişim yalnız
ca m üslüm anlar tarafından talep ediliyor. M odern 
kültür ve onun değişim anlayışını temsil ettiğini 
iddia eden küresel siyaset ve yöresel siyasallık bu 
talebi durdurmaya, baskı altında tutm aya çalışıyor. 
Bu tam  da paradoksal bir çelişkidir; çünkü değişim 
talebini güçlendiren bir yığın neden vardır.

Şüphesiz Islam salt b ir siyasal rejim  ve devlet 
sorunu değildir. Am a İslam  dünyasının genelinde
ki halk d enetim im in dışındaki otoriter rejimler, 
baskılar, yolsuzluklar, ehliyetsizlik, sosyal ve eko

nom ik  güçlükler, hal
* ! km genelinin kim liği

ni ve kişiliğini aşağıla- 
yışlar İslam ’ı g ü n 
dem de tutm akta, d e
ğişim in adresi olarak 
da yine İslâm î göster
mektedir. Esasen tarih 
boyu nca böylesi o r 
tam larda halkın ken
dini ifade biçim i yal
nızca din ile olm uş
tur. Toplum un aşağı 
ve yukarı katları ara
sındaki dönüşüm ün 
tıkanm ası ancak yük
sek tipli bir din gele
neği ile aşılabilmiştir. 
M odern dünyada tüm  
seküler söylem  ve 

dinlerin kısıtlanışlarına rağm en dinin bu m isyo
nunun sürdüğü söylenebilir. Esasen Hz.Peygam- 
ber de statükoya karşı değişim i temsil ediyordu.

Bu durum  İslam  ülkeleri için daha öncelikli bir 
konudur. G .Fuller’in ifadesiyle İslam , eski dinazor 
rejim lerinden kurtu lm anın en önem li dayanağı
dır. İslam  dünyasındaki seçkinci yapının halk ile 
diyalogunun olm azsa olm az şartıdır, başarı da bu
na bağlıdır. Genelde m ahalli yönetim lerin daha 
başarılı olm aları da halkla daha yakın bir ilişki ku
rabilm eleri ile açıklanabilir. Bu açıdan denebilir ki, 
askeri ve sivil bürokratik yapılar İslam ’la barışm ak 
zorundadırlar.

İslam dünyasındaki siyasal yapılar tüm  taşe
ronlukları içerisinde de küresel siyasetle çelişiyor
lar. I. ve II. dünya savaşları sırasında oluşmuş m ev
cut yapılarıyla çağdışı hale gelmiş bulunm aktadır
lar. Yani sadece halklarının değil, kürese] siyasetin 
beklentilerini yerine getirm ede de zorlanm akta, 
sureta işlerle meşgul olm aktadırlar. Ülkemizdeki 
28 Şubat sürecini yaşatan, faili meçhullerle yüklü 
olan siyasallığın A B’a girm ek için başvurduğu in
san hak ve hukuku söylem i, m eçhulleri m alum a 
dönüştürm e biçim i bunun tipik örneğidir. AB ve 
diğer küresel kuruluşlar ikili oynamayacaksa bu
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sürecin İslam laşm anın yolunu daha da açacağı 
söylenebilir.

6-İslam  dışı kültüre yöneltilen eleştiriler bir 
anlam  taşıyor. Özellikle Batı kültürüne yöneltilen 
eleştiriler fevkalade teorik ve sistematik tem elleri
ni bulam am ış olsa bile yadsınamaz argüm anlar 
sunm aktadır. M esela kapitalizm in eleştirisi buna 
örnek verilebilir. Fuller’in ifadesiyle kapitalizm e 
yöneltilen eleştiri, iyi dikkat edildiğinde görülür ki, 
onun özüne değil, onun çatısı altında görülen tü- 
keticilik ve yoğun materyalizm edir. Kadınla ilgili 
tutum lar, ahlaki kaygıların tarihsel çözüm lerini ta 
şıyor. Halbuki İslam toplum larm da gittikçe geniş
leyen ve hatta fem inist söylem de taşıyan bir kitle, 
kadın haklarının İslam ’ın orijin inde çözüleceğini 
düşünm ekte, geleneksel pratiklerin aşılm asını sa
vunmaktadır. Ö rneklendirm ek gerekirse artık ço 
ğunluk, Suudi A rabistan’da kadınların araba kulla
nam ayacağına ilişkin kararı İslam ile özdeşleştir
miyor, İslam adına sosyal/politik bir tavır olarak 
algılıyor. M odernite adına İslam karşıtı kışkırtıla- 
gelen kadın kesim inin İslam ’a sahip çıkm ası, İslam 
adına önem li bir gelişmedir. M odernite için inşa 
edilen haklar farklı sonuçlar verme eğilimindedir. 
Esasen Sayyıd’ın ifadesiyle İslam cılığın yoğun ol
duğu yerler m odern kültürle içiçe olan yerlerdir ve 
hatta Batı ülkeleridir.

Kısacası tslam i gelişim hem  kendi toplum ları

hem  de Batı ülkeleri hakkında anlam lı eleştiriler 
yöneltm ektedir. Şüphesiz eleştiri ne kadar güçlü 
olursa olsun yeni b ir inşa sayılmaz am a içinde b u 
lunulan ortam ın eleştirisi yapılm adan da hiç bir 
şey oluşmaz. D eğişim ler ve oluşum lar bir eleştiri 
ortam ında gelişir ve 
İslamlaşma bu alt ya
pıya sahiptir.

7-lslam  dünyasın
daki milliyetçi eğilim 
ler, resmi bir ulusçu
luk ideolojisi o lm ak
tan çıkıp toplum  ek
senli hale geldikçe İs 
lamlaşm aktadır. Esasen milliyetçiliğin günümüzde 
devlet ve m illet eksenli iki tipinden söz etm ek 
m üm kündür. Bilindiği gibi devlet eksenli milliyet
çilik ulusçuluk olarak nitelendirilm ektedir. İslam 
dünyasında halkların genel eğilim ini belirleyen en 
tem el faktör İslam ’dır, dolayısiyle bir hareket to p 
lum eksenli hale geldikçe İslam laşm ası kaçın ıl
mazdır. Gerçekten de bir çok İslam ülkesinde m il
lilik, yerellik hareketleri İslam laşm a ile sonuçlan
maktadır. Ne var ki siyasallık bunları şim dilik, ay
nı zamanda bir resmi ideoloji olan ulusçuluk çiz
gisinde tutmaya, İslamlaşm aya karşı bir set çekm e
ye çalışmaktadır. Ülkemizdeki m illiyetçilik çizgisi
ni temsil eden M H P ’nin devletçi üst örgütsel çatı

sı ile aşağıdaki İslam cı yapısı arasındaki çelişki 
bunun tipik bir örneğidir. D evlet Bahçeli insiya- 
tifınde sürdürülen hareket bize bunun bazı argü
m anlarını verm ektedir. Ancak bu paradoksun da 
yukarı lehine sürm esi beklenemez. Bu noktada 
da İslam cılık siyasallığın dinam ikleri üzerinde 
yükseliyor.

8-N ihayet bir kısım siyasallık kökenli, İslam ’ı 
olum suzlam a am açlı tartışm alar İslam ’a güncel
lik kazandırmaktadır. Yani küresel veya yöresel 
siyasetin, İslam ’ın nerede, hangi sınırlarda tutu
lacağına ilişkin tartışm aları, projeleri her şeye 
rağmen İslam ’a açılım lar sağlamakta, siyasallığm 
kanaati ortaya çıkm akta, İslam ’ın eğilim leri b e
lirginleşmektedir. Yani siyasallığın ileri sürdüğü

İslamcılık yükseliyor GÖKSU

Küresel siyaset dünyada

ki etkinliğine karşı göste

rilebilecek tepkisel hare

ketin İslam’dan gelebile

ceğini düşünmektedir.
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görüşler öylece kabul görm em ekte, ihtiyatlı dü
şünm e duyarlılığını da beraberinde getirmektedir. 
Bunun açıklayıcı b ir örneği S. D em irel’in C u m 
hurbaşkanı sıfatıyla destek verdiği projelerdir. H a
tırlanacağı üzere laik sistem açısından Kur’an’ın el
den geçirilip 230 kadar ayetin devre dışı bırakılabi- 
lirliği idi ki, bu m esajın ulaştırılm ası istenen hiç bir 
kesim in bunu onaylam adığı, aksine onları daha 
duyarlı hale getirdiği söylenebilir. Yani burada da 
İslam cılık siyasallığın çelişkilerinden yararlanıyor,

Sonuç

İslam cılığın giicü, daha çok iyi bir gelecek için gü
venilir yolun Batın ın  öncülüğünü yaptığı yol oldu
ğu varsayımına bütünüyle katılm am ası, eleştiriler 
yöneltm esinden kaynaklanmaktadır. Çünkü böy- 
lesi eleştirel b ir tavır sergileyebilecek bir başka din 
veya kültür yoktur. Batının  eleştirilem ez büyüselli- 
ği bozulduğu oranda da sağlıklı bir İslâmî bakış 
kendini gösterecektir. M esela fazla değil 50 yıl ö n 
ce “ilerlem e” kavram ına eleştirel olarak bakılam az
dı. M üslüm an aydınlar onu tartışm asız bir refe
rans olarak alıyor, İslam ’ın iyi bir din olduğunu

ilerlem eye (terakkiye) m ani olm am asında bulu
yordu. Artık ilerlem e yadsınamaz bir şey olarak 
kabul edilse bile onun, fiziksel dünyanın b ir ölçeği 
olduğu ve İslam ’ın hedeflerinin “ilerlem e” para
digmasıyla ölçülem eyeceği bilinm ektedir.

İslam cılar dikkat çekici b ir şekilde çağdaş dün
yaya b ir m üslüm an kim liği sokm ayı başarm ışlar
dır. Siyasallığın onu “şiddet” ile özdeşleştirmeye 
çalışm ası da tutm ayacak bir çabadır.

İslam cılığa yöneltilen “otantik” olmayış eleşti
risi de fazlaca b ir anlam  taşım am aktadır. Çünkü 
otantiklik, salt m odern bir tavırdır ve İslam’ın 
böyle b ir sorunu yoktur. H akikat nerede bulunur, 
kim in tarafından ifade edilirse edilsin bu İslam 
için  geçerlidir. Bunun için de İslam , “geçmişin tor
tusu” ve “geleceğin tasarım ları” arasında bağ kura
bilecek bir dindir. İslam cılığın başarısızlığına işikin 
söylem genelde entellektüel söylem ile ilgilidir. 
Şüphesiz bu söylem in bir ufku, bir sınırı vardır, 
am a her halükarda bu İslam ’ın sınırları ile özdeş 
değildir. Dolayısıyla öncelikli olan kitlelerdeki İs
lam ’ın anlaşılm a arzusudur, şu anda nasıl algılan
dığı değil.

Şüphesiz İslam cılığın kendine has sorunları 
yok değildir. Zam an zam an hayal kırıklıkları yaşa
nacaktır. İslam ve İslam  dışı arasındaki um ut ve 
korku eksik olm ayacaktır, am a hep ilerlem e kayde
decektir. Zaten burada ifade etm ek istediğimiz şey 
de İslam ’ın geçm işe b ir geri dönüş olm adığı, aksi
ne (siyasallığın da iticiliğinde) geleceğe doğru atıl
m ış, am a yeterince şekillenm em iş bir gelişme o l
duğudur. ■
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Tarih Bilinci ve Siyasal İslam
Murat Güzel

Entelektüel ve siyasal bir hareket olarak kök
leri ondokuzuncu yüzyıla dek uzanan İs
lam cılığın m edeniyet ve tarih bilinci zavi

yesinden iki tem el yönelim e sahip olduğu ileri sü
rülebilir: Bu yönelim lerden ilki İslam cılığa bir m e
deniyet refleksi nitelikleri kazandıran nostalji vec- 
hesiyken İkincisi onun yeni bir medeniyet projesi 
olarak sivrilebilm esine im kan tanıyan ütopyacı 
veçhedir. Aslında İslam cılığın tarihsel gelişimi ve 
çeşitlenişi boyunca bu iki yönelim  ve veche arasın
da gerilim li bir birliktelik ve diyaloğun varolduğu, 
bu gerilim  ve diyaloğun m üslüm anların m odern 
dünyadaki kim liklerinin oluşum unda önem li rol
ler üstlendiği söylenebilir. Bu yazıda Batılılaşm a 
süreciyle birlikte m üslüm anların düçar kaldıkları 
kültürel k im lik  krizini, onların “etkin tarihselliği
n i” o luşturan bu iki veçheyle birlikte ele almaya 
gayret edecek, bu veçheler arasındaki gerilim ve di
yaloğun çağdaş m üslüm an öznelliğine olan etkile
rini değerlendirm eye çalışacağız. Pek tabiidir ki bu 
çaba kendisine temel olarak belirli türden b ir tarih 
bilincin i seçecektir. Söz konusu veçhelerin analitik 

i bir yorum u için “tarih b ilinci” perspektifi kaçınıl
mazdır. Bu perspektif aynı zamanda İslam cılığın 
tarihsel gelişim  ve çeşitlenişin i de en azından 
önem li noktalarda gözönünde bulundurm ak du
rum undadır. Sözünü ettiğim iz tarih bilinci görece

m odern bir şeydir; geçmişi değerlendirm enin da
ima bugünü değerlendirm ek, geçmişi bugünde ve 
bugün için değerlendirm ek anlam ına geldiğini 
öngörür. Ç iğd em (1997 :26)’in yorum una göre “İs
lam düşüncesi halihazırda ‘gelecek b ir geçmiş tasa
rısı’ olarak vardır ve bu durum  bütün İslam  dü
şü ncesin in  m od ern  p roblem atiğ in in  kendisini 
oluşturur.” Bu problem atik, kendi içerisinde yaşa
dığı bazı çatallanm alar haricinde, ayrıca m odern 
zam anlarda egem enliğini kabul ettirm iş tarihsel ve 
toplum sal süreçlerle de diyalektik bir gerilim  içeri
sindedir. Bu vasatta İslam cılığın tarih  bilinci, İs
lam cılığın savunduklarını, onun kim lik krizine 
önerdiği çözüm leri belirleyen önem li bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan nostalji ve 
ütopya kavram ları bu b ilincin  oluşum unda etkin 
b ir öznelliğe imkan tanıyan veçhelerin adı olarak 
ele alınabilirler.

H er şeyden önce bu iki veche de bugünün 
olum suzlanm asında ortak duygulara sahiptir. Nos
taljik veçhede, bugünün eleştirisi kısm en “geçmiş 
güzel günler edebiyatı” olarak nitelenebilecek bir 
duyarlılık ve tonda asıl ifadesini bulurken ütopyacı 
veçhede “gelecek güzel günlere” duyulan özlem  ve 
um ut işlerlik kazanmaktadır. Ancak, İslam cılık 
içerisinde “geçmişin kaybedilmiş güzellikleri” ile 
“geleceğin güzel günleri” edebiyatını aşan b ir eleş-

UMRAN H aziran 2000 15



GÜZEL Kültürel Kimlik Krizi

tirellik ve “tarih duygu
su” her zaman iş başın
da olm uş ve sözkonusu 
edebiyatların olum suz 
e tk iler in e  karşı bu 
eleştirellik bir elek nite
liği taşımıştır. İslam cılı
ğa hem  bir m edeniyet 
olm a refleksi hem  de 
yeni b ir m edeniyet 
kurm a iradesini üstlen
m e cesareti veren en 
önem li şey kanaatim iz
ce bu tür edebiyatları 
aşan bu tarihsel duygu 
ve eleştirel bilinçtir.
G erçi, m evcut kültürel 
kim lik krizlerinin olu
şum unda hem bu duy
gunun hem de eleşti- 
relliğin önem li katkıla
rı gözlem lenebilir. A n
cak, “kriz” tarihsel b i
lin ç ve eleştirellik söz 
konusu olduğunda ço 
ğunlukla olum suz bir 
anlam a gelmez ya da 
getirilm em elid ir. H er 
“k r iz ”, aynı zam anda 
b ir “ im kan” da sunar 
onu yaşayanlara. Bu 
noktada m üslüm anla- 
rm  “her zorlukla bera
ber bir kolaylığın da va
rolduğuna” im anları 
tam dır. Bu yüzden m o 
dern dünyanın tahm il 
ettiği sorunlarla uğra
şırken m üslüm anlarm  
zorlukları zorluk, kolaylıkları kolaylık olarak kav- 
rayabilm e, zorluklar ile kolaylıkların içiçeliğini gö- 
zardı etm em e liyakatini üstlenmeleri onlar açısın
dan hem  bir zorunluluk, hem bir sorum luluk, hem 
de yeni bir im kandır. Sözkonusu zorunluluk, so 
rum luluk ve im kanlar dizisi, aynı zam anda, hem

zorlukların hem  de ko
laylıkların “ne” olduğu
na dair serinkanlı bir 
düşünm e cehdini gös
terebilm ekle mukayyed 
bir şeydir. Bu meyanda, 
m üslüm anlarm  geçmiş, 
şimdi ve gelecekle te
orik ve pratik, ama b il
hassa pratik ilişkilerini 
yeniden gözden geçir
me, değerlendirm e ve 
hiç korkm adan eleştir
m e sorum lulukları var
dır. Ne “geçm iş” bazı 
m odernist m üslüm an
larm zannettiği gibi yü
künden öyle kolayca 
kurtu labileceğim iz bir 
şeydir ne de “gelecek” 
bazı gelenekselci müs- 
lü m an la ıın  korktuğu 
gibi tüm den karanlık ve 
habis ruhlu bir hayalet
tir. H er ikisi de esasen 
bugünüm üzde mevcut 
ve bugünüm üzle ilgili 
tasavvurlar olarak el’an 
vardırlar ve bu sürekli
lik form unda ele alın
mayı haketmektedirler. 
Bu noktada m üslüm an- 
lar içinde bulundukları 
krizi, yani hem  krize yol 
açan tarihsel ve top
lumsal şartlan hem de 
doğrudan krizin görü
nüm lerini kendi pers 
pektifleıind en yorum 

lam ak, izah etm ek ve onun üstesinden gelmenin 
yollarını aram ak durum undadırlar. Söz gelimi 
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların b ir “tarih kri
z in d e n  neş’et ettiğini söylem ek m üm kündür (Kı- 
lıçbay 1999 :48). Bu tarih krizi kanaatim izce mede
niyet değiştirm e çabalarından beslenen, bu çaba-

Müslümanların "her zorlukla beraber 

bir kolaylığın da varolduğuna" iman

ları tamdır. Bu yüzden modern dün

yanın tahmil ettiği sorunlarla uğra

şırken müslümanlarm zorlukları zor

luk, kolaylıkları kolaylık olarak kavra

yabilirle, zorluklar ile kolaylıkların içi

çeliğini gözardı etm em e liyakatini 

üstlenmeleri onlar açısından hem bir 

zorunluluk, hem bir sorumluluk, 

hem de yeni bir imkandır.
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larla mukayyed bir tarihsel rota değişikliğini ifade 
eder. T ürkiye’de İslam cılık bu rota değişikliğine 
verilen, ona karşı üretilen bir cevap olm a niteliğini 
taşım asına karşın bu tarih krizinin makul bir iza
hını halen sunam am ıştır. İslam cılığın bu krize ye
terli bir cevap teşlcil edip etmediği hususu açık b ı
rakılm ak kaydıyla kendisinin de bu sürece dahil 
bir unsur olup olm adığı bu açıdan tartışılabilir. İs
lam cılık b ir “tarih bilinci”ne sahip midir? Varsa bu 
bilinçte etkin olan unsurlar nelerdir? İslam cılığın 
sahip olduğu tarih bilinci ile m odernüğin tarihsel- 
liği arasında ne tür bağlantılar, çelişkiler, zıtlıklar 
ve çatışm alar bulgulanabilir? Bu sorular aşağıdaki 
bölüm lerde tartışılm aya çalışılacaktır.

Evrimci Tarih Anlayışları,
Tarih Krizi ve İslamcılık

Yaşadığımız tarih krizi Batılı tarihin ve B atı’nın ta
rihsel serüveninin öküm enik ve evrensel bir niteli
ğe sahip olduğunun, yani diğer kültür ve toplum - 
ların bu tarih in  geri aşam alarını teşkil ettiğinin 
düşünülm esiyle başlamıştır. Bu düşünceye uygun 
olarak Türkiye’n in  yaşadığı sorunlar ya B atı’nın 

i yaşadığı kim i tecrübelerin (dinsel reform , kapita- 
; list birik im , aydınlanm a, sanayi devrim i, seküleı- 

leşme vb.) Türkiye’de vuku bulm am asından neş’et 
eden ya da farklı toplum sal ve kültürel örüntülerin 
(Doğu ile B atı’nm , İslam ile Hıristiyanlığın) aynı 
potada karşı karşıya getirilm esinden beslenen bir 
“şizofrenik kültürün” (Shayegan 1991) sorunları 
olarak algılanır. Bazı yaklaşımlarda bu “şizofrende 
kültür” Türkiye’nin jeo -p olitik  konum u de ilişlci- 
iendirilerek D oğu -Batı, Türk-Islam  ya da -Z. Gö- 
kalp’in ünlü teslisiyle- T ürk-lslam -B atı sentezle
riyle aşılabilecek bir imkan olarak ortaya atılır.

Tarihin onsekizinci yüzyılda gelişen evrim ci ve 
ilerlemeci tarih felsefelerinin bir icadı olarak Ba- 
tı’ya inhisar ettirilm esi, diğer toplum ların tarihi
nin Batılı tarihin prototarihi olduğu önyargısı bu 
düşünce ve algıların değişmez bileşenidir. Gerçek
ten de Batı kendi İçimliğini D oğu yu ve kendi hari
cinde tuttuğu diğer toplum ları “öfefoTeştirerek ta
nım lam ış, kendini tarihin evrim sel basam akları
nın en tepesine yerleştirm iştir. M odern Batılı kim 

liğin oluşum u bu açıdan farklılık nosyonuna yasla
nır. Batı, diğerlerinden farklı olmaklığıyla B atı’dır 
bu tanım a göre. B a tıy ı Batı kılan bazı özellddeıin 
yokluğu diğerlerini B atı’dan ayıran, dahası B atı’yı 
tarihsel olarak onlara nazaran imtiyazlı yapan 
önem li bir etkendir. B atı’nın kendisini diğer top
lum ve kültürler üzerinden tanım lam ası, bu top
lum  ve kültürleri “ötekileştirm esi” onun evrim sel- 
ilerlem eci b ir tarih m odelini kurm asına da yar
dım cı olm uştur. Buna mukabil olarak, İslam kendi 
klasik çağında temsil ettiği hakikati asla diğerine 
bakarak tanım lam am ıştır. İslam medeniyeti kendi 
hakikatini diğer kültür ve m edeniyetlerin hakikat 
ya da yanlışlarını araştırarak kurmaya uğraşm a
m ıştır (Sayın 1997). Ancak bu durum  onsekizinci 
ve ondokuzuncu yüzyıllarda bir çok cephe ve coğ
rafyada B a tıy la  giriştiğimiz ölüm -kalım  savaşını 
kaybetm em izin bir neticesi olarak tedricen değiş
m iştir. Başta ulema, okum uşlar ve riyaset erbabı 
olm ak üzere müslüman toplum ların önde gelen
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bir çok kesim i m odernleşm e çabalarına hazır bir 
entelektüel ve kültürel ortam a im kan tanım ışlardır 
(Aktay 1999). İslam cılık entelektüel ve siyasal bir 
program  olarak böylesi bir ortam a doğmuştur. Bu 
ortam da İslam cılık  ile Batılılaşm anın oluşturduğu 
tartışm a bağlam ına dikkat edilirse görülecek olan 
ilk şey ağır b ir yenilgi psikozudur. Bu yenilgi psiko
zu içerisinde B atılı evrim sel tarih anlayışları, ilerle- 
m ecilik, pozitivizm  vb. olgularla birlikte ve bizce 
bütün bunlardan daha önem li olacak bir biçim de 
Batı tarih in in  ökümenik-evrensel olduğu iddiaları 
bazen açıktan bazen de zım ni olarak kabullenil
m ek zorunda kalınm ıştır. İslam cılığın tarih algıla
rının bu  noktada yeterince berrak sayılm adığını 
halen gözlem eye devam etm ekteyiz. L iberalizm in 
egem en olduğu dönem lerde liberal İslam cılık, 
sosyalizm in egem en olduğu dönem lerde “İslam 
Sosyalizm i”, küreselleşm e söylem lerinin egem en 
olduğu dönem lerde yersiz bir kozm opolitizm  İs
lam cı söylem e halcim tem alar olarak dahil olm ak
tadırlar. Bu tem aların  “yabancılaştırm a efekti” 
olarak İslam cı söy
lem e d ahil oluşu  
öte yandan bu  söy
lem in kendi içeri
sindeki bütü nselli
ği, derinliği ve sü
rekliliği y itirm esi
ne yol açm aktadır.
İslam cı söy lem in  
f r a g m a n la ş m a s ı ,  
her yen i tarih sel 
dönem de bu frag
m anlardan b ir baş
kasının egem enliği 
altına girişi, dün 
savu nu lan ın  b u 
gün h erh an gi b ir 
gerekçe g ö ster
m eksizin  in kar 
ed ilişine , değişim  
adına değişim  ara
yışlarına sebebiyet 
vererek onu tutar- 
sızlaştırm aktadır.

Gelenek ve Modernlik Arasında İslamcılık

İslam cılığın, ilk beliriş yıllarında, ağırlıklı olarak 
n o sta ljik  n ite lik ler sergilem esi, bu niteliklerin  
onun sonraki gelişim tarihine derinliğine işlem e
siyle sonuçlanm ıştır. Bu nostaljik  niteliklerin olu
şum sebepleri arasında B atı’nm  ve Batılılaşm anın 
gösterdiği pervasızlık ve saldırganlık yer alıyorsa 
da İslam cılığın ilk kez B atı’da ortaya çıktığı ileri 
sürülen “tarih d evrim i”nden nisbeten uzak oluşu 
da hatırı sayılır bir ağırlığa sahiptir. İslam cılık “ta
rih devrim i” olarak adlandırılan gelişmeye karşı 
yeterli b ir cevap üretem em iş, Batım erkezci b ir dü
şünce rotasını izlem ek zorunda kalmıştır. Klasik 
İslam  tarihyazım cılığının alabildiğine nesnel, yan
sız, hatta bir ölçüye dek Asr-ı Saadet haricinde ka
lan geçm işim izi önem sizleştiren tutum u (Laroui 
1991) İslam cılığın geçm işe ilişkin yürüttüğü m u
hasebeye de sirayet etmiştir. Bu yüzden İslam cılı
ğın tarihe ilişkin yargıları büyük ölçüde rom antik 
b ir vasfa bürünm üş, İslam cılığın tarihsel m uhase

besi İslam ’ın ger
çekte ne olduğunu 
ortaya koym a ça
basıyla eşzam anlı 
b ir biçim de geliş
m esine karşın söz- 
lü/rivayetçi kültü
rün sınırlarını aşa
m am ıştır. O nd o- 
kuzuncu yüzyılda 
ve onu takiben yir
m inci yüzyılın baş
larında İslamcılığın 
sergilediği özür di- 
ley ici/ teslim iy etçi 
bazı tutum ların İs
lam ’ın gerçekte ne 
olduğu sorusuna 
doyurucu bir cevap 
ü re te m e y iş le r in in  
b ir sebebi de kana
atim izce bu  söz- 
lü/rivayetçi kültü
rün etki alanı için-
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de aranmalıdır. Ayrıca, bu cevapların oluşum unda 
B atı(lılaşm a)nın  olum suz etkisi kayda değer bir 
boyuttadır. N ostaljik veche, o dönem lerde m üslü
manların büsbütün Batılılaşm a seline kapılm aları
nı önlem işse de onların bilinçlerinde ağır yaralar 
açılm asına yol açan kuşkuları gidermeye yetm e
miştir. Bunun sonucunu ise Y. Kaplan şu satırlarla 
özetlem ektedir: “B ir yandan kendi kültürel kodla
rım ızı, d inam iklerim izi, anlam haritalarım ızı yeni
den icat etm ekte başarısız olm am ız, öte yandansa 
hayali, gerçekte varolan B atıy la  pek fazla ilişkisi 
olmayan sözüm ona batılılaşma/ kültür ve m edeni
yet değiştirm e projesi geliştirm e çabası içine gir
mem iz, epistem olojik  ve ontolo jik  bir kırılm a sü
reci, yani bir fetret dönem i yaşamamıza yol açtı” 
(Kaplan 20 0 0 :1 8 ). Bu satırların da zım nen ifade e t
tiği gibi İslam cılık b ir medeniyet refleksi olarak 
doğmasına karşın bu niteliğini yeterince sergileye- 
merniş ve fetret dönem i um ulanın ötesinde bir 
uzunluğa erişm iştir.

Benzeri bir durum  İslam cılığın ütopyacı veç
hesinde de gözlem lenebilir. İslam cılık yeni bir m e
deniyet perspektifi, projesi olarak kendini tanım la
dığında başvurduğu ilk unsur daim a ve sadece 
“geçmiş”; geçm işin ya bütünüyle reddi ya da bütü
nüyle kabulü olm uştur. Gerçekte ilk tavır B atı(lı- 
laşm ajcı yaklaşım larla paylaştığımız bir tavırdır. 
Geçmişi bütünüyle reddetm ekle onun içerdiği kö
tülüklerden kurtulabileceğim iz sanısı bu tavrın 
tercihinde asıl saik olarak göze batmaktadır. Oysa 
geçmiş sadece geçip gitm iş olan değildir. İnsan ha
yatında “sa f bir unutm a” asla vaki olm am ıştır. 
Geçm işin kötülükleri bizim  onları büsbütün red
detm em izle ortadan kalkacak kötülükler olarak 
kavranamaz. B u  kötülükler biz ancak onlarla ce
surca yüzleşmeyi seçtiğim iz an üstesinden geline
bilecek kötülüklerdendir. İkinci tavır, yani gele- 
nekselcilik olarak adlandırılabilecek tavır ise bugü
nün ve geleceğin getirm esi m uhtem el kötülüklere 
karşı ihtiyaç duyduğum uz eleştirel rikkati bize te
darik etm esine karşın büsbütün “yeni” tartışm a 
problem atiklerini geleneğe ekleyerek, onları gele
nekselleştirerek tem ellü k  etm iş; yeni şartların 
oluşturduğu ortam a uygun kültürel kod ve anlam 
haritalarım  icad etm ede başarısızlığa düşmüştür

(Laroui 1991). Bu başarısızlık, geçmişe ait düşün
ce kalıpları aracılığıyla bugünün ve geleceğin so
runlarıyla mücadele etm e yanılgısını doğurm uş
tur. Böylece İslam cılığın doğuş yıllarında sahip o l
duğu “tarih duygusu’nun etkin bir “tarihsel b ilin 
ce” dönüşem em esi yaşadığımız tarih krizini derin
leştirmiştir. İslam cılığın “zayıf bir taıihselliğe” sa
hip olduğunu ileri süren sosyolojik yaklaşım ların 
eğer bir haklılık payı varsa burada aranm alıdır 
sözkonusu pay. Bu zayıf tarihsellik aynı zamanda 
İslam cılığın toplum sal bir kim lik olarak inşası ça
balarının da zaaf noktasını teşkil etmektedir. İs
lam cılığın tarih ve toplum la kurduğu iletişim in bu 
anlamda bir iletişim sizlik olarak vasfedilip vasfedi- 
lemeyeceği bile düşünülebilir.

Tarih b ilinci her türlü kültürel, toplumsal, siya
sal kim liğin oluşum unda büyük bir önem e sahip
tir. Bir kim lik krizinden sözetm eyi m üm kün kılan 
şey yaşadığımız tarih krizidir. İslam cılık, eğer eleş
tirilecekse bu krize yeterli b ir cevap üretem emiş 
olm akla eleştirilm elidir, başka bir şeyle değil. Bu 
açıdan İslam cılık gelenek ile m odernlik arasına sı
kışmış bir bilinci tem sil eder. H er ne kadar bu b i
lincin “şizofrenik” olduğunu iddia etm ek m ü m 
künse de bu iddia “ara”da olm anın ontolo jik  te- 
kinsizliğine m üracaatla haklılaştırılabilecek bir id
dia görünüm üne sahiptir. O ntolo jik  olarak “arada 
olm ak” her zam an tekinsiz b ir konum da olmak 
anlam ına gelmeyebilir. Arada olm ak, İslam cılığın 
bu tarihsel ve toplum sal muhayyerliği, belki de 
onun en önem li im kanlarından biridir.

(Devam Edecek)
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ALINTI ___________

İslam ve İnsanlığın Geleceği

Roger Garaudy

I*  slâm bugün, doruğa ulaştığı dönemlerdekinden çok 
daha büyük yayılma imkân ve ufkuna sahiptir. Çün
kü, Amerikan modeli ile Rus modelinin çifte ve kesin 

iflâsı karşısında, bu başarısızlıktan ötürü, hayatta kalması 
tehlikeye girmiş bir dünyaya İslâm yeniden umut verebi
lir. Kendisini çare bulunmaz bir çöküşe mahkûm eden, 
kısırlaştırıcı bütün “içtihat” redlerinin ötesine taşıp, bir 
zamanlarki ihtişam ını sağlamış olan hayat verici prensip
lere tekrar kavuşmasını bilirse, İslâm bunu başarabilir.

Yeni gözlerle okunan Kur’ân, o zaman bütün gerçek 
azametiyle son vahiy olarak kendisini gösterir. Son vahyin 
bu azameti, bunu kendi dilleriyle almış olanların “kendini 
yeter görme” ve “muhteşem yalnızlıklarını parlak bir üs
lûpla ifade etmelerinden kaynaklanmıyor. Aksine bütün 
önceki bilgeliklerin ve vahiylerin bu Son Vahye yönelmiş 
olmasından ileri geliyor.

Bu Son Vahiy’de Allah’ın yüceliğini haber veren bütün 
mesajlar özetlenmiştir. Evet, bu Son Vahiy’de, tabiatın bü
tün determinizmlerine karşılık, insanın İlâhî boyutunu ve 
insanların bütün düşüncelerine, bütün aşklarına, bütün 
tasarılarına ve bütün eylemlerine karşılık da Allah’ın yü
celiğini ilân eden bütün mesajlar özetlenmiştir.

Biz bu dini hiç de bugünkü haliyle değil, aksine onu 
insanın insanlaşmasına yaptığı katla bakımından ele alı
yoruz. Ayrıca bu dinin, diriltici ve yön verici sadakatinin, 
geleneklerinin on asırlık can sılacı ve onur kırıcı lâfızcılı- 
ğında değil de, ilk vahyinin dinamizminde arayacak olur
sak, tekrar bu insanlaşmaya katkıda bulunabileceğine ina
nıyoruz.

Kur’ân’ın 1400 yıldan beri hep seçilegelmiş aynı bö
lümlerinin tekrarıyla yetinilmeyip, bu Son Vahiy organik 
ve canlı bütünlüğü içinde yeniden okunursa...

Allah kelâmı olan Kur’ân, insan sözüyle karıştırılmaz- 
sa...

Her âyetin, tarihinin bir anında, bir halkın karşısına 
çıkmış somut sorunlara cevap vermek için “inmiş” oldu
ğu, bu âyetlerin ebedî değerinin kesinlikle soyut bir for
mül olmasından değil de, canlı bir soruya canlı bir cevap

niteliği taşımasından ileri geldiği ve her âyetin, bizi kendi
sinden hareketle günümüzün canlı sorularına canlı bir ce
vap bulmaya çağıran ebedî sorgulama değerini bizim için, 
ondöı t asır sonra dahi, muhafaza ettiği unutulmazsa...

Kur’ân âyetlerinin bize sık sık hatırlattıkları gibi, Yüce 
Allah’ın, bize önceden hazır bir hakikati vermek için değil 
de, bizim hakikat arayışımızı yönlendirmek için, insanla
rın ifade tarzım aşan bir dille, yani ima yoluyla konuştu
ğunu unutmazsak...

Hazıeti Peygamber’in Arkadaşlarının, ilk Dört Büyük 
Halife’nin, geçmişin büyük fıkıhçı/hukukçularının, so
rumlu araştırıcılar olarak, Medine Toplumu’ndan çok 
farklı olan kendi dönemlerindeki bir devletin içinde kar
şılaşılan yeni meselelere çözümler bulabildiklerini hatırlar 
ve onlara sâdık veya bağlı kalmanın, onların sözlerini tek
rarlamak değil, aksine onların örneğini, onların yaratıcı ve 
sorumlu girişimini düşünürsek... Onların, kendi zamanla
rının problemlerini, Allah’ın doğru yolundan ayrılmaya- 
rak, halletmesini bildiklerini, kısacası, o büyük insanların 
bize her yerde işe yarayan, bir çeşit maymuncuk reçeteler 
değil de, yenilikleri göğüslemek için bir metod bıraktıkla
rını aklımızdan çıkarmazsak...

işte ancak o zaman Islâm, tıpkı başlangıcında olduğu 
gibi, yeniden canlı, evrensel ve herkese açık hale gelecek
tir.

Şayet bugün “açık” bir Islâm, Jauı es’in ifadesiyle, ata
lara sâdık kalmanın, ataların ocağından külü değil, alevi 
taşımak olduğunu ve bir nehrin ancak denize doğru gide
rek kaynağına sadık kaldığını hatırlayarak, geçmişinde do
nup kalmaz, aksine zamanımızın problemlerini Medine 
toplumunun ruhu içinde çözmesini bilirse, işte o zaman, 
sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için, artık 
pozitivist bilimcilikle ve Batı bireyciliğiyle felce uğrama
mış, aksine Medine Toplum unun temel değerleriyle bere
ketlenip verimlenmiş bir toplumun umutlu geleceğinin 
kapıları açılabilir. Yani İlâhî boyuta ve ümmet bilincine 
kavuşmanın kapıları... ■

İslam ve İnsanlığın Geleceği, Pınar Yay., sh. 182-184
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Siyasal İslam
Ali Bulac

___________________ KAPAK A .'

Oryantalistler’in “Müslüman Doğu”su, 
İslamologlar’ın “Siyasal İslam”ı

S
iyasal İslam ” tabirini, “amaçlı bir kodlama” 
olarak ilk defa batıda özellikle 1980’lerden 
sonra İslam, İslam dünyası ve tslami hareket

ler üzerinde çalışan tslam ologlar kullandı. Oliver 
Roy ve Gilles Kepel bunlardan en çok bilinen iki 
Fransız Islamolog. Tabiri geriden besleyen “gömülü 
dürtüler”i anlamak, Siyasal İslam ’ın hangi anlam ve 
gerekçeler düzeyinde “kullanıldığını öğrenm ek” 
açısından önem lidir. Bu yüzden lslam ologlar’ın 
kim ler olduğu ve bu kavramı hangi niyetlerle türet
tikleri konusu üzerinde durm akta zaruret var.

Bilindiği üzere daha önce İslam üzerinde çalışan 
oryantalistler vardı. Batı dışı kültürleri tanımlayıcı 
ve müdahaleye açık hale getirici antropolojiyle ya
kın soy akrabalığı olan oryantalizmin’ araştırma 
nesnesi genelde “d oğu ’dur. Avrupa’yı “dünyanın 
m erkezi”ne aldıklarından batının doğusunda kalan 
İslam, araştırm alarının belli başlı nesnesi oldu. O r
yantalistler, çoğu zaman kendi ülkelerinin dış işleri 
bakanlıkları, iç güvenlik birim leri veya büyük en
düstriyel kuruluş (vakıf)ların desteğinde çok önem 
li, hayli detaylı ve gerçekten sabır isteyen çalışmalar 
yaptılar.

t

Ancak bunlarm  çalışmaları esnasında kullan
dıkları yöntem lerin, ortaya koydukları ürünlerin 
daha çok akademik/teknik seviyede kalmasının ve 
en önemlisi doğuyu ve İslam’ı batılı zihnin kavraya
bileceği form atlara sokup bir tür tanımlamaya çalış
malarının -ki bundan kimsenin bilimsel ve entelek
tüel ahlak açısmdan herhangi bir şikayeti olmasa b i
le- özellikle aktüel ve politik gelişmeleri yeterince 
açıklayamadığı anlaşılınca, daha acil sorunların an
laşılıp denetim alına alınması gayesiyle “îslamoloji” 
diye yepyeni bir çalışma alanı geliştirildi.

Oryantalizm çok daha geniş bir zamana yayılan 
zihni araçlarla denetim  sağlama amacına yönelik 
bir çalışma tarzıdır; çalışmada esas alınan teknikler 
ve yöntemler doğaları gereği uzun zamana ihtiyaç 
hissetmektedirler. Stratejik ve politik karar verme 
durumunda olan merkezlerin bu kadar beklemeye 
zamanları olmadığından “hem en ve şim di” için bir 
şeyler yapmak gerekirdi; tslamologlar daha ucuz fı- 
nans kaynaklarını kullanarak bu işi görmeye koyul
dular. Oryantalistlerin yaptığı çözümlemelerden si
yasi ve askeri bir karara malzeme olacak bilgiler, işe 
yarar unsurlar istihsal etmek kolay da değildi; bazan 
“ara elamanlar” kullanmak gerekirdi. Islamologlar, 
bu ara eleman ihtiyacını da ortadan kaldırıp, bizzat 
kendileri bu işi görmeyi üstlendiler.
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BULAÇ Siyasal Islâm

Bunun yanında tslamologlar, oryantalistlerden 
farklı olarak alan çalışması yapıyor, araştırdıkları 
konuların aktörleriyle bire bir, yüzyüze görüşmeler 
yapıyorlar. Aktör belli düşünceler doğrultusunda 
davranış gösterirken onu motive eden psikolojik ve 
sosyo-kültürel unsurları tespit etmek, bir bakıma 
onu laboratuvar şartlarında analiz edip deneye tabi 
tutm a im kanını da verir. Bu da onlara tamam en li
teratüre dayalı çalışmaya göre daha önemli avantaj
lar sağlamaktadır.

Bu açıdan her îslam olog’un bir oryantalist gibi 
tanımlayıcı paradigmaya sahip olması yanında gü
nün (aktüel) politik, ekonom ik, diplomatik ve aske
ri param etrelerini de gözetmesi çalışmanın yöneldi
ği pratik ve pragmatik amaçlar halam ından önem 
lidir. Yakından bakıldığında kullandıkları yöntem 
ve teknikler faildi olsa da tslam ologlar ile oryanta
listler arasında “yalan” ve “uzak vadeli h ed eflerd en  
başka mahiyet ve gaye farklılığı olmadığı anlaşıl
maktadır. Şu var ki, tslam ologlar yukarıda sıraladı
ğımız sebepler dolayısıyla akademik olmaktan çok, 
nisbeten kısa vadeli kararların verilmesine m atuf 
popüler eserlere yöneliyorlar. Dolayısıyla bu alanda 
kavram kargaşası, belirsizlikler ve tanım lam a yoluy
la müdahaleler sürüyor.

Kategorize din, parçalanmış kişilik

“Siyasal İslam” tabiri belli b ir üretim ve belli bir ta
nım lam a (amaçlı kodlam a) olmakla beraber, sadece 
süren bir tartışmada karşılıklı iletişim ve anlama 
kolaylığı sağlama amacıyla kullanılabilir mi? Bu so
ruyu eylemleri konu edinen kavramların özüne 
ulaşma yolu olan yöntem  (m etodoloji) açısından 
önemsemekte yarar var. Kullanılabileceğini düşü
nenler var. Aksi yöndeki iddiaların doğrulukları 
güçlü argümanlara dayanıyor olsa da, ilkin bir “an
lama ve anlaşma zem ini” sağlamak, İkincisi “göm ü
lü güdüleri” ve kavram sallaştırm anın yöneldiği ta
nımlayıcı amaçları referans alman veriler zem inin
de test etmek için “geçici olarak” kullanılabilir. “G e
çici olarak” kullanm ayı kabul ettiğim iz şeyin 
Kur’an’m deyimiyle “salt bir isim lendirm e” olduğu
nu unutm amak lazım. “Başkasının koyduğu isim- 
lendirm e”niıı ise hiç b ir ontolo jik  ve hakikat değeri 
taşımadığı ayrıca hatırda tutulmalıdır.

Kavramsallaştırma salt b ir “anlama ve anlaşma 
aracı” olarak ele alındığında bir yere kadar zararsız 
olması bir yana yararlı ve gereklidir. Ancak “kav
ramsallaştırma” ile “kategorilere ayırma/ kategorik
leştirm e” arasındaki ince ayırımın farkında olmak 
lazım. Kavramsallaştırma bir ölçüde anlamaya ve 

anlaşmaya araç olabilir 
ve aşırı boyutlarda kulla
nılsa bile nihayetinde za
rarı kendisiyle sınırlıdır. 
K ategorikleştirm e ise, 
özünde zihnin ontolojik 
düzeyde parçalanm ası 
dem ek olduğundan etki
leri çok daha derin ve ka
lıcıdır, Şu halde aşırı b o 
yutlara vardırılm adığı 
sürece her kavramsallaş
tırm a yöneldiği amaçla 
sınırlı tutulabilir. Bir fe
nom enin sadece bir yö
nüne, bir bölüm üne işa
ret eder ve hiçbir zaman 
bütünü tam olarak ihata 
edemezse de bir dönem -
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geçici olarak-, fenom enlerin anlaşılmasını kolaylaş
tırır. İslam düşünce tarihinde bugün için bize hayli 
garip, hatta anlamsız gibi görünen çok sayıda kav- 
ram sallaştırm anın yapılmış olması bunu gösterir; 
bizim için o kavramsallaştırmalar sadece o dönemi 
anlamamıza yardımcı olmaktadırlar. Sözgelimi hiç 
kimse bugün Meşşai filozoflar gibi varlığı Ay-altı ve 
Ay-üstü olm ak üzere iki bölüm e ayırmaz. Belki yüz 
sene sonra “fundam entalizm” veya “dinin siyasallaş
tırm ası” herkese anlamsız gelecektir.

Kategorikleştirme özünde parçalıyıcıdır ve ger
çekliğin bilgisine atıf olabilecek hiçbir paradigmayı 
kalıcı kılamaz. Şu halde ezeli ve ebedi hakikatleri 
ifade etm ek üzere tebliğ edilmiş bulunan dinler için 
beşerin bir dönem inşa ettiği paradigmayı esas ala
rak kritik etmek güçtür. En başta bizi o dinin kendi 
gerçekliği hakkında doğru dürüst fikir sahibi kıla
maz. İslam sözkonusu olduğunda bu daha da doğ
rudur. Çünkü İslam da son vahy olarak H akikafin 
ifadesi ve H akikafin Bilgisi’nin yol göstericisidir. 
Nasıl "H alk İslam’ı- Yüksek İslam”, “Çevre-Merkez 
İslâm î”, “Popülist lslam -Elitist İslam”, “Kitabi Islam- 
Ü m m i İslam ”, “Resmi Islam -Sivil İslam ” vb. katego- 
rikleştirm eler İslam’ın hakiki/nihai muhtevasını ve 
cihanşüm ûl kapsam ını bütünüyle ifade etmeye 
muktedir değillerse, hatta kategorize edici özellikle
ri dolayısıyle İslam’ı parçalayıcı ve yabancılaştırın 
ise; “Kültürel İslam”, "Sosyal İslam ” ve “Siyasal İs
lam” gibi kavramlar da öyledirler. (Daha geniş bilgi 
için bkz. Ali Bulaç, Kitabi Islam -Ü m m i İslam ya da 
Ü m m et’in Kitap’a D önüşü, Bilgi ve Hikmet, Bahar- 
1995, Sayı, 10, s. 4 vd.)

İster oryantalistlerin ister îslam ologların yaptığı 
kategoriler çerçevesinden kendi sorunlarım ızı anla
maya çalıştığımızda, bu iki (oryantalist ve Islamo- 
log) zihnin her zaman ve illa kasıtlı olarak bu yolla
ra başvurmadıkları hususunu da göz önünde bu
lundurmalıyız. O nlar G ıek ler’den bu yana daima 
varlığı ve hayatın çeşitli anlam  düzeylerini çifte-ger- 
çeklik (birbirinden bağım sız iki alan) denen iki ay
rı düzeyde algılamışlardır. Aydınlanmaya takaddüm 
eden zamanda Descartes’in kartezyen felsefesi bu 
algı biçim ini bir tür resmileştirmiştir. (Ruh-beden, 
im an-akıl, d in-bilim , kilise-devlet, fizik-metafizik, 
özne-nesne..) Dolayısıyla ortada “iyi niyet” olsa da

hi sorun özünde paradigmatiktir.
İyi veya kötü niyet olsa da bu bağlamdaki kate- 

gorikleştirmeler insan zihninde vuku bulduğundan, 
bir süre sonra eğer zihin dinin çok önem verdiği bü 
tünlük ve birlik (Tevhid) duygusunu kaybedecek 
olursa, kendi içinde bir bütün olan varlık alemini ve 
hayatın kendisini de parçalara ayırır, her parça ile 
diğerleri arasında kategorik ayırımlar yapar ve bu 
zihni süreç dönüp dolaşıp insanda kişilik parçalan
masına (şizofreni) yol açar. En başta “Siyasal lslam ”ı 
bir kritiğe tabi tutarken bu hususun farkında olmak 
lazım.

Amaçlı kodlama

“Siyasal İslam tabiri”nin oryantalistler yerine kısa 
vadeli politik ve aktüel ihtiyaçları karşılamak üzere 
iş başına geçen îslam ologlar tarafından üretildiğine 
ve bu üretimin bir tanım lam a olduğuna değinm iş
tik. Ben bu ameliyeye "am açlı kodlama” denilebile
ceğini düşünüyorum. Kodlama, herhangi bir nesne
nin belli koordinatlar, param etreler çerçevesinde ve 
belli bir amaca m atuf olmak üzere merkezden prog
ramlanması işlemidir. M odern bilimin ve özellikle 
aykırı iddialarına rağmen, her durumda değer-ba- 
ğımlı sosyal bilim lerin araştırm a nesnelerini kodla
ma yoluyla manipüle ettiklerini biliyoruz. Sözgelimi 
sosyoloji sadece “olan”ı resm etm e işiyle uğraştığını 
öne sürerken, gerçekte "olm ası gerekene atıfta bu
lunarak iş ve işlev görmektedir. Sosyal bilim ler h iç
bir sosyal gerçekliğin fotoğrafını çekmiyor, görme 
biçim ine ve yoruma dayalı resimler yapıyorlar. H a
yatı boyunca sadece olanın fotoğrafını çekm e işiyle 
uğraştığını zanneden safdil sosyal bilim ciler de var 
tabii.

A ntropoloji ve oryantalizm gibi lslam oloji’nin 
de kodlayıcı bir özelliği var. Herhangi bir kavramsal 
çerçeveden hareketle ve belli kavram ların sem antik
lerinden yararlanarak kodlama yapıldığında, bir sü
re sonra kodlanan obje onu kodlayan öznenin am a
cına uygun olarak işlev görür; kodlanan nesne ise iş 
görür, canlı varlık ise beklendiği doğrultuda tepki 
verir. Basit bir ifadeyle, bir canlıyı veya bir insan 
grubunu kodlayan özne, bir bakım a şunu der: -Ben 
seni öyle görmek istiyorum, seni görmek istediğim gi-
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bi Oİ!..
Burada önemli olan kodlanmaya maruz kalanın 

vereceği tepkidir. Eğer kodlamayı benimser ve içsel
leştirirse, onu kodlayanın am acına hizm et etmiş 
olur ve bir süre sonra bu amaç çerçevesinde ve ge
nellikle kodlandığı düzenekte belli b ir kıvam ve for
masyon kazanır. Halk dilinde dendiği gibi, “B ir akıl
lıya kırk gün deli derseniz deli olur.” Aksi de m üm 
kündür. Yani amaçlı kodlanmaya maruz kalan, b i
linci mihverinde, muhakemesi yerinde ve ayağı ken
di arzının üzerinde sağlam duruyorsa, maruz kaldı
ğı şeyin ne olduğunu hem en sezinler ve ona karşı 
mukavemet gösterir. Tanımlanmaya karşı en etkili

m u k a v e m e t 
kendini tanı
ma (m a r i
fet), öz-bilin- 
ce sahip o l
ma halidir.

S i y a s a l  
İ s l a m c ı l ı k ,  
Islam ologla- 
rın am açlı 
k o d l a m a s ı  
olarak, şu ve
ya bu neden
le siyasi ha
yata k atıl
m ak isteyen 
M ü s l ü m a n  
grupları da
ha başlangıç
ta “funda
mental ist ,  
köktenci, ra

dikal, entegrist, totaliter” vb. siyasi kimlik profilleri 
içine gömüp yerleştirdi.

Kodlama yoluyla belli bir amaç belirlem e ve 
kodlananı zaman içinde dönüştürerek onu söm ür
me sadece M üslüm anların  değil, Hindular’ın da 
maruz kaldığı bir ameliyedir. Hannover Üniversite- 
si’nden Prof. Dr. Peter Antes, bu konuda bize önem 
li ipuçları vermektedir-; Prof. Antes 1998’de Konrad 
Adenaur Vakfı’nm düzenlediği bir sempozyumda 
şunları söyler:

“Hindu” adı batıda keşfedildi ve bunun sonu
cunda H indular’m  kendileri de “Hindu” oldukları
nı keşfettiler. 19. yüzyılda Hindistanlılar kendilerine 
“Hindu” demeden Şiva’ya ibadet ederlerdi. Benzer 
bir şekilde “köktenci” terim i de batıda üretildi ve 
hızla, kendileri bu yeni terim  içinde adlandırılan in
sanlarca da kullanılm aya başlandı. “M odernleş- 
m e”nin bütün karşıtları aynı kefenin içine konuldu 
ve “dem okratlar”ın karşıtı olarak “köktenciler” ola
rak adlandırıldı. Bu tehlikeli bir adlandırmaydı. Ay
rıca olumsuz sonuçları da vardı. Küçük gruplara ait 
kişiler birden kendilerini dünya ölçeğinde bir eğili
me aitlermiş gibi algılamağa başlayabilirlerdi. Ki bu 
da onları daha m ilitan olmaya teşvik edebilirdi. 
(Bkz. Dünya, İslamiyet ve Demokrasi, Konrad Ade
naur Vakfı, 1998, s. 42.)

Siyasal İslam cılığı kavramsallaştıran İslamolog- 
lar, tıpkı selefleri oryantalistler gibi pozitivist para
digmanın o bildik im kanlarını kullandılar. Aslında 
yaptıkları basit bir adlandırm a gibi görünüyor, ama 
adların ve adlandırm aların dönüştürücü özelliği k ı
sa zamanda etkisini gösteriyor. Şerif Mardin'i dinle
yelim: “Pozitivizm bir nüanslar bilimi değildi. Bir 
adlar bilimiydi. H eışey kataloglandı ve her şeyin 
mutlaka Flaubert’in ‘betisier’ dediği hiyerarşik bir 
düzen içinde ona verilmiş olan bir adı olması gere
kiyordu.” (Bkz. Age., s. 25.)

Bundan hareketle denebilecek olan şudur: Siya
sal İslam hakikatte batının  Islamologlar aracılığıyla 
“Müslümanlar't ötekileştirme’sı ve kodlayarak belli 
bir hedefe kilitlemesi teşebbüsüdür. Küresel düzey
de karşılıklı bağım lılığın sürdüğü bir dünyada bil
din olarak İslam iyet’i reddetm ek m üm kün olm adı
ğına göre -çünkü bu yöntem  eski zaman kabalığı 
idi- pozitivist paradigma ile ötekileştirerek reddet
mek, daha sofistike bir yöntemdir. Kodlama yoluy
la amaçlanan şey, M üslüm anların  kendilerini algı
lama biçim lerine m üdahale etm ek suretiyle M üslü
man öznenin kendini tahrip eden bir nesne duru
muna düşürülmesidir.

444

"Siyasal İslam” kavram sallaştırması bağlamında 
Islami hareketlere yöneltilen eleştirilerde göz önüne 
alınması gereken önem li iki nokta var:

Biri, bu kavram sallaştırmayı batılı ve onları aynı
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kavramsal çerçeveden izleyen yerli tslam ologlar ya
pıyor, ardından yine aynı kişiler, kendi kavramsal- 
laştırmaları hakkında bir yargıya varıyorlar. “Siyasal 
İslam” içinde m ütalaa edilen aktörlerin bunu genel
likle reddetmeleri bize bir şeyleri ifade etmeli. Hiç 
değilse ilk aşamada reddedilmesi, bunun kendileri
ne yakıştırılanların zihnine ait olmadığını gösterir.

Siyasal İslam  kavramsallaştırmasının doğrudan 
bir tanım lam a ve açıklama çabası olduğuna, onu 
geriden besleyen antropolojik ve oıyantalistik m i
rastan kopuk olmadığına daha önce değinmiştik. 
“Siyasal İslam k o d u y la  hareket eden çok sayıda ki
şi, kodlam anın am acına uygun olarak devleti fetiş- 
leştirdi, siyasi olan herşeyi mutlaklaştırdı. Bu for- 
mattaki Siyasal İslam , dinin meşru referansların
dan, yaşanmış tarihi tecrübeden ve bugünün çok 
yönlü toplumsal gerçekliklerinden kopuk “salt poli
tik bir hareket”ti. Yaşanan deneyler -çok geçmeden- 
heıkesi acı sonuçlarla yüzyüze getirdi. Bu hiçbir za
man gözden uzak tutulmaması gereken gerçek dahi, 
tanımlamaya kuşku ile bakm amız gerektiğine işaret 
ediyor.

Diğer yandan “Siyasal Katoliklik" kavramından 
m ülhem bu kavramsallaştırma, aslında zımnen bir 
din olarak İslam iyet’in ve mensubiyetini bu dinle 
ifade eden M üslüm an öznenin, sırf dini kimliği do
layısıyla siyaset, iktidar, yönetim ve devlete ilişkin 
alanların dışında tutulması gerektiği önkabülüne 
dayanır. Burada doğrudan İslamiyet’in kendisine, 
dünya ve toplumsal hayata ilişkin temel varsayımla
rına yöneltilm iş tanımlayıcı bir müdahale söz ko
nusudur, Bu ise M üslüm anların  şu veya bu niyet 
veya sebeple siyasete müdahi! olm alarının çok öte
sinde, doğrudan bu dinin yaşanabilir hayatta öz 
varlığı, vahyedihne amacı, yöneldiği nihai amaçları 
için m uhtaç olduğu iktidar ve nihayet kelami öğre
tisiyle ilgilidir. İslamiyet’in hiçbir şekilde siyasetle 
veya dünyevi hayatın düzenlenmesiyle ilgili olmadı
ğını veya olm am ası gerektiğini söylemek büyük bir 
iddia olm anın ötesinde, dini, dünya ve siyasetle iliş
kili gören m üntesiplerinin telakkilerine bir müda
haledir.

İkincisi, ille defa batılı veya yerli Islamologlar 
değil, M üslüm an entelektüeller, yazarlar ve bilginler 
“batıdan İslam’a tercüme edilmiş bu siyasi proje’’nin

Siyasal İslâm BULAÇ

çok yönlü bir eleştirisini yaptılar. Özellikle Sünni 
Kelam referans alındığında devletin ve hatta yöneti
min “dinin usûlü’ nden olmayıp fürûuna ait bir ko
nu olduğu konusu, işi belli bir seviyede ele alanlar 
tarafından sıklıkla dile getirildi. Bir balam a anlatıl
mak istenen şudur: Siyaset, iktidar, yönetim ve dev
let, kendiliklerinden değer-yüklii kavramlar değil; 
dinin ana parametreleri çerçevesinde bir başka 
amaca (söz gelimi ahlaki idealler, adalet, dm ve vic
dan özgürlüğünün korunm ası, bir arada yaşama, si
yasi birlik ve sosyal barışın tesisi vs.) hizmet eden 
beşeri etkinliklerdir. Yani modern paradigmanın 
aksine devlet araçsal bir aygıttır ve ondan beklenen 
inananların temel hak ve özgürlüklerini, kendilerini 
serbestçe ifade ve 
tem sil edebilm e 
imkanlarını güven
ce altına almasıdır.

Bunun yanında 
İslam ’ın K ur’an,
Sünnet ve diğer 
kaynaklar aç ısın 
dan herhangi so 
m ut, evrensel ve 
ebedi bir devlet ve
ya hükümet şeklini 
öngörm ediği; an
cak bu alanlarla il
gili vaz’ettiği ev
rensel ilkeler oldu- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ğu ve bu ilkeler 
doğrultusunda yö
netimden birtakım  taleplerde bulunduğu hususu da 
hatırlatılmıştır. Eğer devlet, siyaset ve yönetim  ahla
ki ve sosyal amaçların hizmetinde olan araçsal ger
çeklikler ise, bunların belli ilkeler dahilinde somut, 
maddi ve sosyal ihtiyaç ve taleplere göre tasarlanıp 
düzenlenmeleri, yani ete kemiğe bürünm eleri beşe
ri içtihad alanına dahil değişken (etkinlik)lerdir, K ı
saca devletin nasıl bir çerçevede şekilleneceği ve esas 
alınacak yönetim  tarzının (siyasi rejim ) nasıl olm a
sı gerektiği konusu içtihad alanına bırakılmıştır. 
Dolayısıyla hiç kimse kafasında bir devlet şekli ta
sarlayıp bu doğrudan İslam devletinin ta kendisidir 
diyemez.

Siyasal İslamcılık, İslamolog- 

ların amaçlı kodlaması ola

rak, şu veya bu nedenle si

yasi hayata katılmak isteyen 

Müslüman grupları daha 

başlangıçta 'fundamenta
list, köktenciradikal\ en- 
tegrist, totaliter'1 vb. siyasi 

kimlik profilleri içine gömüp 

yerleştirdi.
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Bu, hiçbir zaman araçsal olanın ikincil vasfın
dan dolayı önem siz olduğu, İslam’ın yönetim  ve si
yasetten talep ettiklerinin her şekil/form içinde ye
rine gelebileceği ve M üslüm anlar’ın da postm odern 
bir aldırışsızlıkla “ne olsa gider” diyebileceği anla
m ına gelmiyor. Aksine çoğu zaman aracın amacı et
kilediği ve zaman içinde onu dönüştürdüğü göz 
önüne alındığında, araçsal olan amaçsal kadar 
önemli olmaktadır.

Siyasal İslam hakikatte 

batının İslamologlar aracı

lığıyla "Müslümanlar'ı öte- 
kileştirme”s\ ve kodlaya

rak belli bir hedefe kilit

lemesi teşebbüsüdür.

İslamcılar’ın Batı’yla eşzamanlı krizleri

Oliver Roy’un bize “Siyasal îslamct aktör” olarak 
takdim ettiği şey, bizim öteden beri bildiğimiz “İs

lam cı akım lar içinde 
yer alan” kişi profilin
den başka bir şey değil. 
O halde Roy’un kav- 
ram sallaştırm ası hem  
orijinal değildir, hem 
de son zam anlara 
mahsus ortaya konan 
düşünce ve siyaset b i
çim lerinden hareketle 
bütün bir İslam cılık ta
rihi hakkında genel bir 

yargıya varmak da m ümkün değildir. Durum  bu 
merkezdeyse, konuyla ilgilenenlerin bir yandan İs
lamcı akım ların genel bir değerlendirmesini yap
mak, diğer yandan “Siyasal İslam kodlaması” ile 
amaçlanan niyetlerin m anipülatif özelliklerine kar
şı gerekli dikkate sahip olmak gibi görev ve sorum 
lulukları var.

Elbette İslam cı akımların karşılaştıkları her du
ruma doğru, tutarlı ve kalıcı bir cevap verdikleri dü
şünülemez. B irinci ve İkinci İslamcı nesillerin belki 
de en büyük yanılgısı, modern devleti bir araç ola
rak ithal ederlerken, araç ile amaç arasındaki o gizli 
ve güçlü dönüştürücü etkinin yeterince farkına va
ramamış olmalarıdır. Nitekim Cemaleddin Afga- 
ni’den Reşit R ızaya H izbuttahrir’den İran İslam 
Cum huriyeti’ne kadar ortaya konulan ve “İslam” di
ye takdim edilen som ut örneklerin hem en hemen 
hepsi “m odern ulus devlet”in bir kopyası niteliğin
de oldu. M odern form atında devlet zaman zaman

“Kayıp im am  M ehdi” gibi kurtarıcı telakki edildi; 
bu devletin elde edilmesiyle bir anda bir “yeryüzü 
cenneti”nin kurulacağı düşünüldü. Aydınlanmanın 
da ilerleme inancını geriden besleyen hedef, cenne
ti yeryüzünde kurm aktı. Cem alleddin Kaplan’m 
gösteri salonlarında asılı olan şu pankart anlamlı
dır: “İslam devleti-Dünya cenneti!.”

Yakın tarihte bu projeyi M üslüm anlar’ın zihnin
de güçlü bir ideal olarak tetikleyen Pakistan İslam 
Cumhuriyeti olmuştur. Yıllar süren tartışmalar ve 
bazı yerlerde ortaya konan som ut pratikler sonu
cunda şu anlaşıldı ki, bu devlet projesi, ne İslam’ın 
ahlaki ve sosyal amaçlarına hizmet edebiliyor, ne de 
mevcut sorunları çözmeye yetiyor; tam aksine laik 
versiyonları gibi sorun içinde sorun üretmeye ve 
krizleri derinleştirmeye devam ediyor. Nitekim bu 
ideale ısrarla sarılan M uhammed Cinnah modern 
Ingiliz eğitiminden geçmiş “Aydınlanmış aydın bir 
Müslüman siyasi lider”di. İran, îslam i hareketin zir
vesi sayılan güçlü bir devrimle “İslam devleti” ideali
ni hayata geçirdi. Ancak bu devletin bütün formatıy- 
la modern ve ulusal karakterde olduğu çok geçme
den anlaşıldı. Başarısızlık ne devrimcilerin zaafların
dan ne de İslam’ın kendisinden kaynaklanıyordu; 
özellikle 1990’lardan sonra güçlü bir şekilde ortaya 
çıkan yepyeni bir dalga bizzat ulus devletin kendisi
ni zaafa uğratınca, Hıristiyanlığın Rom a’yı taklid et
mesi gibi m odern ulus devleti taklid eden Müslü
man zihinde de bu form at derin bir sarsıntı geçirdi. 
Kısaca bu bütün dünyayı derinden etkileyen küresel 
bir krizdi.

Batı’nın da bugün dem okrasi, çoğulculuk ve 
ulus-üstü yeni form asyonlar çerçevesinde geldiği 
nokta, bu krizin ldasik m odernliğin derin bir krizi 
olduğunu gösteriyor. O halde İslamcılar -zihinleri 
kodlanmış veya tetiklenmiş olsa bile- Batıyla eşza
m anlı bir tecrübeyi yaşıyorlar ve belki de “özellikle 
bugün” onu aşm anın m üm kün yollarını arıyorlar.

Konuya bu açıdan bakıldığında hiç kimse M üs
lüm anları “tarihe geç katılm ak” ve Islam cılar’ı za
m anlarını şaşırmış olmalda suçlayamaz. Islam cılar’ı 
eleştirenler, hareketin daha ilk yıllarında niçin bu
günkü gibi çoğulcu ve dem okratik iddia ve talepler
le çıkmadığını soruyorlar. Bu eleştirileri yapanların 
unuttuğu bir nokta var: 20. yüzyılın ilk yarısında Is-
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lam dünyasının yüzde 80 ’i sömürgeydi ve 19 0 0 ’lü 
yıllarda dünyada genel oy ve çok partili dem okratik 
rejimle yönetilen tek bir devlet yoktu. Daha o za
manlar Osm anlı M eb’usan Meclisi birden fazla di
nin ve etnisitenin kendini temsil edebiliyordu, ren- 
garenkti. Hukuk devleti ile hürriyet taleplerini en 
yüksek perdeden İslamcılar seslendiriyordu. Belki 
Birinci ve İkinci İslamcı nesillerin kusuru, kendi 
çağlarının -form  düzeyinde- dom inant değerlerinin 
fazlasıyla etkisi altında kalıp mevcudu aşmanın 
farklı yollarının da olabileceği hususu üzerinde ye
terince zihni mesai harcamamış olmalarıdır.

Siyasal İslam’ın bir yüzü:
Otoriter ve totaliter siyaset

Siyasal İslam tabirini iki bağlamda ele almak m üm 
kün. Biri tslam ologlar tarafından kodlanmış ve m o
dern siyasi formlardan derin etkiler almış bir siyasi 
akım olarak ulus devlet tipi bir devletin İslami te
rim, argüman ve retoriklerle tasarlanması. Diğeri 
dinin ve toplum un hem tarihsel hem evrensel doğa
sının bir gereği olarak, şu veya bu dine mensup 
Müslüman birey ve toplulukların siyasi hayatla, si
yasetin yapılması ve yürütülmesiyle zorunlu olarak 
ilgilenmesi. Burada ilki üzerinde duracağız.

Siyasal İslam ’ın ilk bağlamında bireyin ve top
lumsal hayatın bütününü dönüştürme amacında 
olan güçlü (merkezi ve merkeziyetçi) bir devlet pro
jesi var. Siyasal İslam olarak önümüze konan şey, bir 
tür “modern ulus devletin Islamileştirilmesi” çabası 
olduğundan, özünde kendine ait olmayanı kendine 
özgü yollarla meşrulaştırarak ona doğru dönüşme 
isteği şeklinde öne çıkar.

Kelam açısından Müslüman zihin devleti bir 
amaç olarak görmez ve dolayısıyla mutlaldaştırmaz, 
onun için devlet araçsal bir kurumdur; dolayısıyla 
Hegel’in tarihin amacı ve Tanrı’mn arzusunun açı
lımı olarak gördüğü devlet bütün M üslüm anlar’a 
yabancıdır. Tarihsel olarak ise devlet, en fazla Os- 
m anlılar’ın kavramsallıştırdığı üzere “din-u devlet” 
bağlanımda biri diğerine muhtaç ve fakat batıda- 
kiııden tam am en farklı olarak biri diğerinde içkin 
ild temel unsurdan biridir. Pratikte çoğu zaman dm, 
devletin denetim  ve hizmetinde olmuşsa bile, meş

ruiyet çerçevesi çizilirken, devlete, dinin yüksek ide
al ve değerlerini yaşatma misyonu yüklenmiştir. Bu 
açıdan da Hegel’in devlet görüşü ile tarihsel/Os- 
manlı devlet telakkisi arasında mahiyet birliğinden 
söz etmek güçtür.

20. yüzyılın ağır şartlarında Osm anlı hilafetin
den umudunu kesen İslamcılar, meselenin bu kela- 
mi, ontolojik ve tarihi-kültürel yönüne çok dikkat 
etmeden “İslam devleti” projesini geliştirdiler. Daha 
önce işaret edildiği üzere bunu ilk çıkışında H ıristi
yanlığın güçlü Rom a devletini örnek alması, zaman 
içinde dini kurum larını ona benzetmesi ve belli bir 
tarihi aşamadan sonra Romalılaşması tecrübesine 
benzetebiliriz. Siyasal İslam olarak ifade edilen pro
je sonuçta siyasi olanı, dolayısıyla devletin etkileyici 
ve dönüştürücü fonksiyonlarını çok önem ser, kal
kınm a, refah, bağımsızlık ve modern tarihe katıl
mayı bunun olmazsa olmaz şartı görür. Kısaca Siya
sal İslam’la ifade edilmek istenen şey, tarihi kökleri 
ve geçmişi olan İslamcılığın kendini bir devlet for
masyonuyla tanımlaması olarak görülebilir.

Bu devlet hareket noktası olarak aldığı modern 
devlet dolayısıyla -bizzarure- otoriter ve totaliter 
özelliklere sahiptir. Otoriterlik ve totaliterlik İs
lam’ın kelami öğ
retilerinden veya 
geleneksel fo r
muyla tarihi m o 
dellerden değil, 
bizzat “devletin 
modern doğası ve 
g e r e k l e r i ” n d e n  
kaynaklan m akta
dır, İkinci nesil İs
lam cıların veya 
1950-1997  arası 
islam i hareket 
içinde yer alan ak
törlerin gerek teoride gerek pratikte savundukları 
devlet, önce kurulup ardmdan kendine bir ulus ve 
toplum inşa etme ameliyesine girişen m odern dev
let gibi, tepeden tırnağa İslam kimliğiyle öne çıkan, 
farklılıklara yer vermeyen, gayr-ı müslimleri zımmi 
kabul etse de zaman içinde kendi eritici kazanı için
de eritmeyi amaçlayan, bu meyanda resmi bir din

20. yüzyılın ağır şartlarında 

Osmanlı hilafetinden umu

dunu kesen İslamcılar, mese

lenin bu kelami, ontolojik ve 

tarihi-kültürel yönüne çok 

dikkat etm eden "İslam dev

leti" projesini geliştirdiler.
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görüşü ve iedolojisi olan, ancak ismi “İslam” olan 
bir ulus devlettir. K uran, Hadis kaynakları ve bili
nen kültür mirasından devşirilen uygun malzeme 
ve argüm anlarla böyle bir "İslam  devleti”nin m üm 
kün olabileceği, hatta M üslüm anların bunun kurul
ması için farz bir ibadet olarak üzerlerine düşen 
herşeyi yerine getirmekle yükümlü oldukları öne 
sürüldü.

İşte Oliver Roy ve Gillies Kepel’in “iddiası ve te
zi iflas etti” dedikleri “Siyasi İslam”, tam olarak bu- 
dur. Ancak hakikatte 
iflas etmiş olan İslam 
veya İslam cılar değil, 
m odern tarihin  ara 
enstrüm anı olan ulus 
devlet projesidir.
Çünkü bunun ne ka
darının Island nihai 
am açlara uygun düş
tüğü konusu bir ya
na, yeni kent yapıları, 
u lus-üstü  form as
yonlar olarak ortaya 
çıkan bölgesel enteg
rasyonlar ve artık her 
alanda dönüştürücü 
gücüne tanık olduğu
m uz küreselleşm e, 
yepyeni yaşam a b i
çim lerini öne çıkar
m akta, bunlara uy
gun örgütlenm e (res
mi toplum ) m odelle
ri gelişmektedir. Farklı sosyal gruplara ve diğerle
rinden kendilerini ayrıştırmak isteyen kimliklere 
kendilerini ifade ve temsil etm e imkanı tanıyan ye
ni güçlü dem okratik talepler; anayasaların dom i
nant umdeleri arasında yer almaya başlayan insan 
hak ve özgürlükleri ile teşekkül etmekte olan bölge
sel entegrosyanlar ve bütün toplundan birbirine ba
ğımlı hale getiren küreselleşm e,18 ve 19. yüzyılların 
devlet form u olan ulus projesini derinden sarsıntı
ya uğrattı. Bu maddi, sosyal ve ulus-üstü yeni yapı
lar son on yılın gerçeklikleridir, hiçbirisinin klasik 
batılı demokrasilerde kavramsal çerçeveleri yoktur.

Siyasal İslam’ın diğer yüzü:
Çoğulcu siyaset

Başlangıçta “Siyasal İslam ’d a n  kastedilen ve hatta 
Iran örneğinde “iflas ettiği” ilan edilen şey, M üslü
m an ların  faaliyet alanı bulduğu her yerde otoriter 
ve totaliter bir devlet kurm a amaçlarında olduğunu 
söylemek ve çok da özenli olmayan çözümlemeler 
yoluyla deşifre ederek çığlık atmaktı. Kısaca seslen
dirilen şuydu: İslamcılık, “teokratik, otoriter ve tota

liter bir rejim” kur
maya yönelm iş bir 
tehdittir. Bu türden 
bir yönelimin “ilk İs
lam cı nesillerin batı
dan ödünç aldıkları 
devlet m odelini Isla- 
m ileştirm e teşebbüs
leri” dolayısıyla çok 
da yabana atılmadığı, 
hatta en başta İs
lam’ın nihai hedefleri 
ve M ü slü m an ların  
varoluş çabaları açı
sından bir tehdit 
oluşturduğu ilk defa 
yine Müslülümanlar 
tarafından farkedilip 
eleştiri konusu yapı
lınca, bu sefer Siyasal 
İslam tabiri, ikinci 
bir anlam düzeyine 
yöneltilmiş oldu:

Bu bütünüyle dini, kültürel ve sosyal hayattan, 
dini kimliğini ve dini hayatını önemseyen Müslü
m an özneyi yine bütünüyle siyasi ve kamusal alan
dan, kısaca yönetim in her kademesinden arındırma 
amacını içeren bir anlam düzeyidir. Böylelikle gün
delik, zorunlu ve artık dünyanın her yerinde meşru 
dem okratik hak olarak kabul edilen bir takım talep
ler bildik torbaya doldurularak bunların “dini siya
sallaştırma” teşebbüsleri olduğu veya Siyasal İslam 
kategorisinde ele alınması gerektiği iddia edildi.

Oysa yine Siyasal İslam torbasına doldurulmak 
istenen ikinci versiyon, herhangi belirgin, som ut bir
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yönetim  tarzı veya devlet şekli üzerinde ısrar etm e
yip, genel olarak siyasetin, yönetim in ve iktidar iliş
kilerinin lslami değerlere veya en azından M üslü
man öznenin irade ve arzusuna uygun tasarlanıp iş 

! görür hale gelmesini talep etm ektir ki, bunun otori
ter ve totaliter, hele “teokratik din devleti” projesiy
le ilişkilendirilmesi basitçe bir korkuyu ifade eder. 
Bu korku, üzerinden siyaset yapılan ve iktidar alan
ları pekiştirilen “hayali öteki”yle ilgili bütün kötü ve 
negatif im ajın bir anda tersine dönmesi korkusu
dur. Bu taleplerin genel ve sabit çerçevesi; işleyen, 
katılım cı ve çoğulcu demokrasi ile anayasaları üst 
hukuk ilkeleriyle bağlayan insan haklarıdır. M üslü
manların çoğulcu, farklılıklara açık bir toplumsal 
projeye -bugün siyaset dilinde bunun adı demokra
sidir- ve azınlıklar başta olm ak üzere herkesin temel 
hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir hukuk devle
tine dün olduğu gibi bugün de hiçbir itirazları ol
mamıştır.

Burada bir M üslüm an’ın veya lslami bir grubun 
\ lslami değerlere uygun bir siyasi ve sosyal hayat ta- 
\ sarkm ası ve bu amaçla sivil ve meşru zeminlerde 
ij örgütlenip siyasete katılması talebi sözkonusudur.
; Bu noktada şu soru önem lidir: Acaba böyle bir ta

lep ve örgütlenme talebi demokrasiye ve laikliğe ay
kırı mıdır? Analoji yapma pahasına olsa da, eğer ba
tılı demokrasilerde H ıristiyan değerlere bağlı kala
rak siyaset yapmak üzere örgütlenen ve iktidara ge- 

j len Hıristiyan D em okrat partiler varsa, bu hak ve 
:] imkan, -en asgari düzeyde olsa bile- niçin İslam’a ve 

M üslüm anlar’a çok görülsün? M üslümanların siya
si faaliyetlerine rezervleri olanların şunu sorma 
hakları vardır: Acaba İslam adına veya Müslüman 
bir kimlikle siyaset yapmak isteyen insanlar, de
m okratik, katılım cı ve çoğulcu bir siyasi programla 
m ı yönetim  ve kamusal hayatrn düzenlenmesini is
tiyorlar, yoksa asıl talepleri ve hedefleri totaliter bir 
dikta rejim i mi? İkincisi ise, bu açık faşist veya ko
m ünist diktatörlük düşüncesiyle ortaya çıkan heı- 

i hangi bir parti için ne yapılması gerekiyorsa, ona da 
yapılması gereken odur.

İkinci soru: İslam ’ın özgürce katılmadığı bir si
yaset, ne kadar dem okratik ve katılımcı olduğunu 
öne sürse bile, acaba sahiden demokratik olabilir 
mi?

Bir başka husus, dinin ve bu arada İslamiyet’in 
siyasetin bir konusu olarak gündeme gelmesi, öte
den beri devletin dine doğrudan veya dolaylı olarak 
müdahale etmesi sonucudur. Toplumsal gerilim ve 
krizlerin yaşandığı her yerde şikayetler, yakınmalar 
olur. Bu çok tabiidir. İnsanların dini kimlikleri ve 
dini hayatlarıyla ilgili bir takım sıkıntı ve sorunları
nı dile getirip bunların siyasetin sahnesine taşınm a
sından, siyasetçilerden çözüm istemelerinden daha 
tabii ne olabilir? İşleyen bir demokraside zaten ya
pılması gereken şey, meşru ve kanuni siyasi zem in
lerde bu sorunların gündeme gelmesi ve siyaset ta
rafından çözülmesi değil mi?

Bütün bunların bizi getirdiği ana nokta Siyasal 
İslamcılık denen fenom enin doğrudan Türk m o 
dernleşme projesine karşı çevrenin belli b ir siyasi 
tutum ve duruş sahibi olmaya çalışırken kon jonktü
rün etkisinde geliştirdiği kavramsal çerçevedir. B a
şından beri devletin bir tercihi ve emredici politika
sı olarak topluma empoze edilen bu proje, kendi 
meşruiyetini batılılaşma ve din-dışı (seküler) bir 
formasyonda aramıştır. Yeni bir ulus ve toplum inşa 
etm e amacındaki bu  projenin din, mezhep, etnisite 
veya başka kültürel bir kodlama çerçevesinde for
müle edilmiş bir tepid görmesi tabiidir. Genelde İs
lamcılık bu proje ile sürgit bir yüzleşme ve hesaplaş
ma içinde olm uş, her dönemde kendine özgü yeni 
savunma alanları geliştirmiştir. Bu açıdan bakıldı
ğında ne İslam 'ın siyaset, iktidar, yönetim ve devlet
le ilişkileri sona ermiştir, ne de İslamcılık son sözü
nü söylemiştir. Tam aksine doğal sınırlarına var
makta olan kent
leşme ile karşı
lıklı etkileşim ve 
bağım lılığı p e
kiştiren küresel
leşm e olguları 
karşısında İs
lamcılık yepyeni 
bir döneme gir
miş bulunm ak
tadır.

Sona eren 1947-1997 arası döneme ait ikinci ne
sil İslamcılığın retoriği ve Batı’yla eşzaman ortaya 
konan çeşitli toplumsal ve politik projeleriydi. ■

Sona eren 1947-1997 arası dö

neme ait ikinci nesil İslamcılı

ğın retoriği ve Batı’yla eşza

man ortaya konan çeşitli to p 

lumsal ve politik projeleriydi.
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Siyasal İslam 
Hikayesinin Sonu

Yasin Aktay

KAPAK___________________

U*  *  çüncü milenyum a girmeye iyice yaklaşır
ken, garip bir psikolojik atmosfer hakim  
oldu dünyaya. Adeta bu milenyumdan ar

ta kalan bütün hesaplan görmeye, yeni milenyum’a 
denkleştirilm iş b ir hesapla girmeye zorlayan bir 
dürtünün etkisi altında, eski defterler yeniden ele 
alındı. En azından teorik muhasebe düzeyinde 
borçlar — ödenmese de—  tespit edilmeye çalışıldı, 
alacaklar tahsil edilmeye çalışıldı; bir faaliyet bilan
çosu ortaya konulm a gayretkeşliği içine girildi. 
Ü çüncü milenyuma girerken, geçen milenyumun 
sekizinci yüzyılında yaşanmış olan ve hâlâ yoğun 
olarak etkisi değişik düzeylerde süren Aydınlanma, 
bir örnek olarak denilebilir ki, bu bilanço çalışm a
sının merkezinde yer aldı. Aydmlanma’m n önünü 
açtığı değerler, felsefe, bunun ikiyüzyıllık uygula
ması, bunların uygulanmasından mesut olanlar ve 
bundan fevkalade zarar görenler bu muhasebe içi
ne dahil edilmeye çalışıldı. Ama sadece Aydınlanma 
değil, daha bir çok konu bu şekilde, müflis tüccarın 
eski defterleri karıştırırkenki umuduyla, yer yer de 
bir teslimiyetin, bir yenilginin itirafından medet 
um an bir çeşit konkordato ilanıyla yeniden ele alın
dı.

Aslında bu muhasebe sürecinin bir milenyu
mun bitişi, öbürünün gelişiyle çok mu alâkalı oldu
ğu, yoksa zaten başlam ış böylesi bir sürecin sonu 
böylesi bir söylemle mi tamam lanmış olduğu pek

açık değildir, Belki de milenyumun son noktasının 
büyüselleştirilmiş vurguları, son yüzyılda cereyan 
etmiş her şeyi o tür bir teleolojik noktanın çekim 
alanında algılanm asını sağlamıştır. Belki de son 
yüzyıl içinde cereyan etm iş muhasebe söylemlerini 
milenyumla alakalı gösteren böylesi bir yalandır. 
M ilenyum  dönüm üyle alakası her neyse, yirm inci 
yüzyılın ikinci yarısında, sonuna doğru iyice artan 
bir biçim de bir çeşit hesap görmeyi andıran bir şe
kilde bir çok şeyin “son”unun ilan edildiğine şahit 
olduğumuz bir gerçek. M odernlikten tarihe, Ay
dınlanmadan felsefeye, ideolojiden sanata, libera
lizm den demokrasiye, sosyalizmden sosyal bilim le
re, bizzat insanın kendisinden hümanizme kadar 
bir çok şeyin sonunun ilan edildiğini gördük. Bu 
anlamda, geçen yüzyılın bir çeşit “son” hikayeleri 
(eskatolojiler) çağı olarak nitelenmesini mümkün 
kılan bir furyaya benziyor bu. Buna mukâbil, bütün 
bu hikayelerin, hikayenin tabiatı gereği, tekrar yeni 
bir hikayeyle ortaya çıkm ası da bu furyanın diğer 
bir yüzünü oluşturuyor. G erçi eskatolojik hikayeler, 
yeni bir başlangıç için veya hikayenin kalınan yer
den devam etm esini um arak bir açık bırakıyor de
ğiller — hani çok iyi tutan bir film in devamını çek
m ek üzere sonda bırakılan ve çekilmesi muhtemel 
bir “devam film i” için tedbiren açık bırakılan bir h i
kaye değil bu. Son ilanları, çoğu kez bir film senar
yosunun ticarî ufkunun kazandırabileceği bir ihti-
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yattan yoksun olarak hiç bir açık kapı bırakmazlar. 
Muhtemelen yazılan hikayelere herkesten çok ya
zanların inanm asından kaynaklanıyor bu durum. 
Bu yanıyla masum bir tarafı olduğundan bahsedile
bilir eskatolojilerin; ama son bulduğu söylenen hiç 
birşeyin son bulm adığm ın anlaşılması çoğunlukla 
fazla uzun bir zaman almadığından, giderek bir iti
bar kaybının ağırlığını da taşı(yama)malarından 
sözedilebilir. N itekim , hem en her “son ilanı”nın ya 
bir hayal kırıldığı veya bir “geri dönüş” m odu tara
fından izlendiği de görülmüştür. Son bulduğu söy
lenen tarih bütün ihtişamıyla devam etmiş; insan 
kendisine yüklenen felsefî veya metafizik anlamla
rıyla birlikte sahnedeki yerinde sebât etmiş; Aydın
lanm ad ın  bütün değerleri her zaman belli ölçüler
de b ir arz-talep dengesine tâbî olmuş; en kötü ihti
malle bazen kendisine yönelen teveccühte bir azal
ma olmakla birlikte zamanla tekrar değer kazanıp, 
bir sonraki dönemde aynı değeri hatta daha fazlası
nı kazanmıştır. İnsanlar hâlâ felsefe yapmaya devam 
ediyorlar ve hayatlarına hâlâ ideolojiler yön ver
mektedir. Biz bütün bu hayalkırıldıklan veya “geri
ye dönüş” m odlarının tarihe karşı dirençliliğini bü
yük oranda ironik bir boyut barındıran “eskatolo
jilerin  sonu” başlığı altında özetledik {Aktay, 1997: 
340). Anlaşılan o ki, insanlar bu tür eskatolojilere 
inanm ayı da sürdürmeye devam edecekler, ki bu da 
gerçek anlamıyla eskatolojilerin hükümsüzlüğü an
lam ına geliyor — veya belki de tek ve nihâî eskato- 
lo jin in  geçerliliğinin hüküm ferm â oluşu anlamına.

Esasen bütün bu “son” edebiyatlarının hepsinin 
gözardı ettiği gerçek, bütün eskatolojilerin insan 
zihninin dar sınırları içinde kendine bir mecra ara

dığıdır, Tabiatı itibarıyla tarihsel ve toplumsal ola
rak kurulan insan zihninin, olan biteni kavramlar 
aracılığıyla içine alıp kuşatmaya meyyal olduğu bir 
gerçek. Buna ilaveten iyi bilinen bir şey daha var ki, 
o da bu kavram ların hiçbirinin olan-biteni kapsa
yıp tüketemediğidir. Aslında sözkonusu eskatoloji
lerin her birinin gerçeklikle ilgili, zihnin tarihsel ve 
toplumsal sınırlarının imkânları ölçüsünde başvur
duğu bir hikaye vardır. Tüm  hikayeler gibi bunlar 
da kavramsal ve m etaforik hikayelerdir ve olan b i
teni bütün genişliğiyle yakalayabilmekten uzaktır, 
Eskatolojiler, belli bir son edebiyatına başvurmadan 
önce, dünyanın belli kavram lar aracılığıyla belli bir 
hikayenin (anlatın ın ) eşliğinde kurgulanm asını 
sağlarlar. Bu hikayenin gerçek olduğuna önce iyice 
inandı(rdı)ktan sonra, ilan ettikleri “son” aslında 
kendi hikayelerinin mantıksal sonu olmuş oluyor. 
M uhtemelen gerçek dünyada çoğu kez bu “son”a 
nesnel olarak tekâbül eden bir şey bulunmam akta; 
aksine dış dünyanın yine bu hikayenin paralelinde 
inşâ edilmesi sözkonusu olmaktadır.

Gerçeklik inşâsıyla ilgili bu harcıalem bilgileri 
tekrarladıktan sonra, siyasal İslâm’ın sonunu ilan 
eden yeni yetm e söylemi de peşinen eskatolojilerin 
tabiatına ait bu kuralla hem en açıklayabiliriz. G er
çekten de siyasal İslâm’ın sonunu ilan edebilmek 
için herşeyden önce “siyasal İslâm” diye bir gerçek
liğin varolduğuna inanm ak gerekiyor, Bu da kav- 
ramsallaştıııldığı esnada ayırdedildiği negatif bazı 
sınırlar eşliğinde düşünülmesini gerektirir. Bu sı
nırlarda da “kültürel İslâm” veya “geleneksel İslâm” 
olarak temayüz ettirilen başka bir varlıkla karşı kar
şıya gelinir. Başını Oliver Roy’un Türkçe’ye de çev-
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rilen Siyasal İslâm'ın İflası isimli kitabındaki tartış
m aların çektiği bu eskatoloji, kendine göre krono- 
lojize ettiği bir hikayenin sonunu uygun verilerle 
getirmeye çalışırken aslında tam da bunu yapmış 
olm uyor mu?

Bu som ya olumlu b ir cevap veren bir m ülaha
zaya girerken, bizi bekleyen bir takım sorunlara işa
ret etm eden yola çıkm am ak gerekiyor: Öncelikle si
yasal Islâm’ın sona erdiğini ilan eden söylemlerin 
eklem lenm iş oldukları belli dünya görüşü veya po

litik duruşlara karşı 
duyulan haklı tepki
nin, son derece ide
olojik bir “hayır! de
vam ediyor” yollu, 
içi doldurulm am ış, 
nesnel analizlere da
yanmayan bir inat 
söylem ine dönüş
mesi tehlikesi sözko- 
nusudur. Gerçek şu 
ki, siyasal Islâm’ın, 
hangi maksatla o lur
sa olsun, devam edi
yor olduğunu söyle
yenlerle bittiğ in i 
söyleyenler aynı h i
kayenin kurgusu 
içinden bakmış o lu
yorlar olaya. Ancak 
çoğu kez siyasal İs

lâm ’ın sonunu ilan edenlerin politik duruşlarına 
karşı haklılaştırılabilecek bir tepkinin “devam” söy
lem ine açabileceği, açm akta olduğu bir prim in 
kendine dönüp bakm a, bir özeleştiri yapma im kâ
nını da büyük ölçüde harcayarak sürdürülebildiği- 
ni hem en kaydetm ek gerekiyor. Esasen, bu dikoto- 
m iyi varsayıp ona biraz prim  tamsak bile bu, de
vam ettiği söylenen elle tutulabilir bir siyasal Islâm 
bünyesinin m evcudiyetini yeterince ispatlamadığı 
gibi, ispatlayabildiği kadarının da d ört başı m a
m ur b ir şey olduğunu göstermiyor. Buraya kadar 
anlaşılan, çok  bilinm eyenli bir toplum sal denk
lem le karşı karşıya olduğumuzdur. Bu denklem in 
işaretlerini verdiğimiz sorunlarına biraz daha de
taylı bakabiliriz:

Eskatolojiler, belli bir son 

edebiyatına başvurmadan 

önce, dünyanın belli kav

ramlar aracılığıyla belli bir 

hikayenin (anlatının) eşli

ğinde kurgulanmasını sağ

larlar. Bu hikayenin gerçek 

olduğuna önce iyice inan

d ırd ık ta n  sonra, ilan e t 

tikleri "son” aslında kendi 

hikayelerinin mantıksal so

nu olmuş oluyor.

Hikayenin Var Ettiği Gerçek: Siyasal İslâm

Siyasal İslâm’ın bitm iş olduğunu işleyen söylem, as
lında onu belli b ir hikaye çerçevesinde bizzat var 
kılm ış olan söylem in kendisidir. Ne başlayanların 
ne de bitirenlerin tasvir edilen olayla hikaye edici 
olm aktan başka bir ilgileri yoktur. Sözkonusu hika
ye ise her şeyden önce çok basit hatta kaba bir siya- 
sallık/kültürellik ayrım ına dayanmaktadır. Bu ayı
rım da siyasallık sadece devletin baştan aşağıya si
lahlı veya yaptırım gücüne sahip ve her nedense 
toplum a marjinal olm ası gereken bir grubun kont
rolünde sabit bir Islâm  modeline uygun olarak tan
zim edilmesi çabası olarak görülürken, kültürel 
olan salt geleneksel olan, neredeyse hiç bir zihnî fa
aliyet gerektirmeden nesilden nesile aktarılan bir 
dinî tecrübe olarak algılanm aktadır (Aydın, 1999). 
Bu ayırım a öncü lü k etm iş olanlardan Oliver 
Roy’un analizlerinde, örneğin, siyasal İslâm’ın son 
derece dar bir anlam ı öne çıkmaktadır. Buna göre, 
toplumu ve devleti baştan aşağıya İslâmî esaslara 
göre düzenleme yönündeki b ir taleple özdeşleştiri
len siyasal İslâmî akım ların, gerek İran’da gerek Pa
kistan ve Afganistan’da devlet düzeyindeki görünür 
başarısızlıkları siyasal İslâm ’ın bitişinin işaretleri 
olarak okunabilir. Bu bitişin devlet düzeyinde tem 
sil edilmeyen, daha ziyade halk düzeyindeki bir 
m uhalefet hareketi üzerinden ifadesini bulan teza
hürü ise, büyük ölçüde iktidara gelme stratejilerin
deki başarısızlıklarla ölçülebilir. Oliver Roy Türkiye 
örneğinde bunu henüz ele almış olmamakla birlik
te, onun işaret ettiği yoldan gidildiğinde Refah Par- 
tisi’nin iktidardaki perform ans(sızlığ)ı ve yakın ge
lecek için iktidara yürüyüşünün önünün ciddi an 
lamda kesilebilmiş olm ası bu iflasın en önemli gös
tergesi olarak okunabilecektir. Nitekim, onun açtığı 
yolda ilerleyen analizlerin Türkiye’de tslâmcılık için 
yazdıkları hikayelerin final sahnelerine bol bol Re- 
fahyol hüküm etinin kırık noüarını doldurmaları 
bunu göstermektedir.

M ısır’da M üslüm an Kardeşler teşkilatının ne
redeyse üç çeyrek yüzyıldır süren siyasal İslâmlaş
tırm a çabalarının m evcut durumda vardığı yer pek 
hedeflenmiş görünen noktaya yakın görünmediği 
gibi, iktidarın ekonom ik ve siyasal alandaki başarı
sızlıklarına karşı halka bir um ut vaad etmekten de
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gittikçe uzaklaşmış olduğu bile söylenebilir. M üslü
man Kardeşlerin M ısır’da Şeriat kanunlarının biraz 
daha ciddi b ir şekilde uygulanmasından öteye git
meyen ve toplumsal sorunların bam teline basama
yan toplum sal değiş(tir)im  ufku, hasbelkader daha 
fazla iktidar kazandığı takdirde bunun topluma 
gerçekten de ne kazandırabileceği, dahası böyle bir 
kazancın toplum a neye mal olacağı konusunda git
tikçe daha ciddi endişeleri uyandırmaktadır. Mısır 
gibi bir toplum un bu kadarlık bir değişim için bu 
kadar büyük bir bedel ödem e lüksü bulunup bu
lunm adığı da, kuşkusuz ayrı bir tartışmadır. Bu
günden görünen haliyle bile, yani kendisi görece 
muhalefetteyken bile en önem li icraatı neredeyse 
“İslâm’a muhalefet” bahanesiyle yazıp çizen aydın
ların “düşünce özgürlüğu’ne karşı kolaylıkla şidde
te dönüşebilen hareketleri örgütlem ekten ibaret gö
rünen İhvana isnad edilebilecek böyle bir sahne, bir 
“iflas” hikayesine iyi bir fragman olarak kolaylıkla 
m onte edilebilir. Bir hikaye m ontajı olarak böyle bir 
fragm anın seçilmesine itiraz edecek İslamcıların 
gerçekten, bir itirazdan önce bu ayıbı düzeltmek, 
bunun hesabını vermek zorunda olduklarını gözar- 
dı etm eleri m üm kün değildir. Yıllarca sadece ülke 
içinde değil, bütün dünyadaki İslâmcı hareketlere 
de bir çeşit “direniş” ve “özgürlük savaşı” lügatçesi 
ve m itik malzeme servisi vermiş olan Afganis
tan’dan Rusların çekilmesiyle başlayan ve en arkaik 
seviyelerde cereyan eden kabile savaşları görüntüsü 
altındaki İslâmcılığın ekonom ik durumuna bir iflas 
hikayesi elbette uygun düşer. Gerçekten de, Afga
nistan’da Sovyet işgaline karşı bir direnişi örgütle
yerek varolan ve bu noktada görece büyük bir başa
rı kaydeden îslâm cılık, Ruslar’ın gidişinden sonra 
İslâm ’ın hiç bir projesini ya hayata geçirememiş ve
ya geçirebildiği kadarıyla tam  bir fiyaskoyla netice
lenmiştir. B ir anlamda Islâmcılığı küresel anlamda 
büyübozum una uğratan ve sonuçta aynı etkiyi baş
ka bir düzeyde tekrarlayan Taliban hareketinin or
taya çıkm asını sağlayan hayalkırıcı süreç böylece 
başlam ış oluyordu. Pakistan’da iktidara hiç bir za
man pek uzak durmayan, zaman zaman askerî çev
relerle eşgüdüm içerisinde toplumu İslâmlaştırma 
siyasetlerinde aktif rol alan tslâmcdarın Pakistan 
toplum una ne verebilmiş oldukları ortada: Pakistan 
iflah olm az bir askerî darbe yönetim inden bir adım

Hikayenin Sonu AKTAY

öteye gidebilmiş değildir ilh. Askerî darbe denilin
ce, Sudan’a da değinmeden

geçmemek gerekiyor. Sudan’da yıllarca sabırlı 
bir taban hareketiyle yoluna devam eden M üslü
man Kardeşler’in lideri Hasan Turabî, bütün de
m okratik ve geniş ufkuna rağmen önüne çıkan bir 
askeri darbe fırsatını, bu fırsatın ahlâkîliğini sorgu- 
lamaksızın kabul ederek iktidara gelmiş ve yine bu 
yolla iktidardan ayrılmıştır. Pakistan, M ısır ve hatta 
bir ölçüde de Türkiye’deki İslamcılığın askerî kül
türleriyle birarada düşünüldüğünde, İslâmcılığın 
da bir çeşit Jakoben tarzla radikal bir ihtilafının ol
madığı yönünde bir değerlendirme bile yapmak 
mümkündür.

Siyasal İslâm’ın Değişmezliği 
Kimin Beklentisi?

Ancak bütün bu olgulardan bir çeşit “siyasal İs
lâm ’ın sonu” hikayesi çıkarm anın yine ciddi bir ta
kım  sorunları vardır. Bu sorunların başında, hika
yenin, tabiatı gereği mütekâbil nesnesine uyumsuz
luğu, diğeri de, hikayenin siyasallığın belirli ve dar 
bir tanım ına dayanması gelir. Daha açık bir ifadey
le, hikayede bahsedilen siyasal Islâm zaten ya hiç 
var olm adı veya bizzat bu hikaye tarafından var kı
lındı; hikayesi anlatılan İslâm , hikayede anlatılanın 
çoğu kez zımnen de olsa varsaydığının aksine kendi 
içinde hom ojen olmadığı gibi, gerçekte organik bir 
bütünlükten veya en azından kendi dinamikleriyle 
hareket edebilen, kararlar alabilen bir veya bir çok 
odaktan yoksun olarak var. O haliyle ise ciddi bir 
kırılm a yaşamış o l
duğunu gösterecek 
bir şey yok. Yani ya 
dün siyasal İslâm ol
m adığı gibi bugün 
de yok veya dün var 
idiyse bugün de, en 
az dün böyle bir ol
gudan sözetm emizi 
gerektirdiği kadar
var olmaya devam etmektedir, işin aslında ise, en 
azından Osm anlı H ilafetinin ilgasından beri, İslâm 
dünyasını belirleyen en temel koşulun, M üslüm an
ların bir siyasî odaktan yoksun kalmış olmalarıdır.

Siyasal İslâm’ın sonunu ilan 

edebilmek için herşeyden 

önce "siyasal İslâm” diye 

bir gerçekliğin varolduğu

na inanmak gerekiyor.
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Bu durum, öyle bir 
kaç değinmeyle ge
çiştirilebilecek gibi 
de değildir. Bu, en 
azından İslâm ’ın si
yasal tezahürlerini 
alabildiğine kaotik 
kılan, bu tezahürle
rin hepsini tek bir 
hikayenin içine sığ- 
dırabilm eyi de im 
kânsız kılan, gele
cek için de her çeşit 
olum sallığa im kân 
veren b ir d urum 
dur. Buna karşılık 
b ir d in î tecrübe 
ol -.rı.k Islâm ’ın 
içindeki (geniş bir 
cem aat yaşantısı, 
kimlik/özdeşlik ve 
farklılık stratejileri 
veya lügatçesine 
dayanan) kendiliğinden siyasal istenç, her zaman 
olduğu gibi, m evcut hikayenin başladığı son elli yıl
dır ve gelecek zamanlarda da Islâm’ın en azından 
bir temel gösteren olarak (Sayyid, 2000) belirleyici 
olmaya devam etmiş ve edeceğini gösteriyor. Bu 
yoksunluğun telâfisi arayışları, salt dinî addedilen 
namaz, hac, zekat, oruç gibi temel ritüellerden bile 
başlayarak cem aat yaşantısına ve dayanışmasına 
merkezî bir vurgu yapan Islâm’ın müntesipleri ara
sında sanılandan fazla belirleyici olmuş ve olacaktır.

Siyasal İslâm hikayesini bir final noktasına taşı
yan gözlemlerin b ir kısm ını Islâm cı söylem veya tu
tum un gelişiminde tesbit edilen ve hemen “tutar
sızlık” olarak nitelenen “değişimler” oluşturm akta
dır. Dün kesin ve m utlakçı bir vurguyla savunulan 
bazı görüş ve tutum ların bugün ya hiç sahiplenil
miyor olması veya tamam en reddediliyor olmasına 
bolca dikkatlerin çekildiği bu aşamada, dile getiri
len aslında Islâm cılığın “m utlak”, “değişmez” ve “sâ- 
b it” bir söylem ve düstûra sahip olma beklentisin
den başka bir şey değildir. Bu beklenti öyle bir nok
taya varır ki, bu  hareketin m üntesiplerinin sahip o l
duğundan çok daha güçlü bir inanca, dolayısıyla bu

inancın boşa çıkm a
sından kaynaklanan 
b ir hayal kırıklığına 
dönüşür. Oysa siya
sal Islâm addedilen 
olgunun yüklenicile
rinin bir çoğunun ne 
öyle bir iddiası ne de 
öyle b ir beklentisi 
vardır. Aslında söz- 
konusu olan siyasal 
eylemin taşıyıcıları
nın Islâm’la ilişkisi, 
sonuçta b ir yorum 
ilişkisinden ibarettir. 
M utlaklık iddiası on
ların eylemine her
hangi bir siyasal ha
reketin kendi eyle
m inin veya iddiası
nın  doğruluğuna 
olan inancından da
ha fazla bulaşmış de

ğildir. Hatta burada ciddi anlamda merak uyandı
ran bir soru, siyasal Islâm’daki m utlaklık beklentisi
nin bir hareketin doğal olarak taşıması beklenen id
di alarmdaki “doğruluk ısrarı”na mı yoksa, sözko- 
nusu hareketin kendine özgü dinselliğinden kay
naklanması beklenen ve analizi psikiyatrik bir ilgi 
gerektiren “mutlaklığa” mı yönelik olduğudur.

Siyasal İslâm ’ın popüler düzeyde m itolojik söy
lemlerle tutunduğu, alabildiğine dinsel bir lügatçe- 
ye, dolayısıyla bir sabitlik iddiasına dayandığı gö- 
zardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu, siyasal eylemin 
veya katılım ın büyük ölçüde dinî duygularla m oti
ve ediliyor olm asından kaynaklanan bir durumdur, 
Ama böyle bir durum un sadece doğrudan bir dinle 
özdeşleşen siyasî hareketlerde geçerli olduğu söyle
nemez. Esasen siyasî hareketler, en azından popüler 
düzeyde dinî hareketlerden ayırdedilmesi çok kolay 
olmayan bir tezâhür b içim ine sahiptirler. Özdeşleş
me ve farklılaşma (kim lik) mekanizmaları itibarıy
la, söylemlerdeki doğruluk iddiası itibarıyla ve bir 
“dünya kurm a” iradesi itibarıyla, bir yoldaşlar veya 
inananlar topluluğu oluşturm a mekanizmaları iti
barıyla bu konuda aralarında b ir çok paralellikler

Bir dinf tecrübe olarak İslâm’ın içindeki 

kendiliğinden siyasal istenç, her zaman 

olduğu gibi, mevcut hikayenin başladı

ğı son elli yıldır ve gelecek zamanlarda 

da İslâm’ın en azından bir tem el göste

ren olarak belirleyici olmaya devam e t 

miş ve edeceğini gösteriyor. Bu yok

sunluğun telâfisi arayışları, salt dinf ad

dedilen namaz, hac, zekat, oruç gibi 

tem el ritüellerden bile başlayarak ce

maat yaşantısına ve dayanışmasına 

merkezf bir vurgu yapan İslâm’ın mün

tesipleri arasında sanılandan fazla be

lirleyici olmuş ve olacaktır.
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bulunabilir. Bu konuda dine dayalı siyasî hareketle
rin varsa bir ayrıcalığı, daha köldü ve daha hazır bir 
lügatçeyi servise verme im kânına sahip olm aların
dan kaynaklanır. Geleneksel bir dine dayanmayan 
siyasî hareketlerin, yeni olmaları veya doğuş süreci 
itibarıyla gözönünde olm aları itibarıyla gizemin si
yasî avantajına daha az sahip olmaları sözkonusu 
olabilir. Buna rağm en, yola çıkarken bütün siyasî 
hareketlerin veya taleplerin bir “doğruluk iddi- 
ası”nda sebat edecekleri görüntüsü vermeleri kaçı
nılmazdır. H iç bir siyasî hareket kendi iddialarına 
yönelik bir kuşkuyu, bir sebatsızlığı işleyerek yola 
çıkmaz. Aynı zamanda, hiç bir siyasî hareket de, ç ık 
tığı yolda hiç bir etkiye maruz kalmadan devam et
mez ve başa dönemez. Kuşkusuz yola çıkan bir ha- 
ıeketin m aruz kaldığı etkilerle geçirdiği değişim, 
herşeyden önce varoluşun değişmez bir kuralıdır. 
Hayatın en önem li ilkesi değişimken, yaşayan bir 
hareketin, yol alan bir siyasî hareketin en doğal du
rumu da yol boyunca geçireceği değişimdir. Bir va
roluş ilkesi olarak, yola çıkan hiç kimse başladığı 
noktaya geri dönemez. Buna herşeyden önce top
lumsal hareketler dahildir.

Bu itibarla, zaman zaman siyasal İslâm’ın tem 
silcisi sıfatıyla arz-ı endâm edenlerin söylem lerin
deki değişimin b ir yol alış süreci olarak takip edil
mesi daha kolayken, tam da’ siyasal Islâm’a yönelik 
böylesi bir beklentinin sonucu olarak bir “s o n ’un 
işareti olarak okunm aktadır. Oysa siyasal İslâm ola
rak ortaya çıkan, aslında birilerinin M üslüm an 
kimliğiyle siyasal katılım da bulunmasından başka 
bir şey olmayan hareketlilik tamam en beşerî, dola
yısıyla tarihsel ve toplumsal bir hareketliliktir. Her 
ne kadar tarihsel ve top 
lumsallığı onun değerin
den bir şey eksiltm iyor ve

; ya ona ayrı bir değer kat
; mıyorsa da, en azından, bu 

durumun farkında olmak, 
ona metafizik nitelikler at- 
fetmemeyi hatırlatır. As
lında bu beklenti,
Kur’an’da değinilen ve 
uyarılmak üzere kendileri
ne peygam ber gönderil
miş olanların tepkilerini

de anımsatıyor. E n am  Sûresinde zikredilen bu tep
kilerden birinde, kendilerine bütün beşerî tezahür
leriyle gelen uyarıcıların uyarılarını dikkate alm a
yanların birbirlerine (m ealen) “peygamber olsa, ya
nında meleklerle gezmesi gerekmez m iy d i... oysa o 
da bizim gibi çarşıda pazarda gezip duran bir beşer” 
diyerek bu kayıtsızlıklarını gerekçelendirdilderi an
latılır. Kuşkusuz, ayetlerle günümüzde yaşanılanla
rın bire-bir denkleştirilmesi mümkün değildir. An
cak bu tepkinin de son derece insânî bir tepki oldu
ğunu belirtm ek gerekiyor.

Siyasal İslâm denilen karmaşık siyasal hareketli
liğin söylemine yönelik sâbitlik beklentisinin bir se
bebi de onun fundamentalizm ile özdeşleştirilmesi 
veya fundam entalizm e indirgenm esidir. Funda
mentalizm son derece metin-m erkezli bir hareket 
olarak esaslarda hiç bir değişim veya yorum kabul 
etmeyen dinî hareketlerin adıdır. Son zamanlarda 
bütün dünya gündeminde neredeyse İslâm î siyasî 
hareketlere tahsis edilmiş bu tutum, M üslüm anlar 
arasında hiç yok değilse bile, asıl itibariyle H risti- 
yanlık ve Yahudilik içinde, zamanı tam am en dinsel 
bir tempoyla yaşamakta ısrar eden ve dini m etinle
rin kabul edilmiş yorumlarına hiç bir şey katmaya 
yanaşmayan hareketlerin adı olarak ortaya çıkm ış
tır. Robin W right’in Ortadoğu’daki İslâmî siyasî ha
reketlere yönelik gözlemlerinde kaydettiği gibi “sa
dece Suudi A rabistan'ın Vehhabilerinin (belki de 
Afganistan’ın Taliban'ının da) aralarında bulundu
ğu az sayıda grup “fundam entalist” olarak vasıflan- 
dırılabilir. Islâm dünyasında büyük bir fikrî canlılık 
vardır. B ir çok İslâmî grubu adlandırmakta kullanı
labilecek en iyi terim “Islam ist” (Islâm cı) dır. Islâm- 

cıların temel özelliği de
ğişim istem ektir ve bu 
nun şiddet uygulamak
tan siyasi yarışa katılm a
ya kadar birçok yolunu 
kullanmakta olan grup
lar vardır. Islâm cıla ıın  
çoğunun İslâm anlayış
ları esnektir, İslâm ’ın ço
ğulculuğu teşvik edecek 
şekilde yorum lanabilece
ğine inanm aktadırlar ve 
bu konuda son zaman-

Siyasal İslâm olarak ortaya çı

kan, aslında birilerinin Müslü

man kimliğiyle siyasal katılımda 

bulunmasından başka bir şey 

olmayan hareketlilik tamamen 

beşerf, dolayısıyla tarihsel ve 

toplumsal bir hareketliliktir.

I
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larda ciddi tartışm alar yü
rütm ektedirler (W right’tan 
aktaran Yayla, 1998: 68).

S. Sayyid de, A Funda
mental Fear isimli kitabın
da, siyasal İslâm hikayesi
nin içerisinde kendilerine 
rol verilenlerin en önde ge
lenleri (meselâ Humeyni) 
de dahil olm ak üzere, çoğu
nun fundam entalizm  yafta
sını haketm eyecek kadar 
yorum cu olduklarını kay
dediyor. Genellikle siyasal 
Islâm ’ın fundam entalizm  
olarak, onun da mutlak bir 
hakikat iddiası olarak ku
rulm asından muzdaripliği- 
ni ifade eden Sayyid, bu tür 
yorumlarda Islâm cılık olarak ortaya çıkan hareket
lilik içerisinde siyaset ile hakikat arasındaki genel 
geçer ilişkinin gözardı edildiğine dikkat çekiyor, Is- 
lâm cılığını ictihad, maslahat, istihsan gibi yorum 
teknikleriyle siyasal eylem süreci içerisinde hakika
ti tanım lam a tarzının yeterince iyi değerlendirilme
diğini telkin ediyor. M ichel Foucault’nun “siyasal 
sorun ... bizatihi hakikattir” sözünü hatırlatan Say
yid, fundam entalistlere atfedilen hakikat iddiasının 
siyasal eylem içerisindeki siyasal eylemle içiçe olan 
gelişim seyrine bakılması gerektiğini anlatıyor. Bu 
bakış neyi görm eyi sağlayacaktır? En azından başka 
siyasal hareketler içerisindeki doğruluk iddialarının 
vurgusundan daha ağır olmayan bir vurguyla karşı 
karşıya olduğumuzu görmeyi sağlayacaktır, Yukarı
da belirttiğim iz gibi hiç bir siyasî hareket kendi id
dialarına yönelik bir kuşkuyu yedeğinde taşıyarak 
yola çıkmaz. Düşünüm selliği, yani sürekli kendine 
dönük eleştirellik teyakkuzuyla yola çıkmayı öne
ren hareketler, hatta sosyolojik formülasyonlar bile, 
kendi hareketlerinin doğruluğuna inançsızlık veya 
kuşkuyu (duysalar bile) önplana koyarak yola çık
mazlar. S. Sayyid’in verdiği örneklerden ilerlersek 
“Fundam entalizm e Karşı Kadınlar gibi de kendi 
inançlarının doğru olduğunu iddia eder ve funda
m entalist olarak gördüklerinin teklif ettiği alterna
tifleri reddederlerdi. Birisinin inancı hakkında ger

çek iddialarda bulunm ak 
yaygın bir pratiktir. Çeşitli 
hareketlerin projelerinin içe
riği üzerinde uyuş ululayabi
lir fakat siyasal projelerin ha
kikati temsil ettikleri filerin
den başka, herhangi bir fikir 
üzerine inşa edilebileceği dü
şünü lm em elid ir” (Sayyid, 
2000: 32).

Bununla birlikte, mutlak 
hakikati temsil iddiasındaki 
bütün siyasî hareketler gibi 
fundam entalist hareketler 
de, daha geniş anlamıyla si
yasal îslâm cı hareketler de si
yasal sürecin dalgalanmaları 
paralelinde tem sil ettikleri 
hakikatin  içeriği itibariyle 

ciddi değişimler gösterirler, vurguları değişir, m er
kezî kavramların ağırlığı veya merkezîliği artar veya 
eksilir, Çünkü, neresinden bakılırsa, dinî hareketler 
de sonuçta beşerî hareketlerdir ve beşerin bütün za
aflarıyla, tarihsellliği ve toplumsallığıyla mâlüldür. 
Esasen biraz daha derûnî bir bakışaçısına sahip hiç 
kimse hiç bir zaman hiç bir boyutuyla değişmeye
cek bir İslâm yorum unu iddia edemez. Siyaset beşer 
olan, bu dünyada bir yer tutan, mücessem varlıklar 
olan insanların sıradan bir etkinliğidir. Bu etkinli
ğin motivasyonu veya referansları itibariyle İlâhî 
olana merkezî bir yer ayırmasının kendisi de beşerî 
bir tercihtir. O motivasyon saf veya m onolitik bir 
motivasyon olmayabileceği gibi referansların tespi
ti de bir yorum  işidir ve her yorum  gibi o da beşerî 
bir iştir. Dolayısıyla siyasal Islâm, bütün boyutlarıy
la beşerî bir fenomendir. Belli kitlelerin şu veya bu 
sosyolojik süreçlerin sonucunda, kendi siyasal katı
lım larını İslâm î bir çerçevede tutma gayretlerinin 
sonucunda oluşan bir hareketliliktir. Bütün aksi 
analizlere rağmen, böyle bir hareketliliğin tarih 
içinde rutin işleyen ve dönemsel olarak rastlanan 
iniş ve çıkışları vardır. Bu iniş ve çıkışların ne siya
sal Islâm’ın herhangi bir dönemdeki nihâî zaferini 
ilan etmesi veya kanıtlam ası beklenebilir ne de ta
mam en sahneden çekilip gitmesini. Siyasal süreç 
içerisinde, belli b ir duruş veya belli bazı ilkelerin sa-
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vunusu olarak ortaya çıkan bu hareketliliğin, diğer 
siyasal aktörlerin, protagonistleriıı, oyunun üzerin
de oynandığı sahanın ve kendi durumunun gerek
tirdiği biçimlerde, kendi vurgularında, hassasiyetle
rinde ve söylemlerinde rastlanabilecek değişimler, 
bütün siyasî hareketler sosyolojisi için benzer veri
ler sunar, daha fazla veya daha az değil.

Buna karşılık, İslam cıların belli dönemlerde ve
ya belli aktörlerce dile getirilen görüşler arasındaki 
farklılıklara bakarak, esasen İslamcılıkla ilgili her 
çeşit hikayenin yazılabilm esi mümkünken, günü
müzde bu hikayelerin sadece eskatolojik olanları
nın revaçta olm alarının anlamı üzerinde durmak 
daha ilginç olacaktır. Burada değişmezliğin veya 
mutlaklığın ve insanüstülüğün kimin iddiası veya 
beklentisi olduğunu da sorm ak gerekecektir, Islâm- 
cılığın kendi değişim veya zikzaklarını nasıl yorum 
ladığı veya yorumlayıp yorumlamadığı da, otantisi- 
te jargonunun işleyiş biçim leri itibariyle ciddi bir 
değerlendirmeyi hakeder (Aktay, 1999). Bu düzye- 
de İslâm’ın belli b ir biçim inin diğerine oranla daha 
otantik olduğuna karar veren “sosyolojik” veya “si- 
yasetbilim sel” değerlendirm elerin ortalığı kaplam a
sına şahit olduğunu görm ek yeterince mânidârdır. 
Siyasal Islâm’ın sonunu ilan eden anlatının içinde 
zım nen böylesi b ir otantisite değerlendirmesinin 
kendine özgü b ir jargon içinde işlediği görülebilir. 
Açıkçası, “İslâm ’a karşı Islâm cıiık” veya “Kültürel 
İslâm versus siyasal İslâm ” veya bizzat “siyasal İs
lâm ’ın sonu” türünden başlıkların hepsinde böylesi 
bir değerlendirme ve onun gerektirdiği bir özcülü- 
ğün belirleyiciliği sözkonusu olmaktadır. Oysa, söz- 
konusu otantisite değerlendirm esinin bu tür nes
nelci konumlara düşm em iş olması bir yana, M üslü
manların veya İslâm ’ın alabildiğine dağınık (dias- 
poı ik) ve kaotik durum unun başat olduğu bir va
satta, İslâm’a herhangi bir bütüncül analitik çerçe
ve giydirmek imkânsızdır. Tekrarlamak gerekirse, 
en azından halifeliğin kaldırılmasından itibaren 
bütün dünyadaki M üslüm anların sosyolojik ve si
yasî koşullarını belirleyen en önem li gerçek onların 
b u  siyasal katılım  odağı olm a imkânından yoksun
lukları olmuştur. Bugün dünya üzerinde Islâmcı id

, dialarla ortaya çıkan siyasî hareketlerin önemli bir 
kısm ı, bu anlam da küresel ölçekte bir siyasî aktör 
konum unu veya bakışaçısın ı bile üstlenm ekten

uzaktırlar. Siyasal İslâm analizlerine konu olan siya
sî hareketliliklerin önem li bir kısm ı da ya siyasal an
lamda bağımsız değil veya kendilerini net b ir b i
çimde, bir siyasî odak olarak ortaya koymak açısın
dan yasal mevzuatlarla uğraşmakta ve çoğu kez 
kendilerini net bir biçim de temsil edem em ektedir
ler. Buna karşılık 
ortaya İslâm adı
na konulan m e
tinlerde de, İslâm 
m ü slü m a n la rın  
bugünkü d uru
mundan bağım 
sız, bu d u ru m 
lardan hiç etki
lenmeyen evren
sel ve tarihüstü 
bir kategori ola
rak işlenm ekte
dir. Bu anlamda 
aslında siyasal Is
lâm hikayesinin yazım ını sadece oryantalist duruş
tu bil ilerinin yazdığını söylemekten kaçınm ak gere
kiyor. Esasen böyle bir hikayenin yazımında, bizzat 
Islâmcı literatürün de büyük bir katkısı vardır. Z a
ten Leonard Binder (1996) ve M uham m ed Arko- 
un’un da (2000) yerinde tespitiyle, oryantalistlerin 
çokça eleştirilen özcülüğü büyük ölçüde M üslü
manların da besledikleri bir şeydir.

(D evam  Edecek)
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DENEME

Caneı Doğan

B U R A S I N E R E S İ ?
T anzim at’tan sonra T ü rk  aydını kafasında h u m 

m alı bir sancı taşım ıştır. Eserlere konu olan “Ben k i
m im ?” istifham ı cevaplandırılm aya çalışıldıkça ortaya 
ucube b ir d uru m  çıkm ıştır. Bu uğurda tezli rom anlar 
oluşturulm uş, çıkış yolları aranm ıştır.
Araba Sevdası’nda, Fatih -H arbiye’de sa
tır aralarında sorgulanan düşünceler bu 
ıstırabın tezahürüdür. Ö zü bilinen , sözü 
dinlenen h er insan bunu düşünm ekten 
kendini a lam am ıştır. A ğzın ferm u arı 
yoktur, m isali D ede K orkut, U lu  T ü - 
rük’den başlayarak Yunus’u, M evlana’yı 
yanına katıp  K anuni, Yavuz ve Fatih ’li 
cüm lelerle süslem işiz en ham asi cü m le
lerim izi.

Şekille m od ernleşip  söylem le ilerle
m e felsefesi geliştirm işiz. “Tanrı dağı ka
dar T ü rk ’üm , H ira dağı kadar M ü slü 
m an ’ım !” s lo g a n ım ız  o lm uş. B ü tü n  
bunlar kendim izi tanım lam aya ça lışm a
m ızın b ir göstergesi olm uş. Belki birile- 
ri b ir şekilde tanım aya çalışm ış, ancak 
işin kötüsü biz yüzüm üzü gösteren ayna 
bulam am anın  güçlüğüyle karşı karşıya 
kalm ışız. Bazen okyanus kadar geniş, 
bazen bir kuyu kadar dar olduğum uzun 
tezadını görm eye bile korkm uşuz. U yu
m ak için  uyanm ış, uyudukça rüya ta
d ında söy lem ler sayıklayıp d urm aya 
başlam ışız. B ed ir günü ok atıp, Abdal 
M usa gibi pusuya yatm ışız. Gâh atım ızı 
yelesine kadar denize sürm üş, gâh hed e

fe kızıl elm a dikm işiz, k im im iz  bir parça prom eteliğe 
soyunm uş, b iraz da afrod it olm uşuz.

Başkaları adım ızı koym uş kulağım ıza. Yüce söz
dür, Kezban, Asiye, Senem  olsun, ancak yalan söyle

m esin , itaat etsin, puta tapm asın demişler. Taşlara, 
ağaçlara, sayfalara yazm ışlar adım ızı. Taşlar aşın
m ış, ağaçlar kurum uş, sayfalar yanm ış... Ah bir de 
kafalara yazmayı düşünselerm iş, pek yam an o lu r
m uş.

B iıg ü n  Ziya G ökalp , Yahya K em al’in O sm anlı 
tarih  ve kü ltürü  düşkünlüğünü im a ederek şu bey
ti söyler:

Harâbisin harabatı değilsin 
Gözün mazidedir âti değilsin 
Y. Kemal ise şöyle cevap verir:

Ne harâbi ne harâbâtiyim 
Kökü mâzîde olan âtiyim 

Bu b ir yol ayrım ı, b ıçak  sırtı, sırat köprüsü... 
M ihenk taşı kadar hassas, altm  kadar hassas k o 
nu.

Bizler de kökü m azide olan ati olduğum uzu 
iddiada devam etm eye canı gönülden evet 
diyorsak, aynanın karşısına geçip biraz d ü
şünm em iz gerekm ez mi? Yoksa gerçekten 
harap ya da türap m ı olduk, ne dersiniz? Bu 
sorulara bir yenisin i eklem ek istem ez m isi
niz?

Tanrı D ağı nerede, H ira Dağı nerede? 
Benle biz arasındaki mesafeye eşit hızlarla 
giden b irkaç araba kaç yılda varır? Sahi ben 
k im im , sem  kim sin , biz k im iz ya da burası 
neresi? ■
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Kimlik Sorunu mu, 
Medeniyet Sorunu mu?

Yusuf Kaplan

ı

I ' y y ' im lik sorunu, çağım ıza özgü, dolayısıyla 
1 ^  nev-zuhur b ir sorun. Bu sorunun nev-zu- 

- İ - V h u r  bir sorun olm ası, bu soruna kayıtsız 
kalınm ası gerektiği anlam ına gelmez. Çünkü nev- 
zuhur da olsa, son kertede fiili b ir durumla karşı 
karşıyayız.

Hal böyle olunca, burada asıl üzerinde durul
ması gereken mesele, bu soruna nasıl yaklaşılacağı; 
dolayısıyla bu sorunun nasıl algılanacağı ve an- 
lam landırılacağı meselesidir.

K im lik sorununa yaklaşılırken izlenmesi gere
ken tem el kalkış noktası bu şekilde belirlenince, bu 
sorunun spesifik olarak farklı toplum larda, top
lum küm elerinde veya kültür havzalarında nasıl 
ortaya çıktığına, ardından da ne tür görünüm ler 
aldığına bakm ak kaçınılm az hale geliyor. Bunun 
için kim lik sorununun farklı toplum  küm elerinde 
veya kültür havzalarındaki soykütüğünü çıkar
m ak, yani tarihsel oluş/um serüvenini veya süreç
lerini araştırarak analiz etm ek gerekiyor.

Kimlik Sorununun Soykütüğü

K im lik sorununun, çağım ıza özgü, dolayısıyla nev- 
zuhur b ir sorun olduğunu söyledim. Böyle söyle
m ekle sadece bir saptam ada bulunm uş olmuyor;

aynı zamanda kim lik sorununun m ahiyetine iliş
kin esaslı bir soru sorm uş oluyorum : Bugün tüm  
dünyada sanki aynı şekillerde yaşanıyormuş gibi 
görünen ama meseleye biraz yakından bakıldığın
da farklı toplum  küm elerinde veya kültür havzala
rında farklı şekillerde yaşandığı farkedilecek olan 
kim lik sorununun, belli b ir coğrafyada (Batı Avru
pa toplum larında) vuku bulan belli kültürel, to p 
lumsal ve siyasi, dolayısıyla tarihsel yani zamansal- 
mekansal bir deneyim in (m odernliğin) ürünü ola
rak ortaya çıktığı görülecektir.

Batı Avrupa toplum larında Rönesans ve Refor- 
masyon tecrübelerinden sonra bu toplum larda o 
zamana dek geçerli olan otorite, m eşruiyet ve he
gem onya kaynaklarının  sorunsallaştırılm ası ve 
anthropocentric (= insan-m erkezli) bir şekilde ye
niden tanım lanm ası; H eidegger’in deyişiyle “insa
nın her şeyin ölçütü ve ölçüsü haline getirilm esi”, 
işlemediği suçlardan sorum lu tutulduğu için onto- 
lo jik  güvensizlik duygusu yaşayan Avrupalı insa
nın , hayatın her alanına sirayet eden ontolo jik  gü
vensizlik duygusunu aşabilm enin yollarını araştır
masına im kan tanıdı.

M odernite işte böylesi b ir sürecin sonrasında 
ortaya çıktı: İnsan, hayatın m erkezine yerleştirildi: 
Batılı insansa tüm  insanlığın m erkezine oturtuldu:
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Böylelikle her şey fizik gerçekliğe indirgendi; fizik 
ötesi gerçeklikler de fizik gerçekliğin kavram larıy
la tanım lanm aya başlandı: Avrupalı insan, yaşadığı 
on to lo jik  güvensizlik duygusunu, önce en yakın 
çevresine ve doğaya; ardından da Avrupa coğrafya
sının dışındaki coğrafyalara yavaş yavaş hakim  o l
m anın yollarını keşfederek aşmaya çalıştı.

Sanayi devrim iyle birlikte Batı Avrupalı top 
lum lar, sadece kendi yaşadıkları ulusal coğrafyala
ra değil başka coğrafyalara da açılmaya ve hakim  
olmaya başlayınca yaşanan ontolo jik  güvensizlik 
duygusunu görece ve geçici olarak da olsa aştıkları 
zehabına kapıldılar. Avrupalı toplum lar nihayet 
kendilerine güven kazanmaya başlamışlardı: K olo
ni im paratorlukları olarak örgütlenen ulus devlet
lerin siyasi, ekonom ik ve kültürel yapıları, öncelik
leri, farklılıkları ve çıkarları daha bir öne çıkmaya 
ve önem  kazanmaya başladı: Siyasi, kültürel ve 
ekonom ik örgütlenm elerin ulus devlet ekseninde 
hayata geçirilmesi ve zam anla siyasi, kültürel ve 
ekonom ik yapıların sürgit farklılaşmaya yüztut- 
ması, hayatın her alanında farklı aidiyet ve dolayı
sıyla iktidar ve hegem onya kurm a b içim lerinin  ge
liştirilm esine yol açtı. M atbaanın kitlesel olarak et
kinlik ve yaygınlık kazanmaya başlam ası, hayali a i
diyet, iktidar ve hegem onya biçim lerinin çeşitlen

m esine ve çoğalm asına im kan tanıdı.
ik inci Sanayi devrim iyle birlikte icat edilen fo

nograf, fotoğraf, telgraf, radyo, sinem a ve televiz
yon gibi elektronik kitle iletişim  araçları hayali ai
diyet, iktidar ve hegem onya biçim lerinin  daha spe
sifik alanları içerecek veya kuşatacak şekillerde ge
liştirilm esini m üm kün kıldı.

Postm odern süreçte özellikle su yüzüne çıkan, 
sürgit kırılganlaşan ve farklılaşan kim lik ve aidiyet 
biçim leri, dolayısıyla kim lik sorunu böylesi kar
m aşık bir tarihsel sürecin ürünüdür.

Postm odern süreçte aidiyet biçim leriyle iktidar 
ve hegem onya kurm a biçim leri arasındaki ilişkile
rin de kırılmaya uğradığını; m odern dönem de 
ulusal düzlemde ortaya çıkan aidiyet biçim lerinin 
postm odern durum la birlikte daha spesifik alan
larda, örneğin etnik, cinsel, dinsel alanlara ve bu 
alanların alt-alanlarına da sirayet edecek şekilde 
atom ize olduğunu gözlemliyoruz.

A rtık kim lik sorunu, en küçük zevk, beğeni, ar
zu biçim leriyle özdeşleştirilecek kadar kırılganla
şan, parçalanabilen sadece tercih meselesi olarak 
algılanan arızi b ir sorun olarak algılanmaya baş
landı.

Kim lik sorunu, daha dar alanlara indirgenir
ken, iktidar ilişkileri, özellikle de hegemonya kur

m a biçim leri daha küresel bir düz
lem de algılanan ve algılanm ası gere
ken b ir sorun haline geldi.

Sadece kim lik veya aidiyetler de
ğil, kültür veya kültürler de, hayatı
mızda karşılaştığım ız en küçük du
rum larda yaptığım ız tercihler m ese
lesine indirgenm iş durumda.

H al böyle olunca sorunu, artık 
küçük tercihler yapmaktan öte bir 
anlam  ifade etm eyen kim lik sorunu 
olarak ortaya koym ak elbette ki, b i
zi yanlış sonuçlara götürebilir.

M ü slü m an toplum larda yaşa
nan “kim lik sorunu” salt küçük ter
cih lere  indirgenem eyecek kadar 
esaslı b ir sorun. Kim lik kavram ının
ve sorununun bu denli atom ize o l
m ası ve aşındırılm ası, bizi, yaşadığı-
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mız sorunu küçük aidiyetlerden, tercihlerden iba
ret görem eyecek kadar büyük ölçekli ve kapsamlı 
tanım lam alar yapmaya itiyor.

Ancak yaşadığım ız dünyada karşı karşıya kal
dığım ız gelişmeler, bizim kapsam lı ve büyük ö l
çekli tanım lam alar yapm am ıza ilk bakışta pek faz
la im kan tanım ayacak gibi gözüküyor. Ama bu ge
lişm eleri biraz yakından incelemeye başladığım ız
da sorunun en azından saptanm ası konusunda 
ciddi m esafeler alabilm em izin hiç de zor olmadığı 
anlaşılacaktır, diye düşünüyorum .

O halde, şu an yaşadığımız dünyada yaşanan 
gelişm elere biraz yakından bakm akta fayda var.

Dünya Aynı Yöne mi Gidiyor?

M odern dünya tasavvurunun, m odern dünya ta
savvurunun icat ve imal ettiği kavram lar ve ku
ru m lan ıl, sadece m odern Batı toplum larını değil, 
bütün bir dünyayı, dünya toplum ların ı etkilediği; 
siyasi, kültürel ve ekonom ik faaliyet biçim lerini ve 
alanlarını şu ya da bu şekilde de olsa belirlediği 
karm aşık b ir süreçten geçiyor insanoğlu, Sadece 
Batı toplum larında değil, hem en tüm  dünya top- 
lum larında halcim olan veya hakim  kılınmaya çalı
şılan siyasi, ekonom ik ve kültürel kavramların ve 
ku ru m lanıl Soğuk Savaş’ın sona erm esinden son
raki süreçte daha belirgin şekillerde Batılı kavram
lar ve kurum lar ekseninde belirlenm e sürecinin iv
me kazanarak devam ettiği bir zam an diliminde 
yaşıyoruz.

Enform asyon teknolojisinde yaşanan hızlı ge
lişm elerin de katkısıyla zam an ve m ekan kavrayı
şında, zam an ve mekanla kurulan ilişki b içim lerin
de köklü değişim lerin yaşanm ası, dünyanın “kü- 
çülm esi’ ne yol açıyor: Bu süreç, dünyanın temelde 
aynı kavram lar ve kurum lar ekseninde aynı yere 
veya yerlere doğru gittiği ya da sürüklendiği şek
linde b ir yanılsam anın, hatta zam anla kafa karışık
lığının oluşm asına neden oluyor: Bu kafa karışıklı
ğından m üslüm an toplum lar, özellikle de oku- 
m uş-yazm ış (=Hterati) o lm anın  ötesine geçem e
yen, bu  yüzden de dünyada olup bitenleri kavraya
bilecek doyurucu entelektüel derinlikten yoksun 
olan ve henüz aydın olam am ış züm reler de nasip

lerini alıyorlar.
Henüz literati düzeyini aşıp, dünyada olup b i

tenleri bütün karmaşıklığıyla kavrayabilecek zi
hinsel bir donanım a ulaşamayan bu züm reler şöy
le diyorlar: “Dünya, belli bir yöne doğru gidiyor. 
Bu gidişin tersine döndürülebilm esi ya da daha 
iyimser bir ifadeyle bazı toplum ların bu gidişin dı
şında daha farklı
yönlere gid ebilm e- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
leri handiyse im 
kansız gibi bir şey.
Sadece imkansız de
ğil; aynı zam anda 
anlamsız ve boşuna 
bir çaba böylesi bir 
beklenti için e  g ir
mek...”

Bu görüşler, 
m üslüm an toplum - 
lardaki sadece Isla
nd hassasiyetleri o l
mayan literati züm 
relerinde değil, aynı 
zam anda Island 
hassasiyetleri o ldu
ğunu söyleyen lite
rati züm relerinde de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
genel kabul gören 
görüşler.

Bir kere, burada hayati b ir noktanın altını çiz
mek gerekiyor: Bütün dünya toplum larının aynı 
yöne veya yere doğru gittiğini, hatta bunun kaçı
nılmaz olduğunu söylem ek, her şeyden önce tes
lim bayrağını çekm ek dem ektir. Bu da bu tür gö
rüşleri benim seyen (özellikle de Island hassasiyet
leri öne çıkardıklarını söyleyen literati’lerin) ne 
denli köklü bir beyin travm ası yaşadıklarını, dola
yısıyla entelektüel m elekelerinin işleyemez hale 
geldiğini, deyim  yerindeyse “beyinlerinin sulandı
ğını” tezahür ettirm ekten başka bir işe yaramaz.

D ünyanın aynı yöne doğru gittiğini söylem ek, 
Batıkların belirlediği kavram larla ve kum rularla 
şekillendirilm eye ve pekiştirilm eye çalışılan hege
monya ve otorite biçim lerin in  zorunlu olarak sü
receğini, dünyanın önünde başka seçenekler olm a-

O halde müslümanların 

yapması gereken şey şu 

olabilir: Öncelikli olarak ya

şanan krizin mahiyetini, ne

denlerini, koordinatlarını, 

boyutlarını belirlemeye ça

lışmak; ardından da yeni bir 

m edeniyet sıçraması ger

çekleştirmelerini mümkün 

kılacak dinamikleri hareke

te  geçirebilmenin yollarını 

araştırmaya koyulmak. !
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dığını kabul etm ek dem ektir.
Bu yaklaşım , Batı m odernleşm esinin, Batı-d ışı 

toplum lar tarafından da aynı kavram lar ve ku 
rum lar çerçevesinde benim senm esinin zorunlu ol
duğunu iddia eden ve artık  çoktan yanlışlanmış 
Batılılaşm a olarak m odernleşm e teorilerinin ön 
gördüğü yaklaşım lardan pek farklı bir yaklaşım 
değil. Fark şurada: D ün, Batılılaşm a olarak m o
d ernleşm eyi Batıcı m odernleştirici elitler dillendi
riyordu; bugünse hem en tüm  literati kesim leri dil
lendirm eye başladı.

Neden Medeniyet Sorunu?

K im lik sorunu, b ir aidiyet veya özdeşlik sorunu. 
Öyleyse burada, ait olunan veya özdeşleşilen yerin 
veya şeyin insan hayatını anlam lı kılan asli dina
m iklerle, anlam  haritalarıyla m ı ilişkilendirildiği; 
yoksa, daha geçici, arızi, görünür değişkenlerle mi 
ilişkilendirildiği sorusunu sorm ak ve bu soru üze
rinde düşünm ek gerekiyor.

Dahası, aidiyet sorunu anlam ında kim lik soru
nunun bu soru etrafında anlam landırılm ası için 
kimlik sorunu olarak adlandırılan şeyin son kerte
de iktidar ilişkilerinin kurulm ası ve yeniden-kuru-

larak üretilm esi b i
çim inde ortaya ç ı
kıp çıkm adığı so
rusunu sorm am ız 
da kaçınılm az hale 
geliyor.

Mü s l ü ma n  
toplum ların  yaşa
dığı krizi, k im lik  
soru nu  etrafınd a 
geliştirilen  kav
ram lardan yola ç ı
karak anlayabil
m ek ve anlam lan- 
dırabilm ek olduk
ça zor. M üslüm an 
toplum ların soru 
nu, arızi aidiyetler 
veya küçük tercih
ler etrafında şekil

İçinde yaşadığımız çağa her 

bakımdan yön ve şekil ve

ren Batıklar, söyleyecekleri

ni söylediler ve "bitirdiler”: 

Çağ müslümanlara gebe. 

Hayatı salt bura’ya ve şim- 

di'ye hapseden ve dolayı

sıyla "bitiren” Batıklar, yaşa

dıkları ve tüm insanlığı sü

rüklemeye çalıştıkları anlam 

krizini göstergebilimsel ola

rak örtmek, ertelem ek için 

çaba gösteriyorlar.

lendirilen ve tanım lanm aya başlanan kim lik soru
nunun ötesinde b ir sorun: Her şeyden önce bir 
şahsiyet sorunu. B ir yandan Batı kültürünün ifade 
ve dışavurum biçim lerin in  birörnekleşerek küre- 
selleştirildiği; öte yandansa atom ize kim liklerin 
handiyse “kışkırtılm aya” çalışıldığı bir ortam da ye
ni b ir m üslüm an şahsiyet prototip inin  nasıl icat ve 
inşa edilebileceği sorunu aciliyet ve hayatiyet arze- 
den esaslı b ir sorun olarak karşım ıza çıkıyor.

M üslüm an şahsiyet, hayata bir bütün olarak 
bakan; hayatını b ir bütün olarak düzenleyerek sür
dürmeye çalışm ak zorunda olan bir şahsiyet.

Çağımızda, yeni b ir M üslüm an şahsiyetin icadı 
ve inşası sorunu, ancak m üslüm anlarm  hayatın 
hem arızi, hem de asli dinam iklerini harekete ge
çirm elerini m üm kün kılacak bir medeniyet tasav
vuru ile hayata geçirilebilecek ve hayatiyet arzede- 
bilecek bir sorun olarak görüldüğü zam an hem 
m üslüm anlarm  kendilerine özgü bir dünya kur
m aları, hem  de bugüne kadar yoğun baskısı ile 
karşı karşıya kaldıkları Batı m edeniyetinin hege
m onyasının kodlarını deşifre ederek etkisizleştire- 
bilm eleri im kan dahiline girebilir. Sorun, böylesi- 
ne kapsam lı ve büyük ölçekli bir perspektifle ele 
alınmadığı sürece M üslüm anlarm  yaşadıkları kriz 
kolay kolay an lam lan d ırılm ay acak  ve a ş ılm a y a 
caktır.

Çünkü m üslüm anlarm  yaşadıkları “kim lik kri
zi” sorunu, geçici ve değişken aidiyetler; küçük ter
cihler m eselesine indirgenem eyecek kadar kap
samlı bir sorundur. Bu nedenle bu sorunun, kap
samlı perspektiflerle ele alınm ası kaçınılm azdır. 
Postm odern söylem lerin ve duyarlıkların, kim lik
leri, tercih m eselesine indirgeyecek kadar parçala
ması, atom ize etm esi, m üslüm anlarm  bugüne dek 
kim lik sorunu olarak adlandırdıkları şeyin aslında 
bir kim lik sorunu olm adığını, özelde şahsiyet, ge
nelde ise bu şahsiyetlerle icat ve inşa edilebilecek 
yeni b ir medeniyet sorunu olduğunu su yüzüne çı
karttı.

M üslüm anlarm  kim lik krizi sorununun m ahi
yeti ile, tüm  dünya genelinde yaşandığı varsayılan 
kim lik sorununun m ahiyeti çok ciddi farklılıklar 
arzediyor. O halde, m üslüm anlarm  yaşadıkları 
“kim lik krizi” sorununun nasıl b ir m ahiyet ve gö-

42 H aziran 2000 ÜMRAN



Kimlik Sorunu »m? KAPLAN

rünüm arzettiğini 
daha ayrıntılı o la
rak ortaya koym a
mız gerekiyor,

İki Farklı Fetret 
Dönemi

İslam  tarih i b o 
yunca ik i farklı 
büyük fetret d ön e
m inin yaşandığın
dan sözetm ek  
mümkün: B ir in c i
si, 13. yüzyılda 
Moğol istilası sonrasında yaşanan ve temelde siya
si nedenleri ve sonuçları olan ilk fetret dönemi. Bu 
fetret dönem inde m üslüm anların, gerek m üslü
m anlıkla ilişk ilerin i, gerekse m üslüm anlık-dışı 
dünyayla, kültürlerle ilişkilerini sorunsallaştıracak 
ontolojik ve epistem olojik  bir güvensizlik sorunu 
patlak verm ediği için müslüm anlar, çabucak to 
parlanm asını bildiler ve kültür, sanat ve düşünce 
hayatında, siyaset felsefesinde ve güçlü siyasi orga
nizasyonlar kurm akta önceki dönem lere oranla 
daha kalıcı ve köklü atılmalar gerçekleştirm eyi b a 
şardılar. Yaşanan kriz, siyasi olduğu ve m üslüm an
ların m üslüm anlığın anlam  haritalarıyla ve kök 
paradigm alarıyla ilişkilerini sakatlayan bir kriz o l
madığı için bu kriz görece çabuk atlatıldı ve m üs
lüm anların yeniden ve daha güçlü şekillerde top
lanm alarına ve yeniden bir medeniyet sıçraması 
gerçekleştirm elerine im kan tanıdı.

ikinci büyük fetret dönem i ise m odern dö
nemde zuhur eden ve m üslüm anların hem m üslü
manlıkla hem  de bu dünya ile ilişkilerini sorunlu 
hale getiren b ir dönem : M üslüm anlığın kök-para- 
digm alarınm  ve anlam  haritalarının yeni şekillerde 
yeniden icat ve form üle edilmesini zorunlu hale 
getiren bu d önem de yaşanan kriz, önceki d önem 
le karşılaştırıldığında daha esaslı, daha büyük bir 
kriz. M üslüm anlar, bu krizin gerçek nedenlerini ve 
mahiyetini kavrayabildikleri zam an, krizin büyük
lüğüyle orantılı olarak bulacakları çıkış yolu da ye
niden esaslı b ir m edeniyet sıçram asının gerçekleş

tirilm esine imkan 
tanıyabilir.

O halde m üs
lüm anların  yap
m ası gereken şey 
şu olabilir: Ö nce
likli olarak yaşa
nan krizin m ahi
yetini, nedenleri
ni, koord inatları
nı, boyutlarım  b e
lirlem eye ça lış
mak; ardından da 
yeni bir medeniyet 
sıçram ası gerçek

leştirm elerini m üm kün kılacak dinam ikleri hare
kete geçirebilm enin yollarını araştırmaya koyul
mak.

M üslüm anların yaşadıkları krizin, genellemeci, 
indirgem eci veya selefi yaklaşımlarla anlam landı- 
rılamayacağı da, aşılamayacağı da artık açıklığa ka
vuşmuş durumda. Hem içinde yaşadığımız dünya
nın im kanları ve zaaflarını çok iyi kavram ak; hem 
de bu dünyada, hala dinam izm ini koruyan, örtük 
şekillerde de olsa zihin ve davranış kalıplarım ızı 
belirlemeye devam eden en temel aktör olan kök- 
paradigm alarım ızın, anlam haritalarım ızın ve an
lam landırm a pratiklerim izin yeni bir müslüman 
şahsiyetin oluşm asını; yapıp-ettiğim iz her şeye, 
hayatımızın her alanına sirayet eden ontolo jik  ve 
epistem olojik güvensizlik sorununun aşılm asını; 
kültür, sanat, düşünce, siyaset, ekonom i alanların
da yeni kodların, yeni paradigm aların icat ve inşa 
edilm esini m üm kün kılacak şekilde harekete geçi
rebilm enin yollarım  keşfetmek zorundayız. M o
dern dönem de yapageldiğimiz gibi, m evcut siyasi, 
kültürel, ekonom ik ve entelektüel söylem lere ek
lem lenerek özgün şeyler söyleyemeyeceğimizi de, 
yaşadığımız krizi anlam landırıp aşmak şöyle dur
sun, sürgit bastırm aktan ve ertelem ekten başka bir 
şey yapm ış olam ayacağım ızı artık kavramış o lm a
mız gerekir.

O yüzden diyorum ki, bu dünyaya söyleyecek 
bir şeyiniz yoksa, yaşamınızın da, bu dünyada ya
şam anızın da bir anlam ı yoktur. Başkalarının söy-
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lediklerini söyleyerek veya 
tekrarlayarak yeni şeyler 
söyleyebilm ek m üm kün de
ğildir. B ir  şeyler söylüyor 
o lab ilm ek , gerçekten b ir 
şeyler söy leyEB ÎLİyor o l
m akla m üm kündür. Bu da, 
neyi, n için  ve NASIL söyle
m eniz gerektiğini bilebiliyor 
olm anıza bağlıdır.

Neyi, niçin ve nasıl söy
lem eniz gerektiğini b ilem i
yorsanız, yeni şeyler söyle
yem eyeceksiniz; dolayısıyla 
söylediğiniz şeylerin gerçek
ten yeni, özgün şeyler oldu
ğunu asla farkedemeyecek, 
kavrayamayacaksınız demektir.

Estetik/Beğeni Veya Varoluş Sorunu

K anım ca, m üslüm anlarm  karşı karşıya kaldıkları, 
b ir türlü  içinden çıkam adıkları, üstesinden gele
m edikleri en esaslı sorun tam  da burada gizli: 
Zevk/beğeni, yani duyarlık sorunu. Sorun, önce
likli olarak tem elde estetik b ir sorun.

Bize bugüne kadar m üslüm anlarm  en büyük 
sorunların ın  siyasi, ekonom ik, toplum sal, stratejik 
vesaire olduğu söylendi. Elbette ki m üslümanlar, 
çok büyük siyasi, ekonom ik, toplum sal, stratejik 
sorunlarla karşı karşıyalar. Ama bu sorunlar, yaşa
nan sıkıntıların , açm azların bizatihi kendileri veya 
sebepleri değil; sonuçları.

Oysa asıl asli sorun, insan, eşya, dünyaya karşı 
nasıl b ir duruş, nasıl bir tavır; nasıl bir duyarlık ge
liştirilebileceği sorunudur. Bu tem elde estetik olan 
sorun kavranılm adığı ve anlam landırılarak aşıl
m adığı sürece, m üslüm anlar köklü siyasi, ekono
m ik, toplum sal, stratejik  sorunlarla, açmazlarla 
karşı karşıya kalm aktan kurtulam ayacaklar.

Bugün m üslüm anlar ne söyleyeceklerinden 
çok; neyi, nasıl söylem eleri gerektiğini kavram akta 
zorlanıyorlar. Çünkü tem elde m üslüm anlarm  ne 
söylem eleri gerektiği konusunda ciddi sorunları 
yok: Zira m üslüm anlarm  söyleyecekleri şeyleri ih 

tiva eden, işaret eden, telaf
fuz eden “kaynak”lar, dina
m ikler sağlam ve sahih ola
rak m evcudiyetlerini sürdü
rüyorlar: Öylesine sürdürü
yorlar ki, sadece keşfedilme
yi bekliyorlar: Şöyle bir 
“e r le r in i  uzatabilseler “do- 
kunabilecek”ler o muhkem 
kaynaklara, dinamiklere.

işte sorun da burada dü
ğüm leniyor zaten: O m uh
kem kaynaklara, dinam ikle
re nasıl “dokunulacak”?

Kutlu/kuşatıcı bir “dil”

Orada, öylece, boşlukta duran kaynaklara, dina
miklere “çıplak el”le dokunm ak m üm kün değil. 
“E l”, aynı anda “gönüL’le v e “b e y in ’le harekete ge- 
çirilebildiği zam an bir şeye “dokunabilir” ancak. 
“E l”in “gönül”le ve “b e y in ’le harekete geçirilebil
m esi; “el”in hareketinden b ir m ahsulün tahsil edi
lebilmesi sadece ve sadece “dil” aracılığıyla imkan 
dahiline girebilir. Kuru bir “d il”den sözetmiyorum 
burada: insanın  ruhunu harekete geçirebilecek, in 
sana yapıp ettiği her b ir şeyde heyecan verecek, 
coşku ilham  edecek “ulvi b ir d il”den sözediyorum: 
Beyin'le gönül’ü aynı anda harekete geçirebilecek, 
sadece m üslüm anlara değil, b ü tü n  insanlığa bir 
şeyler arm ağan edebilecek “kutlu/kuşatıcı bir 
dil”den.

Benim  buraya kadar söylem eye çalıştığım şey
leri M evlana daha sarih ve daha çarpıcı bir dille 
şöyle ifade ediyor: “Aynı dili konuşan insanlar değil, 
aynı duyguyu paylaşan insanlar anlaşabilir’’.

M evlana’nın söylediği şeyi, biraz önce açım la
maya çalıştığım  hassasiyetle/duyarlıkla yeniden 
form üle etm eye çalışacak olursak, ‘aynı duyguyu 
paylaşan insanlar, ‘aynı dil’i de konuşuyorlar de
m ektir zaten” diye anlayabiliriz.

İslam  dünyası, başkalarının söylediklerini söy
leyerek bir yere varamaz. Yapılması gereken şey, 
başkalarının söylediklerinden başka, bambaşka, 
farklı ve yeni şeyler söyleyebilmektir.

An bu an; dem bu demdir, 

diyorum. Kur’an’ın salt müs

lümanları değil; aynı anda 

ve zamanda bütün bir in

sanlığı muhatap aldığı ger

çeğini daima hatırlayarak; 

bu dünyaya söyleyecekleri 

şeyleri nasıl söyleyebile

ceklerinin yollarını araştır

mak durumundalar.
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Sonuç: Sonun Başlangıcı (mı?)

Postm odern söylem ler ve duyarlıklar, kim lik soru
nunu, küçük aidiyetler ve tercihler meselesine in
dirgemekle, kim lik sorununun kapsam ını ve alanı
nı iyice daraltıyorlar. K im liklerin kolaylıkla parça
lanabilir ve dolayısıyla uçuşkan hale gelmesi, güre
ciliğin en temel paradigm a katm a yükseltilmesi, 
m üslüm anların yaşadıkları krizi, kimlik sorunu 
eksenli tartışm alardan, daha kapsam lı ve kuşatıcı 
vaatleri taşıyabilecek büyük ölçekli eksenler çerçe
vesinde anlam landırm aları ve tartışm aları gerekti
ğini ortaya koyuyor.

Postm odern söylem ler ve duyarlıklar bir yan
dan hayatı fena halde atom ize ediyor ama öte yan
dan da Batı uygarlığının hegem onyasının alanları
nı daha fazla genişletm esine m üsait biı zemin ha
zırlıyor. Postm odern söylem lerin ve duyarlıkların 
sonuçta tüm insanlığı getirdiği nokta, tüm dünya 
ölçeğinde yaşanan, özellikle de B atı kültürünün ve 
uygarlığının yaşadığı asli krizi (anlam  krizini) sür
git örtm eye veya ertelem eye yarıyor.

Küreselleşme ile birlikte Batı uygarlığı ölçek 
büyüterek arızi alanlardaki hegemonyasının alanla
rını sürgit genişletiyor: ama bu süreç, yaşanan zihin 
ve ufuk daralmasının daha görünür hale gelmesini 
de kolaylaştırıyor.

Oysa M üslüm anlık, 
m ahiyeti ve vaatleri iti
bariyle hem ölçek b ü 
yüten, hem de zihin ve 
ufuk genişleten b ir  
özelliğe sahip. M üslü
m anlığ ın  bu özelliği 
çok iyi farkedildiği 
içindir İd, İslam dünya
sı geniş kapsam lı b ir 
kuşatmaya maruz d u
rum da. Ancak m üslü- 
m anlar, m ü slü m an lı
ğın d in am ik lerin i ve 
im kan ların ı keşfede
rek, m ü slü m anlığın  
sunduğu anlam  harita
larını, kodlarını, kök-

paradigmaları yeni bir ruhla yeniden icat etm enin 
yollarını bulabilirlerse, hem  kuşatmayı püskürte
bilecek; hem de yeni bir medeniyet sıçram asına 
izin verebilecek bir perform ans ortaya koyabilirler. 
Şu an, köklü bir anlam  krizinin her bir tarafa sira
yet ettiği içinde bulunduğum uz çağ, tam  da m üs
lüm anların bir şeyler söyleyebilecekleri bir çağdır.

İçinde yaşadığımız çağa her bakım dan yön ve 
şekil veren Batılılar, söyleyeceklerini söylediler ve 
“bitirdiler”: Çağ m üslüm anlara gebe. Hayatı salt 
buraya ve ş im diye hapseden ve dolayısıyla “b iti
ren” Batılılar, yaşadıkları ve tüm insanlığı sürükle
meye çalıştıkları anlam  krizini göstergebilim sel 
olarak örtm ek, ertelem ek için çaba gösteriyorlar.

İşte tam  burada, hayatın salt b u raya ve şim - 
d i’ye hapsedilemeyeceği gibi geniş, deruni, engin 
b ir zihin ve ufuk çizgisine sahip olm ası gereken 
müslümanlar, karşı karşıya kaldıkları im kanın ne 
denli ferahlatıcı bir im kan ve idrak çizgisi sunabi
leceğini keşfetm enin yollarını araştırm akla m ükel
lefler.

An bu an; dem bu dem dir, diyorum. Kur’an’ın 
salt müslüm anları değil; aynı anda ve zam anda b ü 
tün bir insanlığı m uhatap aldığı gerçeğini daim a 
hatırlayarak; bu dünyaya söyleyecekleri şeyleri na
sıl söyleyebileceklerinin yollarını araştırm ak d uru

mundalar.
Sahip olduğum uz 

engin ve deruni potansi
yel, arızi, küçük kom p
lekslerden arın d ırılm ış 
ortak bir duygunun, du
yarlığın, duruşun, sevgi
nin üretilm esi; dolayısıy
la hayatın gerçeklerin i 
asla gözardı etm eksizin 
dalga dalga büyüyebile
cek, büyütülebilecek ve 
k ü r e s e l le ş t ir i le b i le c e k  
ortak bir heyecan, ortak 
b ir coşku, yaratıcı bir 
ruh ve “ro m an tizm ”in 
harekete geçirilm esi bizi 
bekliyor. ■
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Ekonomi-Politiğin 
Dini Algılarla İlişkileri

Haluk Burhan

DÜŞÜNCE_________________

B ir din tarihi süreç içinde ekonom ik sınıfların ve tarihsel im tiyazlara sahip toplumsal grupların 
m enfaatlerine hizm et etm eye başlayabilir. D in ’in böyle bir yönelim e girm esi kendi iç dinam iğinin 
yansım ası o lm aktan ziyade harici İçimi etkenlerin şartları bu şekilde hazırlam ası ile ilgilidir. D ini 

m esaj, kendini koruyabilm e, hususiliğini muhafaza etm e kabiliyetine sahipse ekonom ik veya tarihsel top
lum sal grupların faaliyetleri ile aşınmaz. Toplum lar sular gibi gelir geçer am a din, su çekilince kalan kum 
gibi kendisine istinad edilen b ir zemin olur. A ncak dini esaslar muğlaklaşmışsa, kitab tah rif edilmişse di
n in  kendine ait dinam iği sarsılır. Böyle b ir süreçte din artık kendini korum a im kanım  yitirir.

B ir din toplum huzuruna çıktığında karşısına esas itibariyle iki toplum sal organizm a çıkar. Bunlardan 
biri toplum un ekonom ik güçleri yani iktisadi sınıflarıdır. Diğer toplum sal organizm a ise tarihsel sınıflar
dır. Ö rneğin O rtaçağ Avrupa’sında Kral, Senyörler, Kilise ekonom ik gücü tem sil ederken; m erkantilist üre
tim in doğuşu ile özgür insanlar hareketi burjuvaların çıkışına sebep olm uş ve öteki sınıfları tarihsel kılm ış
tır. Bugün halen varlığını koruyan Kral, Katolik Kilisesi-Papalık, Soyluluk Unvanları bu sınıfların iktisadi 
faaliyetlerinin devam ından değil geçm işten tevarüs edilen s ın ıf inisiyatiflerine m odern devletlerin saygı

sından gelmektedir. Zira m o
dern toplum  dileseydi Avru
pa’daki eski sınıfların taşıyıcı
ları olan hanedanları m alla
rından m ahrum  bırakarak ve 
m illi kim lik dışına çıkararak 
yok edebilirdi. N itekim  Batı 
dışı toplum larda (Rusya, İran 
gib i) bu  tü r uygulam alara 
rastlanm ıştır.

Sınıfsal yapıları tehdit et
mediği sürece din ile toplum 
lar yönetilir. Osm anlı siyase
tinde din ekonom i-politikti. 
O sm anlı Sultanlarının dayan
dığı ekonom ik sınıfları (Yeni-
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çeri-T ım arlı Sipahilik, tekke, m edrese) tarihsel sı
nıflar kılm aya yönelerek yeni sınıflar-ekonom ik 
güçler (N izam -ı Cedit, gazete/cemiyetcilik, D ar’ul 
Fünûn) ihdasına başvurm aları yeni sınıfların dini 
yeniden anlam landırm a çabasına girişm elerini ka
çınılm az laldı. D in, yeni ekonom ik-politiği belirle
me faaliyetleri çerçevesinde Sultanlığın meşruiye
tini reddetm ede kullanıldı. Cum huriyetle birlikte 
eski yani tarihsel sınıfların varlıklarını yok eden bir 
sua tedbir alındı (alfabe değişim i, tekke-zaviyele- 
rin kaldırılm ası, laikliğin kabulü) ise de din yine de 
ekonom i-p olitik  olarak kaldı. Siyasi bürokrasi dini 
kendi tabii seyrine terketm edi. B u  durum dinin re
form a uğram ası, yenilenmesi, m anipüle edilmesi 
teşebbüslerinin sık sık gündem e gelmesi ihtiyacını 
hep taze tutm uştur. Ancak bu yazının am acı siya
si bürokrasin in  dinle m anip ülatif ilişkilerini sergi
lemek değil; bundan önceki pek çok makalede 
vurgulamaya çalıştığım ız gibi m üslüm anların da 
ana dam ardan kopm uş dört doktrin  (Şia, H arici
lik, M ürcie, M utezilece toplum sal b ir tabana daya
lı olarak iktidar talep/ ilişkileri ile bağlantılı m ani

, pülasyona başvurduklarını hatırlatm ak. D oktrine! 
j tutum lar ya iktidarın yorum u ya da iktidarı talep 
: eden bir yorum  olduğu oranda ekonom i-politik-
: tir. Ö rneğin H aricilik ortaya çıkmasaydı bile, ikti

darın Kureyş’te olduğu tezi birgün mutlaka tartışı
lacaktı. Yani fetihlerle ihtida etm iş kavimlerin yö
netim de tem sili ve hatta yönetici olm aları mesele
si gündem e taşınacaktı. Bu gerçek nedeniyle top
lumsal blokların  kendilerini b ir ‘inanç yorumu ile 
tarif etm eleri makul sayılmalıdır. Ancak neticede 
toplum sal blokların  “islami değerlere uygun” diye
rek ileri sürdükleri yorum ve m etodları kaosa se
bebiyet verdi. Yorum ların çokluğu nedeniyle dinin 
anlam  dünyası birtakım  kaym alara uğradı.

Bugün de tıpkı geçmişteki gibi din ile ilgili kar
m aşık b ir pozisyon kazanılm ıştır. Yukarıda saydı
ğımız dört temel itikadi m ezhebin değişik versi
yonları günüm üz koşullarında da yaşamakta ve 
“im an” tanım ında bulunm aktadır. İkinci problem 
bu m ezheplerin ortaya çıkış saiklerinin devlet ol
mak ya da siyasi imtiyazlarını korum ak fikriyle be
lirlenm iş bulunm asıyla gündem e geliyor. Zira ta
rihsel anlam da bu mezhepler b ir şekilde birbirle-

riyle kavgalıdır ve kavga tüm görüşlerin aynı keli
mede buluşarak nihayete ereceği izlenim i verm e
mektedir. Ü çüncü ve en esaslı problem mezkur 
mezheplerin müslüman toplum lara Şeriat (İslam 
D evleti) kavramı ile Hukuk devleti (çoğulcu, katı
lım cı, herkesin temel hak ve hürriyetlerini koruyan 
anayasal devlet) kavramı arasında bir tercih im ka
nı sunam am ası ile ortaya çıkıyor. Bu iki kavram ın 
açılım ı şöyle tarif edilebilir: ilk kavram ile dinin ka
musal alana müdahalesi “dini yaşantının” olmazsa 
olm az hedefi haline gelirken; ikinci kavram kam u
sala müdahaleden ziyade kamusalda yer alabilmek 
kaygısını, “dini yaşantı”nın gündelik hayata katılı
m ını işaret etmektedir. Bu problem atik ortam da İs
lam Dünyasında yaşayan toplum lar için dittin ima- 
ni, siyasi, hayata dair b ir model oluşturam am ış bu
lunm ası garip karşılanamaz. Çünkü bugün din, İs
lam Dünyasında doktrinel tutum lar anlam ında ya
şamaktadır ve açıklam a biçim i olm aktan ziyade 
problem  üretici bir fonksiyonelliği yansıtmaktadır. 
Ö rneğin M ürcie'nin iman tanım lam asının izdü
şüm leri günümüz dünyasmda da yaşamaktadır ve 
kim i aydınların ‘Halk Islam’- ‘Volk İslam’ diye tabir 
etlikleri bu kültürel durum, Haricilik benzeri kim i 
tutum larla çatışmalıdır. B ir yargı beliıtm eksizin 
“başörtm em ek günah mı, küfür m ü?” yolundaki 
soruyla iki yaklaşım arasındaki çatışmayı açığa ç ı
karabiliriz. Bu şartlarda doktrinel tutum ların laik 
devlet eleştirisine girm eleri kendilerinin de otoriter 
devlet talebi içinde olm aları dolayısıyla tutarsızdır. 
N itekim  Mürcie (Em evi), Şia, Haricilik ve Mutezile 
(Abbasi) doktrinleri tarihsel anlamda c toriterya- 
nist b ir birikim e sahip oldular.

Ana damardan kopuk olduğunu iddia ettiği
m iz d ört doktrinin tarihsel adlandırm alar şeklinde 
ele alınamayacağını da şim di vurgulamalıyız. Mür
cie, “ im an amelden tam am en ayrı bir şeydir” diye
rek im an bulunduğu sürece hiçbir günahın hiçbir 
zararının bulunm ayacağına hükm etti ve İslam  ta
rihi boyunca hem  yönetici kesimde, hem  de halk 
katm anlarında teorik olm asa bile fiilen yaşadı. Şia, 
tarihsel olarak hem felsefi ve hem de sufizm ine d ö
nüşerek kendini yeniledi. K itabî bilginin yanında 
batm i-vehbî b ir bilginin insanları yönetm ek için 
birini ‘seçtiğini’ ifade etti. Haricilik iki şey vurgula-
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dı. Kebire- büyük günah, im an dairesinden çıkarır; 
yönetici kebire işlerse azledilir ve dini kurallar İs
lam cemiyeti üyelerince tatbik edilir. Haricilik, ‘da- 
vetçi’nin kadı gibi davranabileceği bir vasata talip 
oldu. Son olarak Mutezile, kader-adalet-sıfat (tev- 
hid) fikirlerini Yunan akılcılığından aldı ve ‘erdem
li b ir devlet idealini’ pratiğe geçirm eyi denedi.

D ö rt doktrin, söylem düzeyinde birbirleriyle 
çelişiyor görünse de dayandıkları sınıfların ekono- 
m ik-p olitik  im tiyazlarını korum ayı tem el alan çe
lişkiyi yansıtm aktadır. Diğer deyişle söylem düze
yinde rastlanan çelişkiler, doktrinleri tem ellendir
m ek için getirilen deliller düzeyindeki ihlilaflar as
lında ‘doğru’yu bulm a arayışının neticeleri olm a
yıp ‘iktidar talebi’nin üstünü örten iktisadî-poli- 
tik-karizm atik önceliklere aidiyet kesbeder, Doğal 
olarak bugün tartışm aya açılm ış pek çok konunun 
İslam  tarihi sürecinde aynı şekilde ele alındığı tes- 
bit edilebilir. D oğrusu İslam ’ın kam usala nasıl çı
kacağı sorusu İslam  Tarihi’nde zuhur eden aktör
lerin salih, m uttaki-rabbani şahsiyetlerine rağmen 
yine de karm aşık, çelişik, hatalı tavırlarıyla b irik 
miş bir miras şeklinde tevarüs etti, ö rn eğ in  üm 
m etin sevgi ile andığı, salih, Resul (a.s.v.)’ün göz
bebeği ve m aktul üç im an (O sm an, Ali, Hüseyin r.
a.) sonraki nesiller için bitm ez hesaplaşmalara ne
den olacak hatalar yaptılar. A ncak hata sahipleri 
üm m etin gözde isim leri, Resûlüllah’ın dava arka
daşları, Resul’ün ehl-i beyti, nihayet şehidlerim iz 
olunca problem lerin kaynağı olan hataları sahiple
rine iade etm ek zorlaşıyor. M aktul olan masumiyet 
kefenine sarılıyor. O sm anlı’nın hitam ına kadar de
ğişik H anedan Devlet m odelleri İslam  adına bir

başarıyı kovaladıkları için, maddi zenginlik ve as
keri üstünlük nedeniyle d in in  kamusalda görü
nürlüğünü tekeffül etm işler ve hanedanlıklar yıkıl
sa bile üm m etin içinden çıkan yeni hanedanlıklar 
üm m etin devam lılığ ına-otonom isine garantör kı
lınmışlardı. G arantör hanedanların meşrebi şu ya 
da bu eğilim leri söz konusu tarih sürecinde tartı
şılm am ıştı. Ü m m etin  bu tartışm adan bir fayda 
beklentisi olm ayacağı düşünülm üş olabilir. Ö rne
ğin Ehl-i Sünnet ulem ası akaid risalelerinde nebi
lerden sonra insanların en hayırlısı olarak ilk dört 
halifeyi halifelik sıralarına göre hayırlı ve halifelik
lerini de hak olarak beyan etmiştir. Ebubekir. 
Ömer, O sm an, Ali (r.a.) halifelik sıralarında oldu
ğu gibi fazilette de b irb irin in  arkasında anılır. B u
rada problem , fazilet ile halifelik meselelesinin b ir
birine karıştırılarak hem  de akaid konusu kılınm a
sıdır. Fazilet gaybi bir mesele ve hem de Allah’tan 
hakkında delil indirilm em iş b ir husus olm ak itiba
riyle akaid şemsiyesi altında tanım lanam az. A nca! 
o dönem  siyasi karışıklıklara uzlaşma zem ini getir
mesi nedeniyle ulem anın çözüm ü bu mecrada yü
rümüş denilebilir.

Câbirî, İslam ’da ilk siyasi, itikadi fırkaların ak
törleri olan O sm an, Ali, Talha, Zübeyr, Aişe ve Mu- 
aviye gibi sahabilerin artık değeri (ganim et ve ha
raçları) paylaşma endişesi içinde birbirleriyle ça
tıştığım  kaydeder. C abiri, kitabı boyunca (1997 
birçok yerde sahabiler arası ihtilafın “iktisadi” ni 
teliği üzerinde durur. C abiri’nin asıl tezi Öme: 
(r.a .)’in Ebu Bekir (r.a.) devrindeki beşte birin da 
ğıtım ını değiştirm esidir. Ebu Bekir, beytülm al’dı 
hiçbir şey bırakm az, gelen ganim et m allarını hür
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köle, kadın-erkek dem eden eşit biçim de dağıtırdı 
(1997 : 3 4 1 ); ayrıca m üslüm anlığına güvenmediği 
kabileleri askere almazdı (s: 3 42). Ancak Ö m er 
(r.a.) hilafete geçince insanları konum larına göre 
sınıflandırm ayı gerekli buldu (s: 348). Hz. Pey
gam bere yakınlık sınıflandırm ası, örneğin Ebu 
Süfyan gibi fetih günü m üslüm an olm uş kişilerin, 
A m m ar bin Yasir gibi ilk elde İslam ’ı kabul edenle
re göre üstün olm asını intaç edeceğinden, Ö m er 
bu çelişkiyi yakınlık ile İslam ’a girişteki öncelik’i 
uyum laştırm ayı deneyerek çözüm lem ek istedi (s: 
351). C ab in  sonraki sayfalarda Ö m er’in bu uygu
lam asının servetin belli ellerde yığılm asına yol aç
tığını gördüğünü ve Ebu B ek ir’in uygulamasına 
geri dönm ek istediğini nakleder (s:358). Hatta 
Ö m er’e yapılan suikastin arkasında ‘Kureyşli’ elle
rin bulunabileceğini de beyan eder (s: 360). Cabi- 
r i’ye göre Ö m er (r.a .)’in lüks içindekilere karşı 
yaptığı baskı hem  lüks hayat tarzlarını ortadan kal
dırmaya yetm eyen zecri tedbirler olarak kalmış ve 
hem de Ö m er’e karşı bir kom plo olarak geri dön
m üştü (s: 3 6 0 ). Osm an zam anında zenginlik gö
rüntüleri patlam a yaptı ve yayıldı. C abiri’nin tezi 
şu düzlemdedir. Osm an zam anında m erkeze yani 
haraç ve ganim etlerin beşte b iri olarak halifenin 
tasarrufuna, bırakılan gelirde artm a meydana gel
di. O sm an dağıtım da Ö m er’in m etodunu kullan
dı. Beşte birin  harcanm a yöntem ini belirleyen nas- 
sın böyle bir tasarrufa izin vermesi nedeniyle O s
m an, hem  savaşa katılm ayanlardan bazı kişilere atâ 
(m aaş-gelir) verdi ve hem  de bazı büyük sahabe
nin atalarını kesti (Abdullah bin M es’ud’a böyle 
yaptı). İk inci olarak O sm an, sadece beşte bir üze
rinde değil beytülm aldan da cöm ertçe 'yakınları
na' atâ verdi. Son  olarak İslam ’a giriş önceliği veya 
cihaddaki payları nedeniyle atâ düzeninde yüksek 
yerleri olanlara M edine dışında mal sahibi olm a ve 
ticaret yapm alarına izin verildi. Bu tedbirler ile bü 
yük m iktarlardaki servet sahabilerin ve Kureyşlile- 
rin elinde yığıldı. C abiri’nin kastettiği sahabi ve 
Kureyşî’ler, risaletin doğduğu yıllarda da zenginli
ği bilen ve zenginliğin (liderliğin) ellerinden gide
cek olm ası korkusuyla vahiyle çatışan kişilerdi. 
Davranış ve görünüşlerde, bayındırlık, konut, gi
yim ve m aişette, değer yargılarında bir değişimin

meydana geldiğini vurgulayan C abiri (s: 438) 
böylece tarihi ekonom i-p olitik  çerçeve içinden 
okum uş bulunuyor. A rap-lslam  siyasi a k lın ın  ga
nim et karşısında kabile değerleri ile akide değerle
ri arasındaki diyalektik üzerinde geliştiğini vurgu
luyor. Cabiri’ye göre O sm an, M uaviye ve benzerle
ri ‘devlet mantığı’ ile düşünüyor ve kaynağım biz
zat dinde (Ebu Bekir ve Ö m er’in tutum larında), 
bulunuyorlardı. Diğer taraftan Am m ar, Ebu Zer, 
Ali ve arkadaşlarının yorumu da başka bir çeşit yo
rum olarak ‘devrim m antığına’ dayanıyordu. Her 
iki yorum  da, İslam ’da siyasi aldın kurucu unsurla
rından ikisini oluşturuyordu. Ne Ebu Zer, A m m ar 
ve A li’nin ve ne de Ebu Bekir, Ö m er, O sm an, M u- 
aviye’nin bakış açıları İslam ’ı tem sil eder, der (s: 
450). Diğer taraftan C abiri’nin Ali baklanda yoru
m u da ilginçtir. Ali, çiftçiler, köleler, bedeviler de
nilen zayıfların sem bolüydü. A rkasında kabilesi ve 
ganim etten bir payı da yoktu. Bu nedenle hilafeti 
üstlenir üstlenmez, O sm an’ın valilerini görevden 
alır ve O sm an’ın yakınlarına verdiği iktaları (dev
let topraklarını) kaldırır. İşte bu başkaldırının 
m antığı idi, der Cabiri (s: 3 8 2 -3 ). Talha, Zübeyr ve 
Em evi’lerin Ali ile savaşlarının tem eli ganim etin ve 
atâların dağıtım ı konusuydu. Ali, O sm an’a akide’ 
adına muhalifti. Adalet isteyenlerin sembolüydü. 
Ancak yandaşlarının çoğunun adaleti atayı arttır
mak olarak anlaması nedeniyle başarısızlığa uğra
dı. Çünkü kabilenin desteklemediği, ganim etin 
harekete getirm ediği b ir “dava” adına savaşmayı 
kabul etmeyenlerle “adalet”i tahkim  etm ek m ü m 
kün değildi (s:386).

Adalet düşüncesinin ve taleplerinin farklılaş
m ası bir anlam da Ali’nin  yenilgisiydi. Gerçekte 
Ali’n in, Talha-Zübeyr ve Muaviye ile çekişm esi di
nin getirdiği adalet m odelinin pratiğe geçirilm esi 
ile ilgili değildi. Asıl problem  kam usal dindarlığı 
yoksul-salih im am ın m ı, yoksa profesyonel yöneti
cilerin mi taşıyacağı hususundaydı. Toprağın sü
rekli genişlemesi ve servetin merkezde büyümesi 
nedeniyle müslüman toplum un “dim ağında” yö
neticinin hep en faziletli kişilerden seçilm esi ge
rektiği bilgisi aşınm aktan kurtulam ayacaktı. Ç ü n
kü zenginlik ve iktidar rövanşı kaçınılm az kılar. 
Değişim  icbaridiı.
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Ali’nin hatası toplum un merkeze akan servetle 
konform izm e tutulm uş olm asını yeterince idrak 
edem em esi üzerinde belirdi. Araç gereçlerin insa
nın refahına göre yeniden konum lanm ası isteği ile 
dindarlık arasında bir kırılm a olm adığı görüşü 
O sm an gibi sahabiler tarafından ifade edilip niha
yet hakim iyet kazandıkça, zenginlik dünyayı yeni
den ve dindarane söylem le inşa etm eye başladı. Bu 
bir tür günüm üzdekine benzer m odernleşm e etki- 
siydi. Ali artık ivme alm ış değişim sürecini sert bir 
şekilde durdurm ak iddiası taşıyordu. Zengin ve 
dindar olarak ayrışm ış-kırılm ış toplum sal parçala
ra Ali’nin fakir ve m uttaki olmaya yönelik eşitlik
çi çağrısı dehşetli b ir çöküş hissi verdi. A li’n in kon
form izm e karşı direnişinin kaynakları daha Fatım a 
ile izdivacının hem en ertesinde Resul’ün öğretisin
de bulunabilir: Fatım a ve Ali biri değirm en diğeri 
su çekm ek nedeniyle yorulduklarından şikayetçi 
olarak Resul’den hizm etçi isteyince Resul şöyle b u 
yurur: “Vallahi E hl-i Suffe açlıktan kıvranırken on
ları bırakıp size birşey verem em . Esirleri satıp pa
ralarını Suffe ehline harcayacağım. D aha hayırlı 
birşeyi haber vereyim. Yatağınıza girdikten sonra 
otuz üç kere Sübhanallah, otuz üç kere Elham dü
lillah ve otuz d ört kere Allahü ekber dersiniz” (Ha- 
yatü’s Sahabe, c 4, s: 187). D aha fakir olanlar lehi
ne konform izm i terketm eye yönelik çağrı toplu
mun tüm  kesim lerince kabul edilmiş karizm atik 
meşruiyete dayanmadığı için Ali’nin temsil ettiği 
fıkiı-yaşantı, dindarane zenginlik ile çatıştı. Fikrin 
doğruluğunu çatışm a ortam ındaki galibiyetle ka
nıtlam a çabası nedeniyle Ali m etodik b ir hataya 
düşm ekten kurtulam adı. Çünkü kanıtlam a aygıtı 
olarak savaşı, m üslüm anların birb irlerine silah 
çekm elerini kaçınılm az kıldı. Oysa K ur’anî bir me- 
tod olarak Habil, davasında haklı bile olsa K abil’e 
vurm aktan çekinm işti (M aide, 28).

D inin  bir siyaset teorisi önerm esi, onun ina
nanların nezdinde b ir m odeli tavsiye etm esi ‘insan’ 
ve giderek ‘Toplum ’ olm anın kendi özelliği nede
niyleydi. G erçekten Asr sûresindeki ulvi fikir, insan 
ve toplum ların gelip geçiciliği, im an-am el-hakkm  
sübûtu hakkındadır. Bu nedenle dinin kamusalı 
belirlem esini devlet-sultanlık-bedevilik görünüm 
lerinden yalnızca birine indirgeyerek m odelleştir- 
m ek m üm kün olmaz. Toplum lar canlı varlıklardır

ve siyasi belirlenim leri bir am eldir. Bu çerçevede 
Islam i siyasallıklar süreklilik form ları yansıtmaz, 
bilakis değişm e ve toplum a göre şekillenm e eğilimi 
taşır. Ö rneğin Süleym an (a .s .)’ın uygulamasında 
m odel sultanlık olabilirken, M uham m ed (a.s.) ay
nı m odeli bilinçli olarak reddetm iştir. Gerçekte bir 
m odel kendi içinde de süreklilik taşımaz. Kur’an, 
İbrahim ’in böylesi talebini reddeder: “Rabbi, bir 
zam an İbrahim ’i b irtakım  kelim elerle sınamış, o 
da onları tam am layınca: ‘B en  seni insanlara önder 
(im am ) yapacağım ’ dem işti. ‘Soyum dan da’ dedi. 
(Rabbi) ‘Zalim lere ahdim  erm ez’ buyurdu” (Baka
ra, 124). Bu durum , m üslüm an toplum un ‘kendi’ 
varlığını korum ak için beşeri m odellerden, tarihsel 
im kanlardan b irin i kullanabileceğini ifade eder. 
Nitekim , fıkıhçılar sultanlık m odelini dini bir kav
ram olan ‘Halife nin muadili gibi kullanmışlardır. 
Sünni hukukçular, zorla ve hile ile yönetici olanın 
tasarruflarını 7 sebebe binaen hukuken meşru gö
rerek halkın itaat etm esi gerektiğini ileri sürm üş
lerdir. Maverdi, ‘Ahkam-ı Sultaniye’ adlı eserinde 
“İstila ile valilik” başlığı altında b ir bölüm  açmıştır. 
M averdi’nin eserinde hem ‘H ilafet’ kavram ı salta
natı m uhtevi olarak kullanılm ış ve hem  de zorla 
yöneticilik yani halkın kendi yöneticisin i seçm e ih
tiyarın ın  s ın ırlan m ası m eşru laştırılm ıştır 
(1 9 76 :39). A ncak şim di tarihsel yaklaşımlardaki 
zihniyetin yeniden kritiğe tabi tutulm ası gerekebi
lir.

D oktrinde H ilafet m odelinin saltanat m ode
linden kırılm ış olduğu, Muaviye’nin ısırıcı melik- 
lik yaklaşım ının ilk kurucusu diye tanım landığı 
ifade edilir. Gerçekte tarihi siyasi m ezheplerin do
ğuş gerekçelerinden bağım sız şekilde okuduğu
muz takdirde H alife ile Sultan arasındaki farkın ilk 
bakışta tefrik edilebilir tanım lara sahip olduğu pek 
söylenemeyecektir. Bu karışıklık K ur’an’ın Bakara 
30 ’da beyan ettiği ‘halife' ile Resul’ün irtihalinden 
hem en sonra ortaya atılan ‘halife’ kavram ının b ir
birinden farklı olm asından kaynaklanm aktadır. 
Kur’an ‘halife’ kavram ıyla son tahlilde ‘sultan’ olan 
Süleym an, Davud, Yusuf gibi resulleri de kuşata
cak b ir tip o lo ji çizer. A ncak M uham m ed (asv)’in 
irtihalinden sonra sahabe, sultanlık m odelini hila
fet dışı hatta hilafet karşıtı b ir oluşum  şeklinde 
kavrar. Sahabenin 30 yıllık bir süreç içinde kanlı ve
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eziyetli şekilde Muaviye’nin sultanlığına rıza gös
termiş bulunm ası sultanlığa karşı direnişin temel 
dayanaklarının pek sağlam bulunm adığının kanıtı 
gibi duruyor. Ebu Bekir, ‘halifetullah’ terim ini red
detm iş, bunun yerine 'halifetu resulillah’ terim ini 
kullanm ıştı (M ustafa, 1990:151). Bu kavram yöne
timin ideolojisini değil, yöneticin in  kim liğini işa
ret etm esi açısından manidardır. Çünkü o tarihsel 
anda ashab, nasıl yönetileceğin i değil, Resul 
(asv)’ün yerm e kim i geçirebileceğini düşünüyor
du. M uham m ed (asv)’in irtihalinden hem en son
ra ortaya çıkan toplum sal şok o değin büyük o lm a
lıydı ki Ebu Bekir, Peygam ber’in öldüğünü hatır
lattı ve Âl-i İm ran 144. ayeti okum aktan kendini 
alamadı (Algül, 1986, c.2, s. 208). ‘Asr-ı Saadet’ de
nilen dönem de m üslüm anlarm  ortak aklı, m esele
lerini sükunetle karşılayıp, çözüm leyebilecek bece
ri gösterem edi. “Kim Yönetir?” sorusu yüklemden 
değil özneden okundu. Böylece soruya ‘b en’ diye 
cevap veren değişik partiler doğdu. ‘B en’ hilafet te
orisi çerçevesinde ‘seçilm eyi’ ifade etti. Sünniler 
halkın seçim ini öne sürerken, Şia Allah’ın seçim in
den bahsederek kendini ve kavram ını ayrıştırdı: 
İm am et, nas ile tayin. Sultanlar, faziletin kim de ol
duğu hususunda ortak bir kritere varılam am anm  
neticesi olarak geldi: ‘Güç Yönetir'. Oysa aynı soru 
‘Kim (bu em aneti yüklenerek) Y önetir?’ şeklindeki 
yükleme vurgu yaparak sorulabilirdi. O zaman ak
la şu ayet gelecekti: “Biz em aneti, göklere, yere ve 
dağlara sunduk; onu yüklenm ekten kaçındılar, on 
dan korktular; onu insan yüklendi” (Ahzab, 72). 
Bu çerçevede H üseyin’in Yezid’e m uhalefeti ahka- 
m ullahı tatb ik  m eselesi değil, yönetim de kim in 
hak sahibi olduğu meselesi idi. M etodik anlamda 
H üseyin’in tavrının ihtilafı m eşrulaştıran delilleri 
istinad ettiği söylenemez. Çünkü hilafetin saltana
ta dönüşm esi kavram ı çevresinde ortaya çıkan 
yaklaşım lar K ur’an’ın Kral Peygamberler örneklen- 
dirm esindeki neticelerle telif edilemez. Benzeri 
yaklaşım ları 'hilafetin radikal demokrasiye dönüş
mesi’ ya da ‘hilafetin aristokrasiye dönüşmesi’ vur
gularıyla yeniden üretm ek de m üm kün görünü
yor. Sünnilerin  ‘H alifey i halkın biati ile seçilen yö
netici şeldinde tarif etm eleri H arici fikirler tarafın
dan Resûl’ün irtihalinin  hem en ertesinde şöyle 
eleştirildi: O toriten in  devri konusunda Ebu B e

k ir’in izlediği yol üm m etin iktidarı elinde tutacak 
kişiyi seçmedeki hakkını gözlem em iştir. Ö m er’in 
yedi kişiyi kendine halef gösterm esi ve daha sonra 
bunlardan beşinin O sm an-A li lehine çekilerek işin 
hakeme (Abdurrahm an b. Avf) tevdi edilmesi hal
kın seçm e hakkının kollanm adığının belirtisidir. 
Gerçekte ‘halife’nin nasıl seçileceği sorusu teorik 
anlamda değil, 
fiili b irtakım  
d e ğ iş m e le r le  
c e v a p la n d ır ıl
dı. Ö rneğin 
Ö m er, suikast 
neticesi 7 kişiyi 
aday göstere
m eden şehid 
olsaydı halife
nin Osm an mı 
Ali m i lehine 
tercih edileceği 
üzerine iki par
ti oluşmayabi- 
lirdi. O sm an, 
üm m etin ida
resine ‘bir yakı
n ın ı seçm eye 
özen göstere
rek’ hilafet m antali-
tesini daha Raşit Halifeler denilen dönem de açık
lanam az hale getirm işti. Maverdi, Ebu B ekir’in En- 
sar’a “lm am  Kureyş’tendir” hadisini delil getirdiği
ni ifade eder (1976 :7 ). Dolayısıyla üm m etin lider
liğinin bir soya dayanması hususu, irtihalin hem en 
ertesinde alınm ış bir karardı, ih tila f Kureyş’in 
hangi kolunun başa geçeceği hususundaydı. Haşi- 
moğulları m ı Em evi’ler mi? Muaviye, Ebu Bekir’in 
teorik yaklaşım ını kendi soyu için zorlam ış bulun
du. Ali’nin hilafetinin siyasi coğrafyası seleflerine 
göre parçalanm ış bulunduğu ve im am etin  özel bir 
mülke dönüşm esi uygulam alarına daha Osm an 
zam anında başlandığı için “hilafet modeli’’ adı al
tındaki m odelleştirm e çabalarının tarihsel anlam 
da Ö m er’den sonraki dönem i referans almaması 
gerekirdi.

(Devam Edecek)
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« Etik”in “ahlak”sizliği -II

Sekliler Ahlâk Arayışı ve 
Hümanizmin Saplantıları

Mesut Karasahant

A hlak felsefesi üzerine B atı’da geliştirilen kuram larda bir şekilde ilahi otoriteyi dışlayan izah teşeb
büsleri, olan bitenden hiç ders alm am acasına dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. İnsa
nın rasyonel özerkliğine yaptığı vurgu ve İlahî hüküm ler karşısında getirdiği sözde bağımsızlıkla 

Kaııt’m nasıl da kişiyi olgun b ir ahlâki fail (!) haline getirebildiği, çağdaş düşünürlerim izin yazılarında hâ
lâ övgüye değer bulunm akta1 veya insan için özgürlük, sorum luluk ve ödevin varolabilm esi, insan hayatı
nın anlam  kazanabilm esi için Tanrı’nın herhangi bir şekilde varolm asının da gerekmediği, hatta Hart- 
m ann’m önerisinde olduğu gibi, “Tanrı’nın özelliklerinin insanlara bağlanm ası gerektiği” yolunda, etiğe 
yeni ufuklar açacak (!) görüşler öne sürülm ektedir.2 Etiğin am acı hâlâ “insanın iyi tem ellendirilm iş karar
lar” alabilm esi için hiçbir otoriteye teslim  olm am ası gerektiğini, gösterm ektedir diye tanım lanm aktadır. 
(G erçi aynı yazarın az sonra bunun tam  zıddı şeyler söylediğini de görüyoruz: Ahlâki davranış, çocukluk

tan itibaren, toplum sal kuralların dayatma olarak 
yorum lanm am aya başlam asıyla ortaya çıkar.).3

Fakat ahlâk ve dolayısıyla insan hak ve özgür
lükleri alanında dinî inanca yönelik en hırçın, sal
dırgan ve çoğunlukla da ciddiyet ve iç tutarlılıktan 
yoksun b ir tavrı sergileyen düşünce akım ı, günü
m üzün yeni H üm anizm i olmuştur. Bu görüş doğ
rultusunda ortaya konan tezlere bakıldığında yer- 
yüzündeki yaygın din ve inançlar arasında sahih- 
gayri sahih ayrım ı yapmayan, tah rif edilmiş kutsal 
kitaplardaki çarpıldıkları dinî öğretilerin tüm üne 
m aletm ekte b ir beis görm eyen, dürüstlük ve hak
kaniyetten uzak, hakikati aramaya ilişkin ciddi bir 
çabadan yoksun tutum  ve davranışlar hem en gö
ze çarpm aktadır. Batılı yazar ve düşünürler sözko- 
nusu olduğunda, genellikle H ıristiyanlıkla ilgili 
kötü tecrübe dolayısıyla d in-ahlâk ilişkisinin red
dedildiği söylenebilir. Ray Billington örneğinde 
olduğu gibi Baten etiğe dair, ahlâk ile inancın bağ
daşam ayacağına ilişkin pekçok m akale ve kitap
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kaleme alm ış bir felsefecinin vaktiyle Kilise’n in 
cüppe giymiş b ir papazı olarak onaltı yıl geçirm iş, 
ilahiyat alanında birden fazla okul bitirip  eserler 
vermiş bir kim se olduğunu öğrenm ek bu bak ım 
dan anlamlıdır.'1

T anrıy ı dışlam a çabasındaki ahlâk felsefecisi, 
sık sık sözde inanç toplum larının -M usevî, H ıristi
yan veya M üslüm an- tarihsel perform ansına ve 
uygulamada gösterdikleri olumsuz tabloya atıfta 
bulunarak, ahlakilik bakım ından inançlı toplum - 
larla inançsız olanları arasında pek de kayda değer 
bir farklılık olm adığını tekrarlayıp durarak inanç 
ile ahlâkın ilgisiz şeyler olduğunu göstermeye çalı
şır.5 Ne kaynakları itibariyle bu inanç sistem leri
nin farklı farklı şeyler söyledikleri ve aynı kefeye 
konam ayacakları, ne de tatbikatta ortaya çıkan 
farklı durum dan ilkelerin değil, faillerin sorum lu 
tutulabileceği basit gerçeği dikkate alınır.

Yeryüzünde tarihte ve günümüzde çok farklı 
tanrı inançları varolageldiyse, başkalarına göre 
“yanlış tanrı”ya tapanlarda dahi belli bir ahlâk an
layışının varlığı gözlenebiliyorsa, bu durum  yine 
inanç ile ahlâkın irtibatsızlığı lehine yorum lanır. 
Buna m esnet olarak öne sürülen “insan doğasında, 
teolojik inançtan daha derinlerde yatan, ahlaklı 
davranış için asıl güdüyü teşkil eden şey”in6 bizzat 
o reddedilen Tanrı tarafından insana bahşedilen 
fıtrat olabileceği düşünülmez. Yasaların m üdahale 
edemediği, yani m ahrem  alanda sergilenen gayri 
ahlâki davranışlara d in î inancın getirdiği çözüm ü 
reddetm ek gerektiğinde ise hırçınlaşıp hakâretâ- 
miz bir üsluba başvurm ak bakım ından B atılı h ü 
m anist bir yazarın, T ürkiye’deki tilm iz ve hem pâ- 
larından farkı kalmayabiliyor:

“Yasal fakat gayri ahlâki davranışları denetim  
altında tutm ak için, din adamları yüzyıllar boyu n
ca kendi sürülerini hararetli konuşm alar, tatlı söz
lerle kandırm ayı, sert bakışlarla korkutup sindir
meyi ve daha nice yollarla ahlâki eylem in yüce h a 
kem ine inanm ak üzere şartlandırm ayı zorunlu 
gördüler.” 7

* * *
Kim i zam an da bir ahlak felsefecisi T anrı’yı işin d ı
şında tutm ak için son derece basit, basm akalıp ve 
adeta “arabesk yakınm alar”ın tekrarı m ahiyetinde

ki argüm anlara sığınm aktan çekinm ez: Tanrı ne
yin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin insanları 
uyarmak üzere değerli bir kişiyi seçip görevlendir
m ek gibi zahm etli bir sürece niçin  gerek duym uş
tur ki? Bilgeliğini daha yeryüzü yaratılırken hom o- 
sapienslere bahşederek onu kötülüklerden ve so
nuçta acı ve ızdıraplardan neden kurtarm am ıştır 
ki? vs. vs...8

Yeryüzünde irade ve sorum luluk sahibi b ir var
lık olarak insanın ya
ratılış gaye ve süreci- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ne ilişkin K ur’an-ı 
K erim ’in sunduğu 
hikm et ve ilim den 
zerrece haberdar gö
rünmeyen bu tür bir 
sorgulam anın deva
mında İlahî yasaların 
keyfîliği dolayısıyla 
etik değer taşımadığı 
veya kararlarında 
keyfîlik sergileyen 
T an rı’nın ahlâkın 
kaynağı olamayacağı 
iddiaları yer alır. B u 
na göre Tanrı bazı 
davranış b iç im le ri
nin kendi iradesine 
uygun olduğunu, 
bazıların ın  o lm ad ı
ğını buyurur, ki dileseydi kolaylıkla başka türlü de 
buyurabilirdi, öyleyse insanlar için bu  çerçevede 
ahlâki ilke veya davranışları tespit im kanı kalm a
maktadır.9

Veya ahlâk felsefecisi şöyle bir analojiye başvu
rur: “Eğer Tanrı, etik ilkeleri ansızın' icat ediveri- 
yorsa, aynı şeyi yapan herhangi bir insan kadar 
keyfî davranmaktadır. Sonuç olarak Tanrı’nın  key
fî ahlâk kurallarına uymakta bir kazancım ız yok
tur ve dolayısıyla bizim en iyi arkadaşım ız veya 
hatta en kötü düşm anım ızın ortaya koyduğu ahlâk 
ilkelerine tâbi olm aktan daha fazla b ir felsefî zo
runluluk taşımayız.”18

H üm anist yazar bazen de Hz. M usa ve On 
E m ir’e ilişkin saçm asapan rivayetlere başvurur

Seküler hümanistin sorgu

lama tarzı; ukala, küstah ve 

haddini bilmez küfür gele

neğinin basit bir devamını 

temsil ediyor kuşkusuz. 

Vahyin bizi haberdar ettiği 

Yaratıcı’yı Olympos dağın

daki Yunan tanrılarıyla öz

deşleştirerek "sen niçin 

tanrısın?” diye sormak cü

retini gösterebilmek anla

mına geliyor.
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T anrı’nın keyfiliğini ispatlayabilmek için. Güya 
Hz. M usa (a.s.) dağdan On E m ir’le birlikte ind i
ğinde halkına “biraz iyi, biraz kötü haberlerim  
var” dem iş; “bize önce iyi olanım  söyle” diyenlere 
“Tanrı em ir sayısını onla sınırlı tuttu” diye cevap 
verm iş; “ya kötü  haber nedir?” diye sorulduğunda 
ise, b ir peygam bere yakışm ayacak çirkinlikte bir 
cevapla -hâşâ!- “zinayı da yasakladı” dem işm iş. 
Buradan çıkarılan sonuca göre ahlâki bakım dan 
çirkin sayılan şeyler -m esela cinayet, ırza tecavüz, 
hırsızlık ve işkence- Tanrı’nm  onları yasaklam asın
dan önce yanlış şeyler değilm iş; hatta Tanrı bunla
rı serbest bile bırakıp O n  Em ir “hoşlanm adığın 
herkesi öldüreceksin; hoşlandığın her kadına teca
vüz edeceksin” vs vs. biçim inde bam başka bir seyir 
bile takip edebilirm iş! Kararlarında keyfi davranan 
bir varlık ise, kendisine tapınılm aya değer buluna
m a z m ış!"

Seküler hüm anistin sorgulam a tarzı; ukala, 
küstah ve haddini bilm ez küfür geleneğinin basit 
bir devam ını tem sil ediyor kuşkusuz. Vahyin bizi 
haberdar ettiği Yaratıcı’yı O lym pos dağındaki Yu
nan tanrılarıyla özdeşleşti
rerek “sen niçin tanrısın?” 
diye sorm ak cüretini gös
terebilm ek anlam ına geli
yor. T an rı nasıl o lur da 
keyfî kararlar alabilir soru
su, insanları kul, Yaratıcı’yı 
Tanrı yapan evrenin varol
ma gerekçesine sırtın ı çe
v irm ekten, devekuşu gibi 
başın ı kum a göm m ekten 
başka birşey değildir. Kaldı 
ki, m üslüm anlarm  inandı
ğı Allah -ta h rif edilm iş ön
ceki vahiy gelenekleri belki 
bu hususa şehadet etm ek
ten uzak kalsa da- adem o- 
ğulları için  takdir ettiği ha
yat tarzında iyi, güzel ve 
faydalı şeyleri helal, yani 
serbest kıldığını, kötü, çir
kin ve zararlı şeyleri ise ha
ram , yani yasak saydığını

K ur’a n -ı K erim ’ind e açıkça b elirtm ektedir. 
(K ur’an, 5/4) Birşeyin olması/gerçeklik kazanma- 
sı/vuku bulm ası için “o l!” dem esinin yeterli olaca
ğı (Kur’an, 2/117) bize bild irilen Allah, bazen insa
noğlunun hoşuna giden şeylerde onun için ilk ba
kışta göze çarpmayan sakınca veya kötülükler, hoş
lanm adığı şeylerde ise yine çıplak gözle derhal gö
rülem eyecek nitelikte iyilik ve faydanın bulunabi
leceğini buyurur. (Kur’an, 2/216)

İlahî kurguda insanlık tarihi Hz. Adem ile baş
lar ve H z. Adem ilk insan olduğu kadar ilk pey
gam berdir de. O ’nun (a.s.) oğulları arasındaki ci
nayetle sonuçlanan ihtilaf, bugün olduğu gibi o 
gün de Allah’ın takdir ettiği hukuk ve ahlâk yasala
rına tâbidir; b irb irlerine iyilik veya kötülükle m u
am ele eden taraflar, davranışlarının insanlık ve Al
lah katında nasıl değerlendirileceğinin bilincinde
dir. Vahyin tem el m antığında tarih boyunca hiçbir 
değişiklik olm am ış, h içbir zaman çirkinliklere ce
vaz, güzelliklere yasak getiren bir sözde İlahî mesaj 
h içbir sahih peygam bere ve insan toplum una ulaş
m am ıştır. Bu süreç zarfında yine insanlık alem in

de adam  öldürm e, tecavüz, 
hırsızlık, işkence vb. şeyler 
gen el-geçer kabul görür 
şeyler haline gelm em iş, 
sapm anın had safhaya var
dığı, fakat yine de sınırlı bir 
çevreye mahsus şeyler ola
rak kaldığı istisnaî durum 
lar haricin d e insanlıktan 
evrensel anlam da b ir onay 
görm em iştir. Sadece vahiy 
değil, am a vahyin ulaşma
dığı düşünülen toplum lar- 
da da tem iz insan fıtratı ve 
akıl denilen şey -yine Allah 
tarafından insanlara bah
şedilen m elekeler olarak- 
b u n d a  ö n em li rol oyna
m ıştır. Bugün hak-hukuk 
ve ahlâk ilkelerine ilişkin 
bam başka bir süreç işleme
ye b aşlam ışsa, kötü lük, 
sapm a ve çirkinlere özgür-

Felsefecinin örneği trafik 

kurallarına ilişkindir: Bugün 

insanlar hayatta kalma mü

lahazasıyla trafik akışını dü

zenleyen son derece elve

rişli ve akla-mantığa uygun 

kurallar ihas edebilirlerken, 

"eski zamanlara ait kutsal 

kitapların hiçbirinin kırmızı 

ışıkta geçip geçmemeyi 

tartışmaması veya bütün 

trafik kurallarının istintaç 

edileceği bir üst ilke sun

mamış olması” kendilerini 

hayrete düşürmüşmüş.
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lüle ve insan haklan  adına evrensel m eşruluk ka
zandıracak, insan toplum larının tarihsel konsen
süsünü baltalayacak zihinsel ve üngüistik bir de- 
formasyon ve dejenerasyon vakıası yaşanıyorsa, 
ahlâklılık adına kutsal iradeyi dışlama telaşındaki 
hüm anist düşüncenin bunda payı büyüktür!

* * *
Ancak yine de hüm anist felsefeci ahlâkın kaynağı 
olarak dinî inancı itibardan düşürme çabasına ara 
vermez; bu uğurda gerekirse son derece seviyesiz 
ve çalakalem şeyler öne sürm ekten çekinmez. Yer
yüzünde zulüm ve adaletsizlikler yaşanıyorsa, kö
tüler rahat ediyor ve fakat erdemli insanlar çile çe
kiyorsa, bu durum u, T a n rın ın  -hâşâ- dürüstlük ve 
tutarlılıktan yoksun olduğunun bir kanıtı gibi su
nabilir. îyi ve kötünün doğasını bildirdiği yazılar
da ve beyanlarda Tanrı’nın tutarsızlık içinde oldu
ğunu öne sürebilir; “Eski ve Yeni Ahit, Kur’an gibi 
kitaplarla ve bunları izleyen yıllarda bu yazılan yo
rum ladıklarını iddia edenlerin akıllarıyla konuşan 
Tanrı,” alkol yasağından evlilik hayatına kadar pek- 
çok konuda b irb irin i tutm az ilke ve kurallar vazet
miş, mesela kim i kutsal kitapların kim i bölüm le
rinde alkol serbest bırakılırken başka yerlerde ya
saklanmış ya da “Hz. M uham m ed dört kadınla ev
lenm iş” iken, “St. Paul h iç evlenm emeyi tercih et- 
m iş”miş. Ö te yandan farklı düşünce ve inançta 
olanlara veya düşm anlara karşı takınılacak tavır 
konusunda son derece zıt şeyler öğütleniyorm uş: 
Saul, Sam uel Peygam ber tarafından Amalika’yı kı
lıçtan geçirm ekle görevlendirilm iş ve burada bir 
tek kişinin canını bağışladığı için ülkeden kovul
muş, İsa Peygam ber bir taraftan “düşm anlarını 
sev” derken, öb ü r taraftan onlar için “yılanlar... çi- 
yan sürüsü... cehennem de yanmaya m ahkum  ya
ratıklar” dem işm iş. Hz. M uham m ed (s.a.v.) ise 
“Kutsal Savaş”ın erdem liliğini vaaz ederek bu tu 
tarsız buyruk ve örnekliklere kendi katkısını yap
m ışmış. “Bu üç kitabm  (Tevrat, İncil ve K ur’an) 
herbirindeki pasajları dikkatli bir gözle irdelediği
mizde farklı düşüncelere karşı inanılm az derecede 
yalın ve derin b ir nefretin sergilenmekte olduğunu 
görür” imişiz vs. vs.12

* * *
Ahlak filozofunun cöm ertçe sarfettiği incileri irde

lemeye sondan başlaya
cak olursak, T anrı’nın 
tutarsızlığını ispat sade
dinde sıraladığı iddiala
rında herşeyden önce 
kendisi “kutsal kitapları 
dikkatle gözden geçir- 
m ek”ten bahsederken 
dürüst ve tutarlı dav
ranm adığını söyleyebi
liriz. Zira genellikle O r
yantalist hezeyan ve ifti
raların, basm akalıp ve 
m esnetsiz iddiaların 
tekrarından öteye git
meyen satırlarda gelişi
güzel ve çalakalem üs
lup hem en dikkati çek
mektedir. Ne kutsal ki
tapların sahihliği bakı
m ından aralarında bir
fark gözetilm iş, ne de 
belirtilen konularda çe
lişkili gibi görünen hü 
küm ve buyrukların ta
rihsel bağlam ları, onları geçerli kılan reel şartlar 
gözönünde bulundurulm uştur. İslâm sözkonusu 
olduğunda K ur’an ve sahih sünnet dışında tartış
masız hiçbir d inî kaynağın sözkonusu olam ayaca
ğı gerçeği atlanm ıştır. Kur’an ve sünnette yeralan 
mesela savaşla veya düşmana/farklı inançtan olana 
yönelik muam eleyle ilgili hükümler kesinlikle dik
katli b ir gözle incelenm em iş -veya daha kötüsü b i
linen gerçekler gizlenm iş-, savaşın ancak arızî bir 
durum, m ecburiyet hali hasıl olm adıkça başvurul
mam ası gereken bir yol olduğuna ilişkin (K ur’an, 
22/39), m ü m inlere  düşm anlık beslem eyenlere 
düşm anca davranılm am asına (Kur’an, 60/8) veya 
gayri m üslim lerin dine girmeye zorlanm am asına, 
kendi hallerine bırakılm aları gerektiğine ilişkin sa
yısız buyruk (M esela bkz. Kur’an, 2/256; 109/6; 
88/21,22 vd.) yok sayılmıştır.

Etik kuralların belirlenm esinde vahiy geleneğini 
dışlayan hüm anist felsefecinin önereceği alternatif
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Hümanistin, insan ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturmaktan 

bahsettiği değer sistemi de böylece hayvanf ihtiyaçların ve 

şehvetin güdümüne terk edilmiş olmaktadır. İktibas edilen 

son cümle bu bakımdan baklayı ağzından çıkarmak mesabe

sindedir: Hümanizm, hayatı seven/hayata tutkun olan/dün-

yevf şeylere tapan kimselerin felsefesi!

ise, yasamaya ilişkin B atı’da geliştirilen dem okra
tik yöntem in burada da kullanılm asıdır. Buna gö
re eğer insanlar kendi kendilerini yönetm eye yara
yacak siyasal sistem ilkelerini halk iradesiyle belir
leyebiliyorlar ve kendi kendilerini bunlara tâbi kı- 
1 ab iliyorlarsa, aynı şeyi ahlâk alanında da yapmaya 
m uktedir sayılmalıdırlar. Felsefecinin örneği trafik 
kurallarına ilişkindir: Bugün insanlar hayatta kal
ma mülahazasıyla trafik akışını düzenleyen son 
derece elverişli ve akla-m antığa uygun kurallar 
ihas edebilirlerken, “eski zam anlara ait kutsal ki
tapların hiçbirin in  kırm ızı ışıkta geçip geçm em eyi 
tartışm am ası veya bütün trafik kurallarının istin
taç edileceği bir üst ilke sunm am ış olm ası” kendi
lerin i hayrete düşürm üşm üş. “İnsan varlıkları, 
eğer eylem leri için harici ve doğaüstü bir tem el o l
m aksızın hareket edem eyecekleri varsayılıyorsa, 
n için trafik düzenlem elerine itaat etmeye ve ica
bında yaptırım  uygulamaya bu kadar fazla yete
nekli oluyorlar?”m ış.13

Bu durum a başka örnekler de verm ek gerekir
se b ina inşasında, yolların planlam asında veya bir 
ürünün ekilip biçilm esinde insanların aynı yön
tem leri benim sem eleri, sonra m esela beyzbol oyu
nunda yine insanlarca ihdas edilmiş kurallara gö
nüllü itaatleri, ahlâki konularda da ortak zem inler
de buluşabileceklerini gösterirm iş. Üstelik dinî re
feranslar sözkonusu olduğunda, d inî argüm anlara 
ne kadar çok başvurulursa anlaşma im kanı da o 
kadar azalırm ış. Bir kez bu hususlar aşikar hale 
geldiğinde artık  şöyle sorulabilirm iş: “Alışveriş ve 
ticaret, m ülkiyet hakları, kişilerarası ilişkiler, cinsel 
davranış tarzı, d inî ritüeller ve ilahiyatçıların kut
sal b ir temele' ihtiyacı var diye düşündüğü daha

pekçok alandaki yasalar 
ve ahlâk öğretileri sözko
nusu olduğunda insa
noğlu nun bu m antıkla 
(kuralları kendisi ihdas 
edebileceği düşüncesiyle) 
işlerini yoluna koyama
yacağı inancının dayana
ğı kalmış m ıdır?”14 

H üm anist ahlâk fel
sefecisinin bu kendinden 

em in m ütalaalarını yine sondan başlayarak irdele
yecek olursak, öncelikle kendisinin cevaplaması 
gereken bazı çetin sorular olduğu görülecektir: 
Eğer insanoğlu ticaret hayatı ve mülkiyet hakların
dan cinselliğe kadar hukuk ve ahlâk kurallarını 
kendisi en uygun şekilde ihdas ve tatbik etmeye 
m uktedir idiyse -ki burada fıtratın iyi veya kötü 
davranışlar üzerinde sağladığı m ezkur genel kon
sensüsü hariç tutuyor ve ayrıntılı hükümlerden sö- 
zediyoruz- tarih boyunca değişik toplum sal kat
m anlar -hadi buna sınıflar diyelim - arasındaki ge
rilim  ve çatışm alar, söm ürü ve haksızlıklar, farklı 
farklı ideolojiler hak ve özgürlük mücadeleleri, 
gerçekleşen devrim ler ve yayınlanan insan hakları 
bild irileri neyin ifadesidir? Y irm inci yüzyılda dün
yayı global b ir kan gölü ve mezarlığa çeviren iki 
büyük savaş ve bölgesel n itelikte hem en hergün şu 
veya bu coğrafyada sürüp giden, artık asker-sivil 
ayrım ı gözetm eksizin tahrip  edici etkileri yine de 
korkunç boyutlarda gerçekleşen savaşlar ve çevre
sel felaketler IM F  ve Dünya Bankası marifetiyle aç
lıktan ölüm ler dinî argüm anların m ı yoksa seküler 
ve profan düşünüş tarzlarının  m ı ürünüdür? Dev 
m etropollerde, m ilyonların arasında bireyi yalnız
lığa m ahkum  eden, tarih  boyunca toplum  hayatı
n ın  çekirdeğini oluşturm uş aile kuruntunu tarihe 
göm m eye hazırlanan, ensest ve sapık ilişkilerin her 
türlüsünü m eşrulaştırm aya yönelen seküler ve hü 
m anist özgürlük, hak-hukuk ve etik anlayışı değil
se, nedir?

Temel insani m eselelerde kurallar ihdas edip 
uygulam ak beyzbol oyunundaki prensiplerinde o l
duğu kadar kolay birşey idiyse, daha en başta insan 
kim dir, hak-hukuk nedir sorularına yeterli bir ce-
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vap bulam am ış olan felsefe geleneğinden sağlıklı 
çözüm ler nasıl beklenebilir? Beyzbol kuralları ta
savvur edip uymakla, insana m utluluk veya ızdırap 
getirecek yasaların, ahlak kurallarının ihdiası bir ve 
aynı şey midir? “Eski kutsal kitaplar”da trafik ku
rallarından bahsedilm ediğini görünce şaşırmak, 
Aristo veya Eflatun’u aynı konuda çözüm ler sun
madığı için suçlam ak kadar absürd bir tavır değil 
midir? Hele hele İslam  hukuk felsefesi can ve m a
lın korunm ası gayesiyle ve kam u yararına yeni dü
zenlem eler yapabilm ak üzere fıkıh bilginlerine ic- 
tihad im kanı sunm uş, bu konuda tarihte yaşanan 
tıkanm ayı bugün aşm ak yönünde çabalar yoğun
laşmış iken, m üslüm an zihnin çözüm arayışına 
önem li katkılar yapan ve aslında eserlerini hüm a
nist düşünürlerim izin de habersiz kalamayacağı 
biçim de Batılı kültür dünyası içinde veren Roger 
Garaudy gibi bilge kişilikler yetişm iş iken, Kur’an, 
aklını kullanm ayanları Allah’ın pislik içinde b ıra 
kacağını belirtm iş iken... zam an içinde sosyal ha
yatta ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelere d inin set 
çektiğini veya ilgisiz kaldığını iddia etm ek insaf, 
dürüstlük hakkaniyet ve sam im iyetle bağdaşır mı? 
M odern dönem de bir anayasadan hayata ilişkin 
ayrıntılı hüküm ler bild irm esi veya temel ilkelerini 
günün şartlarına göre sık sık değiştirmesi beklen
mezken İlahî Şeriat’tan böyle birşey nasıl beklene
b ilir?15

rın, herhangi b ir insan-m erkezli değer sistemi için 
temel oluşturan aslî ihtiyaçlara sahip olduklarının 
farkındadırlar. (...) Özetle hüm anizm  hayata tu t
kun olanların (in  love w ith life) felsefesidir.”16 

M odern seküler hüm anizm in, bu satırlara b a 
kıldığında, Aydınlanma felsefesinin temel iddia ve 
öngörülerini m antıki sonuçlarına götürdüğü söy
lenebilir ki, aslında burada dile getirilen tan ım la
ma ve ilkeler geçen birkaç yüzyıl zarfında tatbike 
konan m odernite projesinin insana ilişkin k ısm ı
nın ifadesinden başka birşey değildir. İnsanı yer
yüzüne hapseden, ufkunu daraltan, kaygılarını 
gündelik ihtiyaçların tatm iniyle sınırlayan -İd bu 
ihtiyaçlar da m odern tüketim  toplum unda hiçbir 
surette tam olarak giderilm em eye ayarlanm ıştır ve 
daima çeşitlenen, farklılaşan, çoğalan bir ihtiyaçlar 
listesi tiıyaki-tüketicinin  önüne hep konm aktadır- 
onuegoizm e ve türlü türlü saplantı ve sapmalara 
düçar eden, bu bakım dan kendi sonunu hazırlaya
cak temel çelişkileri içinde barındıran bir “yeryüzü 
cenneti” projesine tecdid-i iman niteliğindedir. 
H üm anistin, insan ihtiyaçlarından yola çıkarak 
oluşturm aktan bahsettiği değer sistemi de böylece 
hayvani ihtiyaçların ve şehvetin güdüm üne terk 
edilmiş olmaktadır. İktibas edilen son cüm le bu 
bakım dan baklayı ağzından çıkarm ak m esabesin
dedir: H üm anizm , hayatı seven/hayata tutkun 
olan/dünyevî şeylere tapan kim selerin felsefesi!

Aslında seküler hüm anist felsefecinin insan, dünya 
ve hayat tasavvuruna, bu konuda vazettiği sözde 
a lternatif ilkelere baktığım ızda bugün etik alanda 
yaşanan krizi aşm a noktasında en küçük bir katkı
sının dahi olam ayacağını, hatta bilakis olan bitenin 
sorum lusu olarak kendini ele vermekte olduğunu 
görürüz. Bu ideolo jin in  sahiplerince H üm anizm  
herşeyden önce “burasın ın  ve şu anın felsefesi” 
olarak tanım lanır: “H üm anistler insana ait değer
lerin, ölüm den sonra farazî b ir hayat vaadinden zi
yade ancak beşer hayatı bağlam ında anlam kazan
dığını düşünürler.” Ve “hüm anist etik sadece ve sa
dece insan ihtiyaçlarının karşılanm ası ve insan 
problem lerinin çözüm lenm esiyle ilgilenir ve farazî 
teo lo jik  varlıkların arzu ve isteklerini tatm in etm e
ye zam an ayırmaz.” Ayrıca hüm anistler, “insanla-
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‘Lehve’l Hadis’ Üretim Merkezleri

Hüseyin K. Ece

L a f eğlencesi-boş ve amaçsız 
söz diye çevirebileceği
m iz bu tabir Kur’an’da 

b ir âyette geçmektedir.
insanlar zaman zam an 

boş, h içb ir işe yaramayan, 
yalnızca eğlenm ek ve oya
lanm ak üzere am açsız söz 
sarfedebilir, boş gevezelik 
d iyebileceğim iz lakırdıları 
yapabilirler. Ancak K ur’an’ın 
‘lehve’l hadis’ dediği şey, daha 
başka b ir şeydir. K işinin im ana 
ilişkin, vahy kaynaklı gerçekler yerine, 
o nu  hidâyetten uzaklaştırıcı eğlendirici sözlerle 
oyalanm asıdır, insanı oyalayan, nefsinin hoşuna 
giden, H akk’tan yüz çevirm esine yol açan lüzum 
suz laflardır.

Ö nce âyetin m ealine b ir bakalım :

"insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce (insanları) Al
lah’ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için ‘eğ- 
lence-boş ve amaçsız-lehve’l hadis’ (türünden) sözleri sa
tın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azab vardır.
Ona âyetlerimiz okunduğu zaman sanki onları hiç işitme
miş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük tasla
yarak (arkasını) döner. Onu acı bir azap ile müjdele.”1

a-Sözlü k  Anlam ı:
‘Lehve’l hadis’ terkibini ve kavram olarak ifa

de ettiği anlam ı daha iyi anlayabil
m ek için  onun sözlük m anasına 

bakm akta yarar vardır. Çünkü 
K ur’an kavramları kök an

lam larından kopuk değil
dir. H er b ir Kur’an kavra
m ın ın  sözlük m anasıyla 
yakın bir bağlantısı bulun
maktadır.

G örüldüğü gibi
Kur’an’da geçen bu kalıp ifa

de iki kelim eden meydana gel
mektedir. “Lehv” ve "hadis”.

‘Lehv’ kelim esinin kökü olan ‘lehâ’; 
sözlükte, bir şeyle oynam ak, bir şeyden pek hoşla
narak onunla avunup durm ak anlam ına gelir.

‘An’ ile kullanılırsa, b ir şeyden gafil olm ak, bir 
şeyden yüz çevirm ek dem ektir.

Aynı kökten gelen ‘elhâ’; oyalanm ak, bir k im 
seyi sazlarla veya oyun aletiyle oyalamak, meşgul 
etm ek, ‘lehhâ’; b ir şeyle oyalandırm ak, eğlendir
m ek m analarına gelirler.2

‘Lehv’; insanı faydasız ve önem siz işlerle m eş
gul eden şeydir. ‘Şu şeyle oyalandım 1, yani ‘onunla 
eğlenerek meşgul oldum ’ şeklinde söylenilir.3

B ir başka deyişle ‘lehv’; eğlence demektir. Ken
disinden insanın zevk alıp eğlendiği, ama bitip so
na eren şeydir.4
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Kelim e sözlük anlam ıyla K ur’an’da fiil ve isim 
halinde b ir kaç âyette geçm ektedir. İnsanı oyala
yan, eğlendiren ve onu asıl görevini yapmaktan 
alıkoyan bütün uğraşılar; boş ve amaçsız hedefler 
bu kelim e ile ifade edilm ektedir. Dünya hayatının 
geçiciliğinin bu sözcük ile anlatılm ası ayrıca dikkat 
çekm ektedir. Kendisinden zevk alm an, ama devam 
etm eyen, günün birinde sona erm esi kesin olan 
oyalanm alar ‘lehv’dir. Dünya hayatı çeşitli açılar
dan insana zevk verm ekte, onu eğlendirmekte, 
onu oyalandırm aktadır. A ncak bütün bu zevkler ve 
eğlenceler bitm eye m ahkum dur.

“Şüphesiz dünya hayatı bir oyun ve eğlence (lehv)den 
başka bir şey değildir. (Günâhlardan korunanlar için) El
bette âhiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?”5

Dünya hayatı, dipsiz, sonu karanlık gafletten, 
faydasız oyuncaktan ibarettir. O nun geçiş anlarım , 
tad alınan şeylerini bir an düşünüp de ölüm ü gö
zünün önü ne getirenler bunu rahatlıkla anlarlar. 
Hayat bu yaşadığımız dünya hayatıdır diyenlerin 
en büyük zevki; onu ve onun sonucunu düşünm e
mek ve boş şeylerle eğlenm ek, oyunlarla zamanı 
öldürm ektir. Ancak Allah’tan hakkıyla korkup sa
kınan takva sahipleri için ebedi olan, bitm ez tü
kenm ez nim etlerin  ve zevklerin tadıldığı Ahiret 
hayatı daha hayırlıdır. Bu apaçık gerçeği aklını iyi 
kullanan insanlar anlayabilir, dünya hayatının oya
layıcı oyuncaklarına takılıp kalm az.6

Dünya hayatının geçiciliğine, hayal gibi olm a
sına karşın asıl hayat A hiret hayatıdır.

“Bu dünya hayatı eğlence (lehv) ve oyundan başka bir şey 
değildir. Ahiret yurdu; işte orası asıl hayat odur (asıl yaşa
nılacak yer orasıdır), keşke bilselerdi.”7

insanlardan bir kısm ı dünyalıklara ve eğlence 
türü şeylere daha çok düşkündür. O nların peşinde 
koşarlar, onlarla oyalanıp koca bir öm rü bitirebi
lirler. H atta pek çoğu bu gibi şeyler sebebiyle asıl 
insanlık görevini unutur, oyun ve eğlenmeyi haya
tının en önem li m eselesi haline getirir. Eşyaya ve 
oyalayıcı şeylere karşı olan tutku, öteden beri insa
noğlunun zaafıdır. N itekim  Peygam berim izin sa
habeleri bile, M edine’ye önem li b ir ticaret kervanı
nın geldiğini duyunca, hutbe okuyan Peygamberi

yalnız bırakabilm işlerdir. Aşağıdaki âyetin bu ne
denle indiği rivâyet edilm ektedir.8

“Bir ticaret veya eğlence (lehv) gördükleri zaman hemen 
dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki ‘Al
lah’ın yanında bulunan, eğlenceden (lehv’den) ve ticaret
ten daha hayırlıdır.’ Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."9

M edineye b ir kervan geldiği zaman halk onu, 
sevinç gösterisi olm ak üzere davul çalarak karşılar
dı. Burada kasdedilen eğlence (lehv), kervanı kar
şılam ak için çalınan davuldur. Çünkü m escitteki- 
ler, davul sesini duyunca ticaret kervanının geldi
ğini anlam ışlar ve dışarı çıkm ışlardı.10

insanlardan bazıları da dinlerini oyun ve eğ
lence (lehv) yerine koyarlar. O nunla ve hüküm le
riyle alay ederler. O nu n çağrısını ve uyarılarını cid
diye almazlar. Her şeyi dünya ölçüleriyle değerlen
dirdikleri için Kur’an ve hadislerin haber verdiği 
gerçeklerle, Ahiret tasvirleriyle alay ederler.11 O n
lar, kendilerine gelen İlâhî dini bir tarafa atarlar. O 
din üzerinde istedikleri gibi oynarlar, ona istedik
leri şekli verirler. Kendileri haram  ve helâl ölçüleri 
korlar.12 O nları dünya hayatı gururlandırır, aldatır 
ve âhireti unutturur. O nlar bu gururla beraber Al
lah’ın gönderdiği elçiler ve onların  yanındaki âyet
lerle m ücadele ederler. Çekişmeye girişirler.

“Onlar ki dinlerini bir eğlence (lehv) ve oyun yerine koy
dular ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Onlar bu günle
riyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi bile 
bile nasıl inkâr ediyor idiyseler; Biz de onları bugün (Kı
yamet günü) öyle unuturuz.” 1'

O nlar Allah’ın dışında bazı şeyleri ilâh haline 
getirerek ve kendilerine haram  kılınan şeyleri işle
yerek dinleri adeta bir oyun konusu yaparlar. D i
nin yüce ö lçülerini, nefsin hevasına ve hoşa giden 
am ellerin peşine takılarak oyun ve eğlenceye alır
lar. Bunu da ciddiyetsiz b ir şaka halinde yaparlar. 
İslâm ’ın insanlara teklif ettiği ve onları uymaya da
vet ettiği hüküm leri kabul etm ek bir yana; onlarla 
alay ederek eğlenirler.1,1

‘Lehv’ kelim esi sözlük anlam ıyla bir âyette Al
lah’a ait yüceliği ve aşkınlığı dile getirm ek üzere 
geçmektedir.

“Bir de , (şunu bilin ki) gökleri ve yeri ve bu ikisi arasın-
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da olan hiçbir şeyi bir oyun- bir eğlence olarak yaratma
dık. (Çünkü) eğer bir oyun-eğlence (lehv) edinmek dile
meydik, bunu herhalde kendi katımızdan edinirdik; ama 
hiç böyle bir şeyi diler miyiz? (Bir başka tefsire göre: Ya
pacak olsaydık böyle yapardık.)”15-16

H er türlü süslem elerle dolu tavan gibi yüksel
tilm iş gökyüzü, ince m enfaatlerle dopdolu, kurulu 
bir beşik gibi döşenm iş yeryüzü ve bu ikisi arasın
da yer alan harika yaratıklar; gönülleri oyun ve eğ
lencede olan ve Allah’ın âyetlerini anlam ak istem e
yen lerin  sand ıkları gibi bir oyuncak değildir. 
H akk’ı tanım ak ve ebedî hayat yolunda kendisin
den faydalanılm ak üzere hak ve hikm etle yaratıl
m ış, Allah’ın yüce kudretinin göstergesidir. Eğer 
bunlar yalnızca insanların dünya hayatı için yara
tılm ış olsaydı, onların da dünya hayatı gibi oyun 
ve eğlence (leh v)’17 olm ası gerekirdi.18 H albuki 
gerçek onların sandığından başkadır. Yerlerin ve 
göklerin yaratılışı b ir oyun, bir eğlence olm adığı 
gibi Allah (cc) -hâşâ- bir oyuncu değildir.

Allah (cc) ‘eğer böyle yapmayı irade etseydi’; 
yani b ir eğlence arayacak olsaydı -ki m utlak m ana
da kendine yeterli ve sınırsız kudret sahibi olduğu 
için, h içbir şekilde O ’nun böyle bir şeye ihtiyacı 
yoktur- bunu kendi Zatında bulurdu. Bunun için 
m antıken anlam sız ayrı bir evren yaratmaya ih ti
yaç duymazdı. K ur’an çok veciz bir şekilde Allah’ın 
m uteâl (aşkın) olduğunu, kendisine yakıştırılabile- 
cek beşer her türlü ruhsal ve duygusal (oyun ve eğ
lence gibi) ihtiyaçtan uzak olduğunu dile getir
m ektedir.19

Yüce Allah (cc) ancak şanına yakışanı yapar. 
Herşeyi bir hikm et üzere yaratan Rabbim izin gök
leri ve yeri boş yere ve eğlence olsun diye yaratm a
sı düşünülem ez. Böyle birşey O ’nun yücelik şanına 
uygun düşmez.

Kur’an-ı K erim ’de ‘Lehv’ kelim esinin kökünün 
fiil olarak farklı kalıplarda kullanıldığını da gör
mekteyiz. Bütün bu kullanılışlarda oyalama, alı
koym a, oyalanm a, eğlenm e, eğlenceye dalarak oya
lanm a, meşgul olm a, yüz çevirm e anlam ları yer al
maktadır.

Yukarıda geçtiği gibi, aynı kökten gelen ‘elhâ’, 
kişiyi daha önem li işden alıkoydu, onu meşgul e t
ti dem ektir.20

Kur’an’da şöyle buyuruluyor:

“(Mal ve evlât) çoğaltma yarışı, sizi oyaladı. Nihayet ka
birleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırm a
ya çalıştınız.)”21

Âyette geçen 'tekâsür’ kavramı, çoğaltm a için 
ihtirasla çırpınm a, taşınır veya taşınm az, hayali ve
ya gerçek kazançları artırm a ihtirası anlam ına ge
lir. Bu bağlam da bu kavram ; insanın daha çok 
konfor, daha fazla maddi servet, insanlar ve tabiat 
üzerinde daha güçlü otorite, maddi ilerlem e için 
çırpınm a saplantısını ifade eder. Bu çabaların baş
ka herşeyi dışlayıcı b ir şekilde aşırı b ir tutku ile 
sürdürülmesi, insanı ruhî kavrayıştan alıkor. D o 
layısıyla manevî/ahlâkî değerler üstüne kurulm uş 
sınırlam a veya kısıtlam ayı kabule yanaşmaz. Böy- 
lece yalnızca bireyler değil, toplum bile iç dengesi
ni kaybeder, m utluluk şansını yitirir.22

‘Tekâsür’, ‘kesret’ten-çokluk’tan’ türem iştir ki, 
bunun üç anlam ı vardır:

B irincisi; insan ın  kesret’i-çok  şeyi elde etm ek 
için aşırı çalışm ası,

İkincisi; İnsanların bollu k elde etm ek için bir- 
birleriyle yarışm ası ve birb irlerinin  üzerine çıkm a
ya çaba gösterm esi,

Ü çüncüsü; insanların  bolluk sebebiyle b irb ir
lerine karşı kibirli davranmasıdır.

Dolayısıyla ‘tekâsür’ insanlara çok cazip gelir. 
Öyleki onlar bundan dolayı daha önem li şeylerden 
gafil olurlar, daha önem li işlerden yüz çevirirler, 
insanı ‘gaflete düşüren şeyler’ (âyette, ‘elhâküm ’) 
geniş bir anlam  sahasına sahiptir. Her türlü eğlen
ce ve lezzet alm an nesneler olabileceği gibi, kuvvet 
ve zenginlik sebepleri, iktidar sağlama çabaları, 
mal ve iktidar yarışları, bunlara sahip olarak baş
kalarına karşı kibirli davranm alar da olabilir, Ç ok
lukla övünenler, ya da çöldük yarışıyla oyalananlar 
her devirde olabilir. O nlar kendilerini bu övünm e 
ve oyalanm a yarışm a öylesine kaptırırlar ki asıl 
yapmaları gereken işlerden, daha önem li şeylerden 
gafil olurlar. Bu yarış ve övünm e uğruna İnsanî se
viyelerini bile kaybederler.23 Bu uğurda haksızlığa 
ve zulme dahi başvururlar. Böyleleri daha fazla 
mal, daha fazla cism anî lezzet, daha fazla güç ve ik
tidar, daha fazla im kanlar elde etm ek isterler. O n-
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lar sonunda ne olacağını düşünm eden bu tutkula
rın peşinde oyalanır dururlar.

Günüm üzde bu yarışın kişiler, toplum lar ve 
devletler arasında bütün hızı ile devam ettiğini 
görmekteyiz. Toplum lar ve ülkeler arsında daha 
fazla servete, güce ve kuvvete, daha fazla gelişmiş 
silahlara sahip olm a çabası artarak devam etm ek
tedir. Kişiler, toplum lar ve devletler arasında iis- 
tünlük ölçüsü artık  ahlâk ve fazilet, adalet ve insa
nı sıfatlar değil, zenginlik, ilerlem e dedikleri kör 
yarışlar ve gücü elinde bulundurm adır.

Onlar, bütün bu yarışların ve övünm elerin yer
yüzünde zulüm  yapmaya ve fesat çıkarmaya sebep 
olduğunu düşünm em ektedir. Herkes; insana asıl 
görevini, kulluk vazifesini unutturan bu çoklukla 
oyalanma yarışında daha iyi bir derece elde etm e
nin çabasındadır.

A ncak R a b le ıin in  indirdiği ölçülere teslim  
olanlar; bütün faaliyetlerinin salih amel olm asına 
dikkat ettikleri gibi, dünyadan ve onun üzerindeki 
nimetlerden yeteri kadar, meşru yollarla yararlan
maya çalışırlar. B unu yaparken köksüz övünm ele
re, gaflete düşüren oyalanm alara, zulme ve ifsata 

i varan tutkulara düşmemeye çalışırlar.
Aslında bu hitap, çocuk, m al ve dünyalıklara 

I dalıp da adetâ bu  yarışla sarhoş gibi olanlaradır, 
i  Onlar peşlerine düştükleri şeyle kendi kendilerini 
: aldatm aktadırlar. Çoklukla oyalananlar, ya da bu 
i yarış sebebiyle asıl yapması gereken kulluk göre

vinden gaflete düşenler; bir gün, içinde övünm e
nin ve yarışın olm adığı dar b ir çukura girecekler. 
Öyleyse insanlar bu gafletten uyanm alı ve çevresi
ne ibretle bakm alıdır.24

Abdullah b. eş-Şıhhı'r, yani M u tarraf’ın naklet- 
i tiğine göre babası şöyle anlatıyor:

Peygamber (sav)’in yanına vardım 'Çokluk sizi öylesine 
oyaladı ki’ âyetini okuyordu: Sonra dedi ki: “Ademoğlu 
'malım, malım’ der durur. Ey Ademoğlu! Senin, yeyip tü
kettiğin, giyip eskittiğin, ya da sadaka olarak verip (ölüm
den önce Ahirete) gönderdiğinden başka malın var 
mı?”25

İ
Bu bakım dan Allah (cc) m üslüm anları şöyle 

uyarmaktadır:

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâtlarınız sizi Allah’ı

zikretmekten alıkoymasın (oyalamasın). Kim bunu ya
parsa işte onlar zarara uğrayanlardır.
Birinize ölüm gelip de; 'Rabbim beni yakın bir süreye ka
dar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!’ de
mesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah için) infak 
edin.26

Burada özellikle im an edenler uyarılmaktadır. 
Çünkü onlar ancak Allah’ın hükm üne teslim o l
m akla O ’nun yanındaki izzete kavuşabilirler. B un
dan dolayı onların başka bir şeyle oyalanıp Allah’ı 
ve O ’na kulluğu ihm al etm eleri onlar için çok bü
yük bir zarardır.

M ü m in ler sürekli takva-Allah’a karşı sorum 
luluk bilinci içerisinde olup, devamlı O ’nu zikre
derler. Dünya m eşguliyetinin en vazgeçilmezi olan 
mal ve evlat işleri, onların sevgisi, onlara bakma 
derdi ve zevki bile onları Allah’a ibadetten alıkoy
mam ak. Bu gibi şeylerle oyalanıp kulluk görevini 
aksatm am alı. Zaten dünya hayatı oyun ve eğlence
nin (lehv) yanında, zinet (süslenm e), övünm e, mal 
ve evlat çoğaltm a yarışıdır.27 Bunların en zevklisi 
ve kaçınılm az olanı çocuklarla meşgul olm a ve mal 
kazanmadır. Bunlar bile sizi oyalayıp Allah’ı zikir
den, O ’na ibadetten uzaklaştırm asm .

Burada, ‘m al kazanmakla, ticaretle, çocuk ye
tiştirm ekle meşgul olm ayın’ denilmiyor. Yani bun
larla uğraşmak sizi izzetin asıl ruhu olan Allah’ı 
zikretm ekten, Allah için iş görm ekten, O ’na yara
şan kulluğu yapmaktan alıkoym asın dem ektir. Al
lah’ı zikir bir anlam da Allah sevgisiyle yapılan bü
tün işlerdir. Dünyalıklara aşırı düşkünlük kişiyi bu 
güzel hedef konusunda gaflete düşürebilir.28

Kalplerin ve gözlerin dehşetle sarsılacağı gün
den korkanlar elbette böyle değildir. O nlar büyük 
bir dikkat ve şuurla Allah’ı zikretm eye devam 
ederler. Bu gibiler hakkında Rabbim iz (cc) şöyle 
buyuruyor:

“İçlerinde (yalnız) kendi ismi anılsın diye Allah’ın yüksel
tilmelerine izin verdiği (ibadet) evlerinde O’nun kudret 
ve yüceliğini dile getiren, öyle kimseler (Allah’ı teşbih 
edenler) vardır ki; ne ticaret, ne de kazanma hırsı onları 
Allah’ı zikretmekten, namazı gereği gibi kılmaktan ve ze
kât vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin al
lak bullak olacağı bir Gün’den korkarlar.
Çünkü Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli 
ile ecir verecek, lfltfıından fazlasıyla bağışta bulunacaktır
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ve Allah dilediğine hesapsız rızık verir.”29

Görülüyor ki Allah’ın N ûr’uyla kalpleri ve ka
faları aydınlananlar, Rablerinin verdiği b ir basiret 
ile hayata bakarlar; Allah’ı anm aktan ve O ’nun 
adına iş yapm aktan gaflete düşmezler. Dünya ge
çim likleri, ticaretler, mallar ve evlatlar onlar için 
bir oyalayıcı, b ir gaflet sebebi değil; tam  bunun ter
sine Rablerinin  rızasına ulaşmada birer aracıdırlar.

A ncak insanlardan bazıları ise dünya hayatını 
yeme, içm e ve eğlenm e olarak zannederler. Arzula
rı ve hayalleri onları oyalayıp durur. O nlar sonu 
gelmez tutkuların peşinde bir öm ür tüketirken 
im an nim etinden bile m ahrum  kalırlar. Kur’an 
böylelerinin durum unu ibretli b ir şekilde ve onla
rı tehdid eder b ir tarzda anlatm aktadır. O nları 
oyalayan şeyler anlatılırken yine ‘lehv’ m astarının 
fiil hali kullanılıyor.

“Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab’ın ve apaçık Kur’an’ın âyetle
ridir.
Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müsliiman ol
saydık temennisinde bulunacaklar.
Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar (bakalım); 
emel (ardı arkası gelmez arzular) onları oyalasın. İleride 
(elbette) bilecekler.”30

İnsanlardan pek çoğu Allah’ın âyetlerine karşı 
çok inatçı ve zorbadırlar. Nasihat dinlem ez, yapı
lan öğütleri almazlar. Kendilerine Allah ve Ahiret 
hatırlatılınca yüz çevirirler. H atta kim ileri onlarla 
alay ederler. O nlar varsın dünyada diledikleri gibi, 
haram -helâl, tem iz-pis dem eden yesinler, içsinler. 
Nefse hoş gelen şeyleri yapadursunlar, şehvetleri
nin peşine koşsunlar31 Allah’a karşı şükür, ibadet, 
Ahiret, hesap gibi şeyleri düşünm eyip, canlarını is
tediğini yapsınlar. Zaten onlar yemeyi, içm eyi, 
zevk ve çıkar peşinde koşmayı hayatın gayesi zan
nederler.

Böylelerini ‘em el’ oyalayıp durur. O nlar daha 
fazla yaşama, daha fazlasına sahip olm a, daha iler
de olm a em eliyle yaşarlar. İşlerim iz düzene gire
cek, daha uzun öm ürler süreceğiz, dünyadan ve 
içindeki zevklerden daha fazla yararlanacağız diye 
hayal edip dururlar, bu ‘hayal-em el’ onları oyalar, 
asıl görevlerinden onları gafil bırakır.

‘Emel’; öm rün uzun olm asını istem ek, arzu

edilen eşyalara ulaşmak, durum un bir gün düzele
ceğini beklem ek, am a sonunda hiç birine kavuşa- 
m am aktır.32

(Devam Edecek)
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SEN KENDİNİ PLANLAMAZSAN 
SENİ PLANLARLAR

19. y y 'd a  Ahm et Cevdet Paşa, 'Tarihi Cevdet' 
adlı eserinde Osm anlı'n ın çözülmeden çökü
şe geçişin nedenlerini ararken, devletin nefes 

darlıklarının gerisinde mali buhranlar olduğunu söy
ler. G e lir-g id e r makasının açılması ekonom ik buh ra 

nın ş iddetin i artırm aktadır. Cevdet Paşa 'ya  göre ik
tisat ilmi de devletin gelir kaynaklarını ve o kaynak
ları iyice kullanmanın yollarını gösteren basit, am p
irik bilgiden ibarettir. Çaresizliğin neticesi olarak 
devletin sikkeyle oynam asına karşı duran Cevdet 
Paşa, bu usule başvurmanın çözüm olm adığını, so
nucun kaçınılm az o larak eşya fiyatlarını yükseltece
ğini savunur. O n a  göre b ir  m ülkün im a r ve serveti, 
paran ın  çokluğu ile oluşmayıp, pa ran ın  devri ile 

sağlanır. Çünkü zeng in lik  denilen şey emeğin seme
resi o la rak boş durm ayıp, sürekli çalışması ile sonuç 

bu lur b ir  olaydır.
Bu tesbitlerinde A . Cevdet Paşa bir-kaç konuya 

özlü tem aslarda bulunuyor. 'B ir mülkün imar ve ser
veti, paran ın  çokluğu ile olm ayıp, paranın devri ile 
sağlanır.'

Paranın Devri
Paranın devri demek ticaret demektir. Ticaret de

mek toplumsal hayat demektir. Ticaretsiz bir toplum
sal hayat kurgulam ak mümkün mü? Ticaret yap ılm a
lıdır. Bir tüccar olan son Peygam ber Hz. Muhammed 
çeşitli şekillerde ticareti övmüş ve ticarete sevk etmiş
tir.

M. Şevket Ayvazoğlu

Bugün içerisinde bulunduğumuz dünyada ticaret 
mahalle, köy, kasaba, şehir ve hatta ülke sınırlarını 
aşmış durumdadır. Ticaret yapan  işletme, firm aları
mız artık sadece üretip satmıyor. İçte ve dışda diğer 
firma ve şirketlerle aynı p iyasaya hitap ettiklerinden, 
p iyasada eskiden olduğu gibi 'ben siftah ettim, kom
şum da etsin' düşüncesi değil,tam tersine pazardaki 
payını nasıl artırabilir? şeklinde çalışm alar yap ıl
makta, bunun adına da 'rekabet' denilmektedir.

Global Rekabet

Ülke olarak, hükümetimiz reformsal düzeyde 
sosyal hayatı düzenleyen (alt-üst eden) bir dizi çalış
ma yaparken bunların yoğun gündeminin arasına 
ekonomi anlam ında bir-kaç düzenlemeyi de sıkıştır
dı. Tahkim yasasının çıkarılması ve yabancı serma
ye için en önemli engellerden biri o larak gösterilen 
izin zorunluluğunun kaldırılması. İstikrar program ı
nın oluşturduğu yabancı sermaye akını beklentisi, 
yabancı sermayenin önündeki engellerin ayık lan 
ması çabalarına neden oluyor? Zaten Liberal bir 
mevzuata sahip olan yabancı sermaye rejiminin 
önündeki fiili engeller de kaldırılmış olacak.

Dünya Rekabet Ligi İMD
Türkiye Seninle Gurur Duyuyor Cim Bom
G ala tasa ray 'ın  Avrupa 'dak i başarısı gerçekten 

bir çoğumuzun tatlı sevincine neden oldu. Futbol li-
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i f t o f f l S ’D E Y l l i M O Ö R B Y A B M S E R Î 4AYEYAHIM LARI
iz in  verilen Y atırım  belgelerim i.

yaban cı serm aye top lam  ra t ır ım  tu ta n
Y ıla r (M ilyon i ta la r ) (T rily o n  T lj )  F irm a  Say ısı

1995 2 .938  3 2 8 .4  3 .161

1996 3 .8 3 6 1 2 5 0 3 .582

ı m 1 .678 6 2 4 .4 4  068

1998 1.645 1.016 4  533

199 9  1 .6 9 0  l .s 9 9  4 .9 5 0

2 0 0 0 521 913 5 .0 2 4

ginde tüm olumsuzluklara rağmen bir başarı 
sağlanmıştı. A m a m aalesef International/lnsfitu- 
te for M anagem ent Development (IM D ) tarafın
dan hazırlanan "The W o rld  Competitiveness Ye
a r Book 2 0 0 0 "  (Dünya Rekabet Yıllığı 2000) ra 
porundaki durumumuz, pek gurur duyulacak 
biçimde değildi. Rapor, Türkiye'nin dibe doğru 
kaym aya devam ettiğini belgeliyordu.

Raporun değerlendirm eye aldığı 47  ülke sı
ralam asında 1 998 'de 33., 1 9 99 'da  37. sırada 
olan Türkiye 2000 yılı raporunda 42. sıraya 
düşmüş bulunuyor.

Raporun Değerlendirilmesi
Ülkelerin rekabet gücünün 290 kritere göre 

değerlendirildiği IM D  2000 sıralamasında Tür
kiye dibe doğru hızla düşerken (ekonomimiz 
iyiye gidiyormuş ya  ondandır) geçen yılki ra 
porda ilk üç sırayı alan A BD , Singapur ve Fin
land iya yerlerini koruyor, geçen yıl 5. sırada 
bulunan Hollanda 4. sıraya, 6. sırada bulunan 
İsviçre 5. sıraya yükselmiş bulunuyor.

1 996 sıralam asında 1 5. sıradayken 3. sıra
ya  kadar yükselen Finlandiya'nın yanı sıra hızlı 
yükseliş kaydeden ülkeler arasında 1996 'da 
22. sıradayken sürekli gelişme kaydederek 
2000 yılında 7. sıraya kadar yükselen İrlanda, 
1 9 99 'da  25. sıradan 2000'de 10. sıraya yük
selen İzlanda ve 1998 sıralam asında 18. sıraya 
düşdükten sonra bu yılki sıralam ada 9. olan İs
veç dikkati çekiyor. Bu Kuzey Avrupa ülkelerinin 
ortak özelliği yeni teknolojilerin kullanıldığı 
a lan la rda yoğunlaşarak rekabet güçlerini hızla 
geliştirmeyi başarm aları ve 'yen i ekonom i'de 
öne çıkmaları. Son beş yıl içinde 7. sıradan 4. 
sıraya yükselen Hollanda'nın da bir yandan

"Yeni ekonom i'ye  uyum sağlarken di
ğer yandan  'sosyal denge' modelini 
koruması gösteriliyor.

Türkiye kendi sorunlarıyla ekono- 
mik-politik a landa uğraşırken aldığı ve
ya  a lacağ ı kararlarda çok basiretli 
davranmalıdır. Tahkim Yasası ile ulus
lararası şirketleri ülkeye çekmeye çalı
şırken, kendi öz sermayesine sahip çık
malı, gerekli düzenlemelerle yerli ser
m ayeyi, işletmeleri ve şirketleri çokulus
lu şirketlere yem etmemelidir.

D ünya yab an c ı serm aye payı 
0.008 olan Türkiye bu payını artırmayı 

hedeflerken bu kez dünya ticareti içinde 
% 0 .4 'lik  payını daha da düşürme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaktadır.

"G lobal dünyada rekabet" derken, kimlerle 
muhatap olduğumuzu bilmemiz lazımdır. Ya
bancı sermayeyi ülkeye çağırıyorsunuz, ama 
yerli sermayeyi koruyucu tedbirler aldınız mı?

IMF ve Dünya Bankası'nın Ziyaretlerinin Dü
şündürdükleri

D aha yüzyılın başında sömürgeciler,hakim 
olmak istedikleri bir ülkeye önce ordusu ile g i
rer, sora da başına kendi adam ını dikerdi. Bu 
yerini d aha sonra sermaye ihracına ve yerli ik
tidarların, siyasi elitlerin işbirlikçileştirilmesine 
bıraktı. Böylelikle em peryalizm , egemenliğini 
kurduğu ülkenin halkının gözünün önünden çe
kiliyor, bu da söz konusu ülkeye görüntüde bir 
bağımsızlık kazandırmış oluyordu. Buna ba 
ğımlı kılınan ülke halkının tepkisini çekmeyecek, 
bir ad  da bulundu. Müttefiklik! (Burada şunu 
hatırlatmada fayda var. Şu anda müttefikimiz 
olan Avrupalıların  daha yüzyılın başında bizi 
ara la rında parselleyerek pay larına düşenleri a l
mak için fiili o larak işgal ettikleri...)

Müttefiklik! Bu silahlar yerini oyuncaklara 
bırakıyor an lam ında değildi elbette. Am a içinde 
bulunulan dönemin ortaya çıkardığı yeni fırsat
lar, aynı egemenlik ilişkilerinin daha rafine ve 
ince yöntemlerle sürdürülmesine olanak tanıyor
sa, bu elbette daha avantajlıydı.

Yeni Dünya Düzeni
Yeni dünya düzeni , globalizm ve küreselleş

me diye de tarif edilen içinde bulunduğumuz 
dönem, yeni tip yöntemlerin p iyasaya sürüldüğü
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bir dönem oldu.
Sosyalist blokun etkinliğinin azalm ası, sos

yal devlet' olgusunun bertaraf edilmesi için bü
yük olanak sağlandı. Sosyalizm e ait son kalın
tı olarak görülen bu olgunun tasfiyesine de biz
zat 'sol' tandanslı liderler eliyle girişildi. İngilte
re'de Tony Blair, Fransa 'da Lionel Jospin, İtal
y a 'd a  Massilmo D 'alem a, A lm anya 'd a  Gerhard  
Scröder. Bu sürecin Türkiye ayağını da, 'D e 
mokratik Sol'cu Bülent Ecevit tamamladı. 'So l' 
politikaların, 'solcu' d iye bilinenlere tasfiye etti
rilmesinin daha rantabl olacağının bir Türkiyeli 
için en yakın göstergesi Ecevit'tir. 'So l'cu Ecevit, 
sağcı O za l'ın  ancak rüyası olabilen özelleştirme 
süreçlerini A n a y a s a 'y a  geçirdi. (Evrensel, 
3 .3.2000)

Türkiye'de siyaset birbiriyle bağlantılı iki 
ana kulvar üzerinde yürüyor. Çeşitli a lan larda 
bu iki kulvardaki gelişmelerin tetiklediği yen i
den yap ılanm a sürüyor. Bunlardan b irinc is i Tür
kiye'nin ABD 'n in  A vrasya stratejisine uygun 
olarak konumlanması ve bu konumlanmanın bir 
uzantısı o larak A B  ile ilişkilerini geliştirmesi. 
İk inci gelişmenin temelini ise ülkenin 'küreselleş
m e ' stratejisiyle bütünleştirilmesi am acıyla IM F 
programındaki adım ların peşpeşe atılması oluş
turuyor.

"Sen Kendini Planlamazsan,
Seni Planlarlar"..
Bu cümle Rekabet Kurulu başkanı Tamer 

Müftüoğlu'nun bir konuşmasından.
Planlama, yönetim kavramının ayrılm az bir 

boyutu. N ey i, ne için, ne zam an, nasıl ve hangi 
sürede yapacaksın?

Bu soru aynı zam anda yönetim becerisi ö l
çülürken, bakılacak temel referansları da içeri
yor. Faaliyet'in öznesinden başlayarak hedefi, 
zam anlam ası, yöntem ve üslubu, yönetim bece
risinin toplamını oluşturur.

Siyasetin  özü de yönetim sanatı ve 
becerisinden ibarettir. Bu bileşim ne kadar kali
teliyse, ülkeyi yönetme işlevi de o kadar kaliteli, 
verimli olur.

Ülke dediğin, bir devlet organizasyonunun 
çatısı altında karmaşık, çeşitli, birbirine zıt eko
nomik, sosyal, siyasal sorunların sürekli ürettiği, 
dolayısıyla sürekli çözüm üretmeyi gerektiren 
bir olgu. Dış etkenleri, etkilenmeleri, yönlendir
meleri, dayatm aları, zorunlulukları da eklediği

nizde, siyaset sanatının nasıl bir ustalık, sorum
luluk gerektirdiği d aha net anlaşılacaktır; bu öl
çüte vurulduğunda, Türkiye'de siyaset kurumu- 
nun, siyaset sınıfının performans ortalaması, 
yelpazeyi oluşturan bütün siyasetler düzeyinde 
son derece düşük...

Siyaset ve bürokrasi katılımlı bir yöntemle 
Türkiye'nin bugününü ve geleceğini p lanlam ayı 
beceremediği için, birileri gelip Türkiye'yi p lan
lıyorlar. Türkiye kendini, kendi dinamikleriyle, 
ortak zihniyle yönetebilseydi, bugün memleket 
gündemini oluşturan nice çetin sorunu, başkala
rının zorlamasına katlanmak zorunda kalm a
dan, ulusal ve evrensel ilke ve kurallara uygun 
çözmüş olurdu.

Türkiye'de Yönetim AB ve IMF Parantezine 
Sıkılmış Durumda

Yarım yüzyıllık birikmiş ekonomik sorunlar 
yum ağı, sırf Türkiye'yi yönettiğini zannedenle
rin acziyet ve beceriksizliklerinden dolayı çöze
medikleri sorunlar yüzünden ülke A BD  güdümlü 
dış politika, A B  ve IM F güdümünde bir parante
ze sıkıştı kaldı. Gittikçe daralan bu parantezin 
oluşturduğu basınç karşı konulmaz noktaya gel
di; sıkışma anında da, hukuk a lan ında A B 'n in , 
ekonomi alan ında da IMF'nin istediğini yap- 
mak'tan başka çare kalmadı. Sistemin Yıllardır 
ehliyetsiz ellerde günübirlik 'dün dündür, bugün 
bugündür' zihniyetiyle yönetilen ülke, ekonomik 
ve sosyal a landa tıkandı; bu durumda idareyi 
başkalarının mutlak denetim ve iradesine terk 
etmek zorunda kalındı.

Ekonomi İyiye Gidiyormuş?
Güle Güle Gitsin! Zaten Bize Uğramadı
Ülke Ekonomisi IM F'nin eline bırakılmış, hu

kuk AB'n in  istekleriyle yönlendiriliyor. Dış politi
ka ABD 'n in  güdümünde yürüyor. Ülke iyiye g i
diyormuş. İçerisinde bulunduğumuz bu durum
dan övünmek değil, düşünerek kurtulmak gere
kir.

Ekonomik Gidişat
2000 yılı tabloları 1998 yılı ile karşılaştırıl

dığında karşımıza hiç de iç açıcı bir iyileşme 
çıkmıyor.

Devlet İstatistik Ensitüsü (DİE) aylık sanayi 
üretim endeksinin 1 9 9 9 'a  göre üretim düzeyi
nin arttığını gösteriyor. Bu, ekonomi yönetimine
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abartılı bir moral olurken sektörler daha temkin
li davranıyorlar.

1 9 99 'da  Türkiye ekonomisinin % 6.4  küçül
mesi, sektörlerle ilgili yap ılan  değerlendirmeler
de yan ılsam aya yol açıyor.

Aylık  toplam sanayi endeksi M artta geçen 
yılın aynı dönemine göre %1 arttı. Ancak en
deksi, 1998'in aynı ayı ile karşılaştırdığımızda 
endeksin küçülme öncesi dönemden %1 2 geride 
kaldığı ortaya çıkıyor.

D İE, 30 sektörde aylık üretim endeksi yay ın 
lıyor. Bunların 4 'ü ana sekrötlere 26'sı da alt 
sektörlere ait endeksler. 30 sektör endeksinden 
sadece 5 'i 1998'deki üretim düzeyine ulaştı. 
A na  sektörler arasında küçülme öncesi dönemi 
yaka layan  tek sektör 'elektrik, gaz ve su' ana 
faaliyet kolu. Tüketicilerin en son vazgeçtiği 
ürünleri temsil eden bu sektör dışındaki hiçbir 
ana faliyet kolunda 1 998'deki üretim yaka lana 
madı.

İm alat sanayinde kapasite kullanım oran'ı 
N isan 'd a  % 75 .9 oldu. O ra n  M art 'a  göre 1.7 
puan artarken, geçen yıl N isan 'a  göre 1.1 pu
an azaldı.

Sektör 3/2000 3/1998 tak(%|

Dığo madencilik 83.0 113.8 28

8.Y.S. makvetç. imi. 81 4 109 9 -26

Taşıt ar ve karoser 91 1 U SU -21

Kok kvir> rai ealm pet 78.8 98.0 ^  - -20

Metalik olm. mın. mad 80.3 99.2 20

Tekstil urun, imi 89.2 106 6 17

İmalat sanayi , 90.9 104.5 -14

Kimyasal mad urn mİ 95.3 108.3 *13

Gıaa ve içecek imi 84.1 95.7 43

Toplam sanayi 93.5 105 2 l  -12

Maaenalık ve fasocaK. 91 1 101.5 -11

Kağıt ve ürün. imi. 106.5 H 4 4

Ham petrol, gaz ürt 104.2 107.2 ■ -3

Ann metal san 97.4; İ 991 -3

Giyim eşyası imi 

Pİaslık-kauçuK ür im

122.7 

101M

126.9 -1

1C2.2
IckıöFlet %84'ü üretim düzeyi açısından 1928 

seviyesinin gerisinde

Hükümet'in Hedefi Tutuyormuş
Enflasyon Düşüyormuş
Tüketici fiyatı endeksi baz ında enflasyonun 

2.3 o ran ında gerçekleşm esi, "enflasyon düşü
yor, hükümetin hedefi tutuyor," tarzında 3'lü 
koalisyonu hükümete taşıyan malum med- 
ya 'n ın  da abartm ası böylesine bir rüzgarın es
mesini sağladı. A m a  rüzgarın hızı çabuk kesil
di; gerek 98 rakam ları ve gerekse, abartılan 
oranın çok az  o lm ası, gelecek ay la rd a  aynı 
düşüşün olabilirliğ in in önünde ciddi engeller 
oluşu ve Ocak-Şubat, M art-N isan  ayın ın  2000 
yılı hedefinde çok ciddi sapm alarla  gerçekleş
mesi gibi düşünceler bu abartılan  havayı tersi
ne estirmekte gecikm edi.

İM F ve Dünya Bankası'n ın  oluşturduğu su
ni gündem bazı çevreleri mutlu edebilir, am a 
ülke insanı her kesim iyle perişan ve  mutsuz.

D aha geriye gitm eden son 15-20 yılı baz  
a lacak  olursak bütün hükümetlerin temel he
defi enflasyonun düşürüleceği şeklindeydi.

Son 12 yılın en düşük enflasyon rakamının 
gerçekleşmesi, 1998-1999 N isan  ayları tüke
tici fiyatları endeksi o rtalam ası 5 .7  iken, bu 
N isan  ay ında  2.3 olması g ib i istatistiki bilgiler, 
hükümet ve serm aye çevrelerinin umutlanması
na yetti, am a ayn ı veriler; asgari yaşam  stan
dardın ın altında yaşaya n  m ilyonlarca kişi için 
ayn ı anlam ı ifade etmiyor. Enflasyonun bu şe
kilde düşerek yıl sonuna k ad a r devam  etmesi 
halinde bile gerçekleşecek oran  tahmini %40- 
60 arasındadır. Yani öngörülenin iki katına eş. 
Bu m em urlar için de  ayn ı şekilde % 0 'la ra  v a 
ran ücret artış o ran lar ın a  m aruz kalan işçiler 
için de umut değil.

Enflasyonun Artış Hızının Azalması
Enflasyonun Düşmesi Anlamına Gelmez
Rakam ların bir önceki a yd an  daha  düşük 

olm ası, halkın cebine giren paray ı artırm adığı 
gibi, p azardan  a ld ığ ı y iyecek çeşidini de faz
lalaştı rmamaktadır.

Hükümet kamu harcam aların ı azaltırken, 
kamu gelirlerini artırıyor; özel tüketimi düşürü
yor. Bunun için de kam unun ald ığ ı vergiyi faz
lalaştırıyor, yatırım ların ı durduruyor. Vergiyi 
kısa vadede  artırm anın tek yolu büyük oranda 
ücretlilerin sırtında yük o lan  katma değer ve
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akaryakıt- tüketim vergilerinin oranının artırıl
masıdır. Ö zel tüketimin kısılması ise doğrudan 
ücret ve m aaşlardaki artışın, asgari düzeyde 
tutulması ile sağlanıyor.

Hükümetin uygulad ığ ı politikalarla hem 
enflasyonun düşürülmesi, hem de sanayi üreti
minin artması olanaksızdır. N ed en ? D ara lm a
nın sonucunda üretim düşüyor ve maliyet 
aza ltm aya  çalışan işveren işçi çıkarıyor. Ç a lış 
m ayan , gelir elde edem eyen insan neyi tükete
cek? Y ine aynı şekilde zorunlu ihtiyaçlarını zor 
karşılayan işçi-memur neyi, nasıl tüketecek?

DİE'nin Rakamları
Gerçekleri Yansıtıyormu?
Çarşıda-Pazarda Ekonomi
D İE ile aynı gün İstanbul Ticaret O das ı 

(ITO ) da  ücretli kesimleri baz  a la rak  hesap la
dığı enflasyon oranın ı açık lad ı. İTO 'nun İstan
bul ücretliler geçinm e endeksi'ne göre N isan 
a y ın d a  perakende fiyatlar % 4 .9 , toptan fiyat
lar %3.1  oranında arttı. Bu o ran lar D İE 'n in tü
ketici endeksinin neredeyse iki katı.

Bu harcam aların  artış nedeni de her a y  
aç ık lanan  zorunlu g ıda harcam ası ve yoksul
luk sınırını gösteriyor.

Türk-İş A raştırm a M erkezi'n in  verilerine 
göre, N isan  ayı g ıda  harcam ası 142 mil
yon,yoksulluk sınırı 431 milyon lira. M art 
a y ın d a  ise g ıda harcam ası 1 36 milyon, yok
sulluk sınırı da 413  milyon lirayd ı. Artış % 4 .4  
(Evrensel, 5 .5 .2000)

K ISA  HABERLER
İstikrarın Önündeki En Büyük Engel:
İç ve Dış Borçlar

Hükümet, işçi ve  m emura en düşük ücreti 
gözünü kırpm adan uygun görürken, vicdanı 
sızlam azken, kamu harcam aların ın  neredeyse 
tam am ını oluşturan iç ve dış borç faiz ödem e
lerine hiç dokunmuyor. Çünkü o zam an devlet 
iç ve dış borçlanm a senetlerini a lan  b anka la 
rın, borsada işlem gören holding ve fabrika 
sahiplerinin kazanç kapısı kapanır. Soru: Bu 
hükümeti iktidara taşıyan lar kim ler? Rantiyeci 
ve on la ra  bağlı malum m edya ile sözde işçi

haklarını savunan işçi örgütleri değil mi? Böy- 
lesine danışlıklı dövüşte, 'a lan  memnun, satan 
memnun' m antığıyla devam  eden bir yönetim 
de bir a y  önceye oranla enflasyon bir-iki pu
an  azalmış-artmış va tandaşa ne!

İşsizlik Sigortası
İşsizlik sigortası uygulam asına ilişkin usul 

ve esasları düzenleyen tebliğ, Resmi Gaze- 
te'nin 21 M ay ıs  2000 sayısında yay ım land ı. 
Çalışm a ve Sosyal Güvenlik Bakan lığ ı'n ın  söz 
konusu tebliği, uygu lam aya ilişkin esaslar ile 
ilgililerin yürüteceği teknik detayları d a  düzen
liyor. 4447  sayılı sosyal güvenlik yasası ile b ir
likte getirilen "işsizlik sigortası", H aziran  itiba
riyle yürürlüğe girecek. Yasayla oluşturulan fo
na devlet ve işçiden %2, işverenden ise % 3  
oran ında primi aktarılacak. Sigortadan  ilk 
ödem e ise 1 M a rt 2002 tarihinden yap ılm aya  
başlanacak.

İç Borçlar
İç borç stoku, N isan  ay ı itibariyla 28 katril

yon 538 trilyon 769  m ilyar liraya  ulaştı. İç 
borç stokunun 26 katrilyon 615  trilyon 770 
m ilyar liralık kısmını tahvil, 1 katrilyon 922 
trilyon 999 m ilyar liralık kısmını da bono oluş
turuyor. 1 999 yılı sonundaki iç borç stoku 22 
katrilyon 920  trilyon lira o la rak  gerçekleşm iş
ti.

Dış Ticaret Açığı Hızla Artıyor
M art ay ında  ihracatın % 8 azalm ası ve it

halatın % 3 6 .3  artması dış ticaret açığ ın ı geçen 
yılın aynı ay ın a  göre % 2 0 2  artırarak  1 m ilyar 
941 milyon d o lara  yükseltti. M art a y ın d a  2 
m ilyar 209 milyon dolarlık  ihracat, 4 m ilyar 
1 50 milyon dolarlık  ithalat yap ıld ı. O cak-M art 
dönem inde de ihracat % 1 .3 az a la rak  6 m ilyar 
395 milyon d o la ra  gerilerken, ithalat % 4 0  a r 
tarak 1 1 m ilyar 282 milyon do lara  çıktı.

Aylar Hit, ıriyla dış ticaret (milyon dolar)

Ocak
ihracat
2.022

Artış İthalat
7|4 3.218

Artış
44 6

Şubat ” 2 163 -1.4 » 3 913 40.-4
Mart 2.163 -8.0 4.150 36.3
Ocak-Mart 6.395 -1.3 11282 40.0
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Mum cu n u n  Katili Ağaca Ç ikti 
Ağaç N erde? Balta Kesti...

saçlı ve  b a 
yan olanı 
gözlerini k ı
sa rak  habe-

“E nte llektüe l G aze tec i’ nın  
H eyecanı

TV  haber spikerleri, ses tonları
nı müjdeli haberlere aya rlay ın 
ca, bir haber kanalın ın g ece  bül
tenindeki iki sunucudan siyah

rin cidd iyet 
v e  doğru lu 
ğuna  bizi 
i n a n d ı  r m a k  
isteyince yine 

uğursuz birşeylerin vuku bulm a
ya  başladığın ı tahmin etm ek g e 
rekirdi- Çünkü ülkede her ne za 
man bir s iyasal cinayetin failleri
nin bulunduğu aç ık lansa -aslın
da sevinç uyandırm ası gereken 
bir gelişm e olmalı normal şart
larda- insanın içini sıkıntı kaplar 
olmuştu: Y ine kuşkulu örgütler 
çökertilecek, yine insanlar sekiz 
sütuna m anşet, terörist ve  cani 
ilan edilecek, yine belli kesim ler 
topyekün kara lanacak ve  komşu 
bir ülkeye şeytan  rolü b içile 
cek...

Bu sefer spikerlerin se s  ton
ları v e  gazetelerin sekiz sütuna 
manşetleri Mum cu'nun katilleri
ne ayarlandı. Haber kanalının 

gece  bültenini erkek 
sp ikerle  sunan  s i
yah  saçlı bayan yi
ne gözlerini k ısarak 
haberini okum aya  
b a ş la y ın ca  bizler 
büzü ldükçe büzü l
dük koltuğumuzda, 
Hizbullah operasyo 
nun dehşetengiz so 
nuçlarının m edyada 
sergilendiği günler
deki kadar olm asa 
da, yine şiddetlice 
bir kara lam a ve  linç 
da lgas ın ın  y a k la ş 
m akta olduğunu s e 
zerek veya  farkında

olm adan “biz bu filmi daha  önce 
-kimbilir kaç kez!- görmüştük” 
duygusuna kapılarak.

O perasyonun  ilk günlerinde 
necip Türk basın ın ın  en “laikçi” , 
en “ç a ğ d aş ” isimleri dahi aynı 
duyguya  kapılırken, Başbakan , 
içişleri Bakan ı ve  başka pekçok 
kalem şörle birlikte özellikle bir 
“entellektüel gazeteci", Mumcu 
su ikastinin faillerinin bu sefer 
yak a lan d ığ ın d an  çok emindi. 
Sev in ç ten  ağzı kulaklarına varı
yor, İçişleri B ak am ’na övgüler, 
tebrikler yağdırıyordu. Osm anlI 
ve  İran ’da  mezhepleri ve  devlet 
sistem lerini incelem iş bu ‘'entel
lektüel g aze te c i" y ıllar sonra 
“h ak lı” ç ıkm an ın  h eyecan ıy la  
şunları döktürüyordu:

“B irçok  kimse, am açlı ya  da 
iyi niyetli olarak, M um cu’yu ‘dev- 
let'in ö ldürtm üş olab ileceğin i 
söylüyordu, yazıyordu. Ben  ya 
zılarım da buna hiç ihtimal ver
medim, M um cu ’yu devletin öl- 
dürtmesi için sebep yoktu... İran 
v e ya  b aşka  uluslararası bağlan
tılar olabilirdi, radikal İslam cı ör
gütler olabilirdi. (...) M evcut işa
retler Tevhid - Se lam  örgütünü 
ve  İran’daki odakları gösteriyor."

O ysa  “entellektüel” gazeteci
nin “m evcut işaretler” dediği şey, 
geçm işi karanlık, türlü cinayetler 
işlem iş, üzerinden şaibeler hiç 
eksik olm am ış bir kişinin, Yusuf 
K a ra k u ş ’un işaretlem elerinden 
öteye geçm iyordu.

Ş im d ile rd e  “Tevh id-Selam  
Ö rgütü”nü çökerten şah ıs olarak 
K a raku ş ’un tercüme-i hâli türlü 
türlü şen aa tle rle  doluydu: 
1970’li y ılla rda Ülkü O cakları 
D e rn eğ i’nin m üdavim lerinden 
olan, hatta bir dönem  O cak  Baş-
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kan lığ ı’na  getirilm iş olan Yusuf Karakuş, 
1977’de Çorum ’daki ilk siyasal cinayet vak a 
sında, D İS K 'e  bağlı Maden-İş Sen d ikas ı’nın 
iki yöneticisini öldürmüş ve  30 yıl hapse m ah
kum olmuştu. 1980’lerin sonunda hapisten 
“ç ıkarken ” artık “Hizbullahî" olduğunu ilan 
edecektir.

"H izbullahî" K a raku ş’un bundan sonra gö
ze çarpan  başlıca etkinliklerinden bir tanesi 
menzil grubundan Fidan Güngör'ün  kaçırılıp 
belli k im selere teslim edilmesi hadisesidir. 
(G erç i Yusuf’un H izbullah’a  üye olabilmek 
için İş ve  işçi Bu lm a Kurum u’na m üracaat 
eder gibi, özgeçmişini, o güne kadar sergile
diği hünerleri anlatan bir d ilekçe yazdığı, bu
rada '93’te Mumcu suikastini gerçekleştirdiği
ni im a ettiği söylenir.)

Bu  tür eylem lerinden dolayı, kendi ifadesi
ne göre, N isan 1996’da tutuklanıp bir süre 
Band ırm a C ezaev i’nde yatan Karakuş’a, çok 
ilginçtir, ne Uğur Mum cu suikastiyle ilgili, ne 
de “Hizbu!lah"ın bugünlerde büyük gürültüler
le deşifre edilen cân iyane  ve  karanlık işlerinin 
nere lere  kadar uzandığıyla ilgili hiçbirşey so 
rulm am ış veya  gerektiği gibi ciddiyetle m ese 
lenin üzerine gidilmemişti. Halbuki onun sor
gulanm asından bir a y  kadar önce (ki Abdül- 
hamit Ç e lik ’in de o günlerde gözaltına alındı
ğı ve  delil yetersizliğinden salıverildiği söyle 
nir), 10 mart 1996’da Çetin E m e ç ’in katili di
ye  İrfan Çağrıc ı gözaltına alınm ış, bir kez d a 
ha İs lam cı terör örgütleri çökertilm iş ve  ucu 
m utlaka İran’a çıkan 'c inayet şebekeleri' (!) 
o rtaya çıkarılm ıştı. (Hafızam ız bizi yanıltm ı
yorsa, tam  da Dem irel’in İsrail ziyareti ve  M ı
s ır 'd a  A B D  önderliğinde düzenlenen anti-te- 
rör (ve  anti-İran!) zirvesi öncesine  tesadüf et
mişti bu operasyon!)

M um cu suikastinden elde edilen 800 bin 
dolardaki kendi payın ı H asan  K ılıç ’tan a la 
m adığından (!) o lsa gerek  yine '90’lı yıllarda 
se yya r satıcılık  yaparak  geçim ini sağladığını 
sö y leyen  Karakuş, Band ırm a  C ezaev i’nden 
sonra üç kez (eşinin ifadesi ile beş kez) İran’a  
gidip geldiğini söylüyor. (Böy les ine  büyük bir 
su ikastin parası nasıl p ay laş ılm az ? V eya  
pay laşılm az da cinayet bu kadar süre nasıl 
o rtaya ç ıkm az? Yahut H asan  K ılıç, Abdülha- 
mit Çelik  gibi kim seler normal vatandaş h a 
yatı sü rm eye nasıl devam  edebilirler? vs. vs.)

Katili R üyam da G ördüm
O tom ob iliy le  Ç atıla rd a  D olaşıyordu

Um ut operasyonunun pom paladığı umutlar 
ve  neşeli hava aslında pek k ısa  sürdü. O rta
da zanlıların '‘itira flarından  ve  Yusuf K a ra 

kuş’un beyanlarından başka  birşey yoktu. Ki 
Yusuf anlattıklarıyla bizi adeta rüyalar a lem i
ne götürüyordu:

M u m cu ’nun a ra b a s ın a  b om b ay ı ye r le ş t i
ren le r ilk b ak ış ta  İran lIyd ı (nitekim  bunun  bir 
rü ya  o lduğunu fa rk e tm eyen  g a z e te le r “ işte 
İran lI teröristler" d iye  m anşe tle rin i a tm ış la rd ı 
b ile !), hatta zan lıla rd an  biri te rcü m an lık  y a p 
m ak la  görevlend irilm işti, sank i bir ü lke istih 
b ara tın ın  b aşk a  bir ü lkede  su ikast g e r ç e k le ş 
tirirken o ü lkenin  dilini b ilm eyen  e lem an la r ı 
k u llanm ası, te rcü m an la ra  ih tiyaç d u ym as ı, 
belki h eps inden  önem lisi, b izzat kendi a ja n la 
rını ku llanm ası risk ta ş ım a y a n  norm al bir 
ta rzm ış  gibil

Fakat o da n e ?  M eğer bu kişiler İranlı d e 
ğilmiş. Sayıları hep değişip duran bu bom ba
cılar öz be öz Türkmüş. Ne hikmetse Fa rsça  
konuşuyorlarm ış, hem de çok iyi bir aksan- 
la... Bizimkileri inandıracak kadar... M eğer 
operasyonda hiç İranlı gözaltına a lınm am ış
mış.

So n ra  Yusuf Karakuş’u görüyoruz tekrar: 
B ize  M um cu’nun evini tarif ediyor, “bir site 
içindeydi" diyor. Bah çe  duvarını aşarak  a ra 
baya  ulaştıklarını söylüyor bir rüya bulanıklı
ğı içinde. Derken birdenbire farkediyoruz bir 
tuhaflık olduğunu: M eğer gerçekte M um 
cu ’nun evi site içinde değilm iş, otomobili de 
bahçede değil, yol kenarında parkedilm işl

Karakuş, bombayı a rabaya  suikast günü 
yerleştirdiklerini anlatıyor, Abdülhamit Çelik 
ve  diğer zanlılarla birlikte. So n ra  yine bulanık 
görüntüler içinde, sesi bir gelip bir giderek, 
kâh uzaktan kâh yakından, “yok" diyor, “a s 
lında o laydan iki gün önceydi..." Herhalde su 
ikast günü Çelik’in düğününün olduğunu, ar
kadaşların ın da orada bulunduğunu hatırlı
yor.

Son ra  bize, bom banın patlayıp suikastın 
gerçekleştiğini kendisinin de üç-dört gün son 
ra duyduğunu anlatıyor. Bunun la neyi kastet
tiğini kendisi de tam olarak bilemiyor, bir rüya 
belirsizliği içinde: Bom ba M um cu’nun a raba 
s ında üç dört gün boyunca patlam adan kal
m ış veya  arabayla birlikte dolaşıp durm uş 
m uydu? Yoksa bom ba patlam ıştı da o ancak  
üç-dört gün sonra mı bundan haberdar ol
m uştu? Böy le  bir eylem i gerçekleştiren kişi 
olarak günlerce hiç m erak etm eden veya  
kendisine bildirilmeden orada burada mı do
laşm ıştı?

Son ra  zanlılar Ankara ’da kaldıkları oteli 
seçm eye  çalışıyorlar türlü oteller a ras ında  ve 
bir rüya bulanıklığı içinde. M eğer o otel bu 
otel değilmiş, şu otelmiş: yok, hayır, o da d e 
ğilmiş derken üçüncü bir otele işaret ediyorlar.
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Karakuş bağ ıra  bağıra birşeyler söylüyor: 
“H aşan  K ılıç B o sn a  için toplanan paraları y e 
di, bu yüzden aram ız aç ıld ı” diyor. Ardından 
yüz ifadesi değişiyor, “aslında bundan değil, 
şundan do layı" diyor: “ İranlIların suikast için 
ödediği beşyüzbin dolardan, yok hayır, sekiz- 
yüz bin dolardan benim  payım ı verm edi!”

K a raku ş ’un sesi gittikçe duyulm az hale 
gelirken ortalıkta birdenbire -sanki sırasın ı 
bekliyorm uş gibi herkes- beliriyor. Burası bir 
rüya alemi olduğundan olsa gerek, akşam  
yaka lanan  her kişi sab ah a  itirafçı olarak “ben 
yaptım , ben yaptım ” diye ortaya atılıyor. Yedi 
Kocalı Hürmüz gibi, bir maktüle bir düzine ka
til bulunuyor. M eğer karanlıkta o ana kadar 
pek s e ç ile m e 
yen, farkedeme- 
diğim iz Ferhan  
Ö zm en ve  N ec 
det Yüksel diye 
birileri de v a r 
m ış. Bü tün  bu 
işleri onlar çevir
miş. Tamı tam ı
na onyedi c ina 
yete  imza atmış.

M u m c u 1 y u 
öldüren bom ba
yı asıl bu ikili 
(M uh teşem  iki
li?) a rabaya  yer
leştirm iş. Ö z 
m en, bom bayı, 
su ikast m ahalli
ne otom obille 
giderken, yolda, 
h a reket ha lin 
deyken tam am 
lam ış ve Mum- 
cu ’nun a rab as ı
na yerleştirm esi 
için a rkadaşı 
N ecdet Yü kse l’e 
verm iş. O  da, 
b aşka  sokaklardan dolaşarak, elinde bom 
b ay la  400 metre kadar yürüyerek Mum- 
cu ’nun evine varm ış. Titreşim e son derece 
hassas  bir bom ba, ne otomobildeki hoplam a 
ve  zıp lam alar a ras ında  imal edilirken ne de 
yüzlerce metre e lde taşınm ası do layısıy la  a s 
la güm leyip patlam aya kalkışm am ış, bu, söz 
dinleyen, çok akıllı uslu bir bom baym ış.

M eğer Necdet Yüksel - Ferhan  Özm en İki
lisi, M um cu’nun yan ıs ıra  daha  pekçok c ina 
yetin de failleriymiş: Ahm et Taner Kışlalı, M u
am m er Aksoy, Bah riye  Üçok, ABD 'Iİ çavuş 
Victor Mavrik, İsrail Büyükelçiliğ i'nde koruma

görevlisi Ebud  Sad am  ve  M ısır Büyükelçiliği 
B as ın  A taşesi G u rab i’yi filan hep onlar öldür
müş. Evet, kesinlikle m uhteşem  ikili!...

Hele M uam m er A ksoy suikastine ilişkin 
anlattıkları şeyler, bütün bu olan bitenin bir 
rüyadan ibaret olduğunu kanıtlıyor:

Ferhan  Özm en, A kso y ’a  iki kurşun sıkmış, 
m eğer aslında üç kurşunm uş (A kso y’un oğlu 
Arın A ksoy’un belirttiğine göre) ve  nitekim tat
bikat e sn as ın d a  etraftakilerin hatırlatm ası 
üzerine Ö zm en de ifadesini “düzeltm iş”. So n 
ra suikasti susturuculu bir silahla gerçekleşti- 
riyormuş, am a (tan ık lara kalırsa) bu susturu
culu, acaip  patlam alar ç ıkararak çalışıyorm uş 
(üst kattakiler basbayağ ı egzos sesine  ben

zer güm lem eler 
duym uşlar). Öte 
yandan  on yıl 
önceki polis ka
y ıtla rın a  göre, 
susturucu kulla
nılıp kullanılm a
dığı belli değil
miş, çünkü hiç
kimse bu konu
da ifade verm e
miş yan i, Arın 
Aksoy 'a  göre, bi
rileri polise gelip 
“ben susturucu 
kullanm ıştım  - 
v e y a  ku llanm a
m ıştım " d em e 
miş! Ferhan  Ö z
men, M uam m er 
Aksoy’a arkadan 
ateş ettiği halde 
(çünkü ifadesi 
bu yönde), kur
şunlar her nasıl
sa, belki maktü- 
lün etrafında bir 
tur atarak önden 
isabet etmişi Bu 

v e ya  başka konularda Aksoy ailesinin bilgi 
v e ya  ifadesine başvuran da  olm am ış (M um 
cu suikastinin hem en ard ından cinayet m a
hallinin sokak süpürgeleriy le nasıl da süpü- 
rüldüğünü, deliller de dahil ortalığın nasıl “ter
temiz" yapıld ığ ını hatırlayalım ).

So n ra  Ferhan  Ö zm en cinayet silahını ka
nalizasyona atm ış. Faka t m eğer burası bir 
kanalizasyon değil, bir tarlada gömülü vazi
yetteki bir cephanelikm iş. Bu kadar tuhaflığın 
arasında, bunda şaş ıla cak  ne olabilir: K ana li
zasyona atılan silah belki de fareler tarafın
dan tarladaki cephaneliğe  taşınm ıştır!

Hürriyet
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Su ikast mahalline a rabas ıy la  gelen Fer- 
han Ö zm en -kendisi öyle anlatıyor- cinayeti 
gerçekleştirdikten sonra, yine Arın Aksoy’un 
deyişiy le “Migros'un önünde aracın ı parkedip 
alışverişini tam am lam ış bir kişi edasıy la " olay 
m ahallinden uzaklaşıyorm uş. Am a, o da n e ? 
M eğer Ö zm en (tanık ifadelerine göre) oto
mobilin içinde değilmiş, otomobil gibi gözü
ken şe y  Ferhan Ö zm en ’in kendisiym iş ve 
komşu evlerin bahçe çitlerinden atlayıp zıp la
yarak kaçm aya  çalışıyorm uş...

S is le r dum anlar içinde, ciddi haber kana
lının gece  bültenini sunan İkiliden bayan ve 
siyah saçlı olanı, “haberlerin i yine gözlerini 
k ısarak okum aya başlıyor. “Entellektüel g a 
zeteci” tekrar beliriyor. Bağ ıra  bağıra birşey- 
ler söylüyor, kahkahalar atıyor. Ga liba  "B ravo  
Tantan!" diyor, “hepsinin kökünü kazıyacağız 
inşallah”. Karakuş sırıtıyor, nasıl işlettim, na
sıl uyuttum am a hepinizi, der gibi. Son ra  bir 
tekerlem e tutturuyor rüyanın sonuna doğru:

M u m cu ’nun katili n e rd e ? A ğ aca  çıktı! 
A ğaç n e rd e ? Ba lta  kesti! Ba lta  nerde? Su ya  
(as lında kanalizasyona!) düştü! Su  nerde? 
İnek içti! İnek nerde? D ağa  kaçtı! Dağ nerde? 
Yandı bitti, kül oldu!..

B ir çocuk, o akşam  eve  gelm eyen, belki 
daha uzun yıllar ge lm eyecek  olan babasını 
arıyor. Anne, eve  ekm ek getirecek birisini, 
belki artık yıllarca beklem em esi gerektiğini 
düşündükçe buruk duygular içine gömülüyor.

| S üp rü n tü le ri Cam i B ahçesine Dökm ek

Aslında bugün M um cu’nun katilleri yakalandı 
diye koparılan gürültü ve  ve lve leye  kamuoyu 
artık hayli a lışm ış ve ne tepki göstereceğini 
şaş ırm ış durumda. Çünkü son faillerle birlikte 

| M um cu'nun yedinci defa  katillerinin bulun- 
j muş olduğu söyleniyor.

Soruşturm ası son derece  savsak lanm ış 
bir c inayet için böyle tuhaf bir durum herhal
de şaşırtıc ı gelm em eli. Çünkü Uğur M um 
cu ’nun ağabeyi C eyh an  M um cu’nun da hep 
yakınageldiğ i gibi, devlet yetkililerinin ilk gün
lerde “katilleri yakalam ak nam us borcumuz- 
dur” türünden ham asi nutuklarına rağmen 
vak 'a  gereken  hassasiyet ve  titizlikle incelen
memiştir. Uğur M um cu’nun ça lışm a odasın 
daki bant kayıtları, notları, randevuları, bilgi
saya r kayıtları v e ya  telefon konuşmaları gibi 
hayli önem li hususlar ince lem e konusu yap ıl
m am ış, görgü tanıklarının bir listesi çıkarıl
m am ış, bunlardan bazıların ın ya  hiçbir şekil
de ifadesine başvurulm am ış ya  da çok geç 
başvurulm uştu.

Flatta ilginçtir, M um cu'nun m akalelerinde

eleştirdiği Ankara D G M  B a şsavc ıs ı Nusret 
Demiral cinayeti soruşturm akla görevlendiril
miş, bu Başsavc ı ise bir süre sonra T B M M  
Uğur Mum cu Cinayetini Araştırm a Kom isyo
nu tarafından, soruşturm ada ihmali bulundu
ğu ve savsak lad ığ ı gerekçesiyle, D G M  eski 
savc ıs ı Ülkü Coşkun, dönem in Ankara valisi, 
tutanaklarda tahrifat yapan  polisler ve  çeşitli 
yetkililerle birlikte, hakkında suç duyurusun
da bulunulan kim selerden biri olmuştu.

G eçm iş dönem lerde suikastten sorumlu 
tutulan İslâm î Hareket Örgütü operasyonuyla 
ilgili tutanaklarda tahrifat yapıldığı iddiaları 
ise pek itiraz kabul etm ez hale gelmişti. Öte 
yandan bugüne kadar 200 ayrı o layda Uğur 
Mum cu cinayetinin sanıkları araştırılm ış, in
sanlar sorgudan geçirilm iş, fakat bir sonuç 
alınam am ıştı. T B M M  Kom isyonu Başkan ı Er- 
sönm ez Yarbay’ın kelim eleriyle “Türkiye’de 
gözaltına alınan hem en herkes* bir Mum cu 
sorgusundan geçirilir oldu.”

Bu ülkede cinayet iş leyen kişi v e ya  kişiler 
kim olursa olsun bizce hukuk içerisinde c e z a 
sını m utlaka bulmalı ve  teröre yeni kurbanlar 
da verilmemelidir. Fakat bu son operasyonda 
olduğu gibi, bir siyasal cinayetle bağlantılı 
olarak 200-250 kişi gözaltına alınıyorsa, "ka 
tiller bulundu” diye yap ılan  açık lam alardan 
sonra, sıradan insanların dahi gözüne ça r
pan bariz çelişkiler kahvehane  sohbetlerine 
konu oluyorsa, zihinlerde ciddi istifhamların 
o luşm ası önlenem ez. Yüzlerce  zanlının bildi
ği bir cinayet nasıl y ıllarca sır olarak kalabilir? 
Bu  şekilde toplu tutuklam alar ve hep belli bir 
kesimin suçlanm ası, toplumsal yıldırm a s a 
vaşların ı değil de neyi düşündürür? Maktul 
yakınların ın acılarıy la  a lay eder gibi onlar 
üzerinden yıldırm a operasyonların ı tekrarla
yıp durm ak hangi hukuk sistem ine yak ış ır? 
G e rçek  katillerin yaka lanm asın ı beklem eden 
yap ılan “katiller bulundu” açıklam aları devle-
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te, devlet ad ına  verilen beyanatlara yönelik güve 
ni ortaya kaldırm ıyor m u?

Suikastin sebepleri üzerine ciddi bir m ütala
adan yoksun bir yaklaşım  ve sorgulam a tarzının 
sonuç getirm eyeceği ise apaşikar bir gerçektir. C i
nayetin hem en ardından, önceki ve  sonraki su- 
ikastlerde de olduğu gibi, bir dış bağlantı ve  uzan
tı olarak İran suçlanm aya başlanm ış, doğalgaz 
an laşm asın ı gerçekleştirebilm e umuduyla D ışiş
leri Bakan ın ı Türkiye’ye gönderdiği bir s ırada İran 
devletinin M um cu’yu niçin öldürtmek isteyeb ilece
ği üzerinde hem en hiç durulmamış, daha doğrusu 
sırf m üslüm anlardan farklı düşünüyor oluşunun, 
C eyhan  M um cu’nun da dürüstçe kabul ve  teslim 
ettiği gibi, İslam cıların hedefi haline gelmesi için 
sebep  teşkil edem eyeceğ i gözardı edilmiştir.

Y ine  Uğur M um cu’nun, ölümünden kısa süre 
öncesine  kadar yaz ılarında ağırlıklı olarak Kürt 
sorunu, A B D  ve  P K K  konularını işlediği, yay ın la 
m ayı tasarladığ ı k itabında P K K  ile kimi resm î 
odaklar arasındaki bağlantıları, bu bakım dan 
Apo'nun geçm işindeki bazı ilginç dönem eçleri 
deşifre etmeyi planladığı, sonra m ese la  İsrail’in 
bazı Kürt gruplarına parasal desteğini irdeleyen 
yaz ısı yüzünden İsrail elçiliğince adeta tehdit 
edildiği (C eyh an  Mum cu buna dikkat çekiyor) 
hep gündem  d ış ında  tutulmuştur.

Bu  son operasyona  ilişkin olarak ise çok çeşit
li senaryo lar gündemdedir. Bunların  en fazla rağ
bet göreni ve  aslında "itirafçT’ların çelişkileri şid
detlendikçe sanki gitgide daha da makul gibi gö
rünm eye baş layan ı, İçişleri Bakan ı Saadettin  
Tantan ’ı zor durum da bırakarak yerinden etm eye 
yönelik bir komplo olduğu biçimindedir. O pe ras 
yona u luslararası bir nitelik kazandıran bir başka 
va rsay ım a  göre, suikastteki İran bağlantısı, B a tı
lı güçlerce, İran "derin devleti”ne karşı Cum hur
başkan ı H atem i’nin elini kuvvetlendirm ek am a
c ıy la  özellikle senaryoya  dahil edilmiştir.

Avrupa Birliği’ne üyelik yolu açıld ığı düşünü
len Türkiye Cum huriyeti devletinin bu konudaki 
en önemli handikaplarından birini insan hakları, 
işkence, faili meçhul cinayetler vb. konuların 
oluşturduğu ve  do layıs ıy la  imaj değiştirmeye/ye- 
n ilem eye ihtiyaç duyduğu, bu kam burundan kur
tulabilmesi için son operasyonların birbiri ard ına 
sökün ettiği de düşünülmektedir. Halbuki Türki
ye 'd e  köklü ve  yap ısa l bir değişim yaşanm adan , 
devletin âlî m enfaatleri ad ına  en basit hukuk ilke 
ve  kurallarının dahi ç iğnenm esine son verilm e
den, üstelik bütün bu siyasa l cinayetleri sürekli 
belli bir kesim  üzerine yıkarak, bir gazeteci-yaza- 
rın deyişiy le “evini tem izlerken topladığı süprün
tüleri cam i bahçesine  dökerek" bu “temizlik" nasıl 
gerçekleşebilecektir, doğrusu bizce pek muhal 
bir soru olarak durmaktadır.

Sa id  Bayka ra

FP KONGRESİNİN ÂRDINDAN

M ayıs 2000’nin gündemini işgal eden en 
önemli konulardan biri F P  kongresiydi. 
Haftalar, hatta aylar öncesinden m edyaya 
yans ıyan  “yenilikçiler-gelenekçiler” veya  
“gençler-aksaçlılar” çekişm esi, k ısa bir 
sü re önce  R e c a i Kutan ve  Abdullah 
G ü l’ün resm en parti başkan lığ ına aday ol
m alarıyla iyice su yüzüne çıkm ıştı. “Yen i
likçiler” denilen grubun önde gelen isim le
ri a ras ında  Bü lent Arınç, Abdüllatif Şen e r 
ve  partiye sonradan giren Cemil Ç içek, Ali 
Coşkun, Nazlı Ilıcak gibi isimler telaffuz 
edilirken, daha  çok Erbakan 'la  irtibatlan- 
dırılan “gelenekçiler” in başını Reca i Ku- 
tan’dan ziyade Oğuzhan Asiltürk, Fehim  
Adak vb. gediklilerin çektiği söyleniyordu. 
Kongreye birkaç gün kala, basında yer 
alan haberlerin oldukça manipülatif, k ış 
kırtıcı ve  tarafları birbirine düşürm eye yö 
nelik olduğu dikkatlerden kaçm ıyordu: 
“K ıran k ırana!”, “H esap laşm a yarın !’’, “ E r 
bakan G ü l’ün ipini çekti” , “Kutan’a yaylım  
a teş” , "Yüksek  gerilim !” vs...

f4  M a y ıs ’ta Kongre ’yi ekranlardan iz
leyenler; Abdullah G ü l’ün R eca i Ah i’siyle 
yanyana, birbirlerine gül ve gülücük teati 
eden m anzaralarıy la  karşılaşınca  biraz 
şaş ırm ış olmalılar. Kongre dediğin geri
limli, kavgalı-gürültülü olm alıydı; havala r
da sanda lye le r uçuşm alı, küfürler, haka
retler birbirini kovalam alıyd ı. D ivan baş
kanı Yasin  Hatiboğlu’nun başarılı ve  hoş
görülü tutumu da işin içine girince kong
re oldukça yum uşak bir havaya  büründü. 
Ta ki, Ankara Büyükşeh ir Be led iye  B a ş k a 
nı Melih G ö kçek ’in, tansiyonu bir anda 
yükselten konuşm asına kadar. G ö kçek ’e 
Veyse l C an d an ’ın verdiği cevap la  daha 
da tırm anan gerilim, Bülent A rınç ’ın sert 
konuşm asıyla  yükse lecek  zannederken 
düştü ve  yerini sükunete bıraktı.

Yasin  Hatipoğlu’nun —bir gün önceki 
gazeteler de yer alan kışkırtıcı haberlerin 
aksine- Başkan  adayı Abdullah G ü l’ün ko
nuşm a süresini -f5 dakika değil- zam an 
tahdidi koym adan “dilediğin kadar konu
şabilirsin” şeklinde ilan etm esi, doğrusu 
anlamlı bir jestti. G ü l’ün konuşm ası, R e 
cai Kutan ’a  oranla hayli “başarılı” bulun
duysa da, “gaf” den ilecek düzeyde “hata
lı” kabul edilen bir-iki ifadesi, belki de 
kongrenin kaderini belirledi. Kendisi de 
parti yönetim inde 'başkan yard ım cılığ ı’ g i
bi önemli görevlerde bulunduğu halde,
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parti politikasını eleştirm esi 
(oy kaybı, küskünler’e destek 
vs.) bir ölçüde anlaşılabilirdi; 
an cak  kendisinin “genç ve  
toy olduğuna” dair iddiaları 
cevap la rk en  sarfettiği söz 
doğrusu ciddi bir talihsizlikti: 
"Y e tm iş  y a ş m a  g e ld ik te n , he -  
y a c a n ım ız  p ö rs ü d ü k te n  s o n 
ra  m ı a d a y  o la lım ! ’’ Partililer 
bu sözün m uhatabının sad e 
ce  R eca i B e y  v e ya  Oğuzhan 
B e y  gibi: 70'likler olm adığını, 
m esa jın , M N P - M S P - R P - F P  
olarak tecessüm  eden Milli 
G ö rüş hareketinin 40 yıllık li
deri E rb ak an ’a kadar uzandı
ğını ilk çırp ıda kavram akta 
güçlük çekm ediler. Bu , belki 
de Gül'ün  dalından koptuğu 
ve  kaderinin döndüğü andı.

Kongre sonuçları aç ık lan 
d ığ ında her iki taraf da ş a ş 
kınlığını gizleyem edi. R eca i 
Kutan kazand ığ ına pek fazla 
sevinm em iş, Gül de kaybetti
ğ ine üzülm em işti: K u tan ’ın 
633 oyuna karşılık, Gül 521 
oy alm ıştı. Hakkında “300 oy 
a lırsa  iyi” diye tahm inler yürü 
tülen Abdullah G ü l’ün 521 oy 
a lm ası sad ece  karşı tarafı 
değil, doğrusu kendi ekibini 
de şaşırtm ıştı.

Kongre sonrasında ortaya 
çıkan parti içi yeni denklemin, 
gerek partililer gerekse  parti 
üzerinde hesap  yapan  odak 
larca  dikkate a lınacağ ı ve  g e 
lecek le  ilgili plan ve stratejile
rin buna göre çizileceğinden

kimsenin kuşkusu yok. G örü 
nen o ki, parti içi hizip-ekip 
m ücadelesi yeni boyutlar ka
zanacaktır. Tarafların bundan 
böyle birbirlerine daha kuşku
lu, daha temkinli yak laşacağ ı 
da söylenebilir. Parti içi den 
gelerin “başa-baş” diyebile
ceğim iz bir “kritik nokta"da 
bu lunm ası, F P  için hem 
avantaj hem de dezavantaj 
o larak görülebilir. Eğer, bu 
denklem, parti içi "hizmet y a 
rışı” olarak iyi değerlendirilir, 
taraflar teşkilata egem en ol
mak için daha aktif hale gelir
lerse, bu partiye dinamizm ve

hareketlilik kazandıracak; 28 
Şu b a t sü recinden beri s e 
ssizliğe ve karam sarlığa gö
mülen partililerin performansı 
artacaktır. Ancak, partide diz
ginleri elinde tutan ekip diğer
lerini tasfiyeye yönelir; itidal 
ve  teenni kaybolup yerini ent
rika ve ayak  oyunları, su ç la 
malar, çirkinlikler a lırsa; tam 
tersine, parti tabanının herşe- 
ye rağm en tükenm eyen, sö n 
m eyen enerjisi ve heyecan ı - 
ki F P  kongresindeki canlılık 
bunun açık  bir göstergesidir- 
iç hesap laşm alarla zayıflayıp  
bitme noktasına gelebilir. O  
zam an da Talat Halm an'in  
Milliyet’te (30.04.1997) yaz 
dığı ve  kendisinin ötesinde 
uluslararası güç odaklarıyla 
onların yerli işbirlikçilerinin 
planı olduğu izlenimini veren 
“R P 'y i (F P 'y i)  B ö lm e ”  strateji
sinde çok önemli bir etap d a 
ha katedilmiş olacaktır. C ü 
neyt Arcayürek 'in  adeta  el 
oğuşturarak söylediği şu söz 
ler anlamlı değil m i?:

" . . .  p a rtiy e  ik ilik  k u rd u  g ir 
m e y e  g ö rs ü n . A rk a s ı g e lir . ” 
(Cumhuriyet, 10.05.2000)

"Fazilet Yeniden Doğmalı"

Fazilet yeniden doğmalı. Bütün Türkiye için, hatta cümle insanlar için, Fazilet yeniden bu 
heyecanı duymalı.{...)

0 heyecana susadık, n temiz sevgilere hasret kaldık. 0 başarılara susadık. Galiba da 
yapılmak istenen huydu. Başkalarının söylemleriyle, kendimizi tanımaya ve tanımlama
ya çalıştık. Başkalarının coşkularını ve ikbal düşlerini ve hayallerini kendimizdekiler san
dık. 0 heyecana ne oldu? 0, bizim olan hayata ve düşlere ne oldu? 0 omuzuna bayrak 
alıp Cağaloğlu yokuşunu ailece tırmanan "muhibban"a ne oldu? Şişmanladılar mı, doy
dular mı, unuttular mı, küstüler mi, yaşlandılar ve kuvvetlen mi düştüler?{...)

Hakkında tek bir övücü yazı yazanı alıp bağrına bastın. Hatla övücü olması da ge
rekmiyordu. Senden yana hatif bir meyli, senin ona güven duyman için kafi geliyor
du...(...)

Sen mazlumdun ve mazlumların şansına sahiplin. Mazlum karakterini koru ve yeni
den doğ!

Ey Fazilet, yeniden doğ! İster erdem olarak doğ. ister mutluluk olarak doğ. İster 
Medrese-i Yusufiyye, ister Anadolu'nun yayla yeşilliği olarak... ister mezru, ister şehir 
olarak... Ama mutlaka yeniden doğ!

Nasıl olsa, "Oku atan sen değilsin, Allah'dır!"
"Sima"larıyla senden olanların sevgileri ve sevinçleri üzerinden yeniden doğ!

Afet İlgaz, 12.05.2000 Milli Gazete

j
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NATO
Fundamentalizm  

v e  Kriz  Y önetimi

U m ran ’ın Mart 2000 say ıs ında  1990’da A B D  
R u sya  (ya  da Doğu bloku ile Batı bloku) a ra 
sındaki “Soğu k  Savaş " ın , yerini Yeni Dünya 
Düzeni denilen G lobalizm ’in “ İslam funda- 
m entalizm i’ne karşı başlattığı "Yeni Soğuk 
S a v a ş ”ın aldığı ortaya konulmuştu. Eski iş le 
vini yitiren N A T O ’nun da, “Tek Kutuplu Dün- 
y a ”da global değerleri ve  dengeleri tehdit 
eden ya  da tehdit etmesi muhtemel görülen 
yeni tehlikelere (fundamentalizm, terör vs...) 
karşı konuşlanm ak üzere “konsept” değişikli
ğine gittiği hatırlatılm ıştı. N A TO ’nun 1991 ve 
1999 Konseptlerin i de U m ran ’ın Ağustos 
1999 tarihli "N ATO -İZM ” say ıs ında  yay ım la 
mıştık.

Bütün bunları hatırlatm am ızın  nedeni, 
“Yeni Soğuk S a v a ş ” ın kazandığı yeni boyut
ların her geçen  gün biraz daha netlik kazanı
yor olm ası.

Ö n ce  bir gazetenin iç sayfa larında yer 
alan A F P  kaynaklı küçük bir haber:

N A TO ’dan R usya ’ya İşbirliğ i Ç ağrısı
N ATO  G ene l Sekreteri G eorge Robert

son, R usya 'n ın  terörizm ve  Radikal İslam cılı
ğa karşı m ücadele  konusunda İttifak’la işbirli
ği yapm ası gerektiğini ve  M oskova’nın Orta 
A s ya ’da güvenliği tek baş ına  sağ layam ay
acağın ı söyledi. Robertson, R u sya ’da  yay ın 
lanan Sevo d n ya  gazetesine yaptığı aç ık la 
m ada, “M o s k o v a 'n ın  İs la m c ı te rö re  k a rş ı b ir  
s e t o lu ş tu rd u ğ u n u "  belirterek Krem lin’in terö
rizmle m ücadelede edindiği tecrübeden N A 
TO  ülkesi dahil bütün ülkenin yararlanabile
ceğinin altını çizdi.” (Y. B inyıl, 25.5.2000)

1683 V iya n a  Bozgunu ndan 2 0 0 0  Kopenhag Zaferî’n e

Bu  başlık  oldukça “abartılı” 
bulunabilir. Hatta futbol gi
bi kitlesel-evrensel bir spo 
run, yöneticiler, özellikle 
totaliter yönetim ler tarafın
dan  halkı uyuşturm ak, 
problem leri ve  sıkıntıları 
unutturmak, beceriksizlik
lerini perdelem ek am ac ıy 
la bir "a fy o n ”  gibi kullanıl
dığı iddiasından yo la  ç ıka 
rak “abesle  iştigal" olarak 
da  değerlendirilebilir. D a 
hası, futbol zaferini kutla
m a törenlerini, Fatih  Çekir- 
g e ’nin (Star, 25.4.2000) ni
te lem esiyle  “y e n i b ir  d in ; 
b ir  ç e ş it  n e o -p u tp e re s t lik "  
şeklinde yorum lam ak da bir ölçüde anlaşılabilir bir yaklaşım  tarzıdır.

Ancak, bu ve  benzeri yorumlar, bizi milyonları sokaklara döken, hop oturtup hop kaldırtan 
kitlesel bir vak ıayı görmezlikten gelm eye, yok varsaym aya  yöneltmemelidir. Toplumun o la 
ya  nasıl baktığı, bir “meşin yuvarlağ ın” etrafında koşturan 22 kişinin karşılaşm asın ı nasıl a l
gıladığı, futbol zaferlerini ç ılg ınca kutlarken “bilinçaltı”ndaki hangi duyguları aç ığa  vurduğu 
doğru tahlil edilmeli; toplumsal ruh iyi “okun malı "dır.

Sözünü ettiğimiz olay; 17 M ayıs 2000’de Danim arka’nın başkenti K openhag ’da Galatasa- 
ray-Arsenal takım ları aras ında oynanan U E F A  kupası final m üsabakasından  ibaret değildir. 
O lay  bir Türkiye İngiltere ve  hatta "D o ğ u -B a tı"  karşılaşm ası gibi a lg ılanm ış ve  sadece  Türki
y e ’de değil bütün Türk ve m üslüman dünyasında farklı duyguların can lan m asın a  yol a çm ış 
tır: Taksim  m eydanında arz-ı endam  eden "Filistin’den C im bom ’a Sevg ile r” pankartı, İran b a 
sın ındaki Türkçe “Yaşas ın  G a la tasa ray” manşetleri, K o so va ’daki Arnavut ve  Boşnakların  BM  
m üdahalesi esnasındakinden daha coşkulu kutlam alar düzenlem eleri, bu farklı algılam ayı
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Şim di gelin de, 1986’da  R . N ixon’un, 
1991’de de  M. Thatcher’in R u sy a ’ya aynı 
m ealdeki tekliflerini hatırlam ayın!

Bu  a rada  küçük bir anekdot daha:
Tarih: 29 Eylü l 1994, Seville . Bir NATO  s a 

vunm a bakanları toplantısı. Toplantıda Fran 
sız S a vu n m a  Bakan ı Franço is Leotard, NA- 
T O ’nun kend isin i 'İs lam cı Fundam enta- 
lizm 'den gelen  tehdidi cayd ırm aya yönlendir
mesi gerektiğini ileri sürüyor. (The Indepen
dent 30 Ey lü l 1994; bkz. S . Sayy id  , Funda
mentalizm Korkusu, Vadi yay. Ankara/ 2000, 
s. 19)

Hatırlanacağ ı üzere NATO  “ İslam cı funda
m entalizm ” tehlikesine(i) karşı önlem alm ak
ta gecikm em işti. “F u n d a m e n ta liz m  K o m ü -  
n iz m ’d e n  d a h a  te h lik e li" g ö rü ş ü n ü  aç ıkça  ilan 
eden, dönem in N ATO  G ene l Sekreteri W illy 
C laes, 1995 başlarında Mısır, Fas, Tunus, 
M oritanya ve  İsrail ile “barış için ortaklık” pro
jesini yürürlüğe koyuyor ve  am açların ın  "kök- 
tendinci tehditleri engellem ede Akdeniz ülke
sine yardım  etm ek” olduğunu söylüyordu. (9 
Şubat 1995, Milliyet; 12 Şubat 1995 Zam an) 
An laşılan  o ki, 90’lı yılların baş ında  C eza 
yir’de yükselen  islami dalga, N A T O ’nun Ak
deniz bö lgesinde "teyakkuz" durum una geç

m esine ortam hazırlamıştı.
Akdeniz’in doğusunda ve  İslam  dünyası

nın tarihsel ve  stratejik m erkezinde yer alan 
Türkiye’de de N ATO ’nun “yeni düşm an’’a  kar
şı önlem ler alm akta gecikm esi düşünülem ez
di. 1995 seçim lerinden 1. parti olarak çıkan, 
1996’da da koalisyonun ağırlıklı ortağı olan 
R P ’nin şahsında  tüm İslami potansiyele karşı 
1997 Şubatında (28 Şubat) başlatılan geniş 
kapsam lı önlem ler paketi, N A T O ’nun hangi 
toplantılarında dizayn edildi; bilmiyoruz. A n 
cak, geçtiğimiz aylarda, N P Q  dergisinde ya 
yım lanan İstanbul Barosu  Başkan ı Yüce l 
S a ym a n ’ın yaz ısında yer alan şu bilgi her şe 
yi gözler önüne seriyor: 28 Şu b a t’a  giden yo
lu açan  ve  B a şb a k a n ’ın bütün yetkilerini 
M G K  G ene l Sekreteri’ne devretm eyi öngö
ren 9 O cak  1997 tarihli Başbakan lık  Kriz Y ö 
netim Merkezi Yönetm eliği (Bkz. 28 Şubat 
Belgeler, P ın a r yay. İst/2000, s. 117-134) 
hakkında “y a s a ld a y a n a ğ ı o lm a d ığ ı"gerekçe
siyle iptal davası açan  sayın  Y. Saym an , ken
disine verilen yanıtı aynen şöyle açıklıyor: 

“N A T O  A n la ş m a s ı çe rç e v e s in d e d ir. ” (N P Q  
Türkiye, c:2, sayı 2, 2000)

H erşey ne kadar açık  değil m i?

yansıtan  sad ece  birkaç ör
nek. Tam burada; 1974 yılın 
da  M uham m ed Ali-Foreman 
boks karşılaşm asın ı izlemek 
üzere sab ah ın  beşinde kah
vehane leri dolduran insan la
rım ızın duyguların ı hatırla
yalım . D ün ya  Kupası futbol 
m üsabaka larında  yürekleri
mizin G a n a  ile, Fa s  ile bilikte 
attığını, ABD-İran m açında 
İran'ın zaferini paylaştığ ım ı
zı da unutm ayalım .

Pek i bütün bunlar, y e n il-  
m iş lik  p s ik o lo jis in d e n  kurtul
m a arzusunun, her alanda 
b a ş a r ıy a  susam ış lığ ım ız ın  
tezahürü  değil m idir? 
1683’ten beri süregelen y e 
nilgilerin; sad ece  askeri sa 
hada değil, diğer sahalarda 
da alm an mağlubiyetlerin bir 
sonucu olarak kendine güve
nini yitiren biz “doğu”luların 
kadim rakiplerimiz olan “batı- 
lı'la ra  bir a landa olsun üstün
lük sağ lam ayı başarm am ız 
az bir şe y  m idir? Bu olay “A v 

rupa, Avrupa! Duy sesim izi!” 
diye haykıran insanlarım ızın 
“B a tı k o m p le k s in i"  yenm esi
nin çok da zor olmadığını an 
latmıyor mu b ize?

Vivet Hanım , m eselenin 
can dam arını iyi yaka lam ış: 
Bu kupa “k e n d in e  g ü v e n s iz -  
i ik te n " \ je  “ke n d in e  n e fre tte n "  
faz lasıyla  kıvranm ış, kıvran- 
dırılm ış bir topluma (özellikle 
elit katlarında) geldiği için, 
değeri çok dah a  büyük... 
Dün, G .S ’ın son parlak par
kuruna terapik bir işlev yük- 
lüyorduk... Bugün, bir kitle
sel spordan (ve onların en 
popülerlerinden) gelen “A v 
ru p a ’n ın  en  iy is i"  kupasını, 
çoğumuzun ruhuna merhem 
olarak kucaklıyoruz...

“A s ia  o n la r la  y a rış m a y ız , 
"Amadem k i R ö n e s a n s ’ı y a ş a -  

m a d ik , m a d e m  k i b ir  M o -  
z a r f ım ız  b ile  y o k , m a d e m  k i  
şu , m a d e m  k i bu ... a m a  ç o k  
d ik k a tli o lu rsa k , b u  ü s tü n  in 
s a n la rı en  fa z la  g ü z e lc e  ta k 

lit e d e b ilir iz "  gibi intiharcı bir 
ilkeyi bir topluma yıllardır tek 
varoluş biçimi olarak kabul 
ettirm eye ça lışan la ra  veril
miş çarpıcı yanıt....

Türkiye köklü bir Avrupa 
kom pleksine en popüler 
sporuyla büyük darbelerden 
birini vurdu.. .(V iv e t K an e tti, 
Y en i B in y ıl, 19 .5 .2 0 0 0 )

Elbette olay bundan iba
ret de değil. Enerjisini, inan
cını aklı ve  beyni ile birleştir
mesini bilen; zaferin mimarı 
Fatih  Terim ’in ifadesiy le  
“azim, hırs ve  inançla ça lı
şıp, elinden geleni yaptıktan 
sonra  A llah ’a  tevekkül 
eden” , liyakate, oganizasyo- 
na, kollektif davran ışa , disip
linli yard ım laşm aya gereken 
önemi veren insanların ba
şa rıya  u laşm ası ilahi ada le 
tin gereğidir.

Unutulm am alıd ır ki, hiç
bir başarı tesadüfi değildir.

A. Emiroğlu

H
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ORTA ASYA
Büyük Oyun’da Son Durum

Hazar Denizi çevresinde bulunan enerji kaynakları üze
rinde oynanan “ Büyük O yun”  tüm hızıyla sürüyor. Sah
nede yeralması ve taraflardan biri olması gereken T ür
kiye ise, gözüken o ki, gittikçe sahneden siliniyor.

Son zamanlarda Türkmenistan’ın başkenti A ş
kabat tam anlamıyla diplomatik fırtına yaşıyor. 
Türkmen gazı üzerinde söz sahibi olmak isteyen ül
keler Aşkabat’a akın ediyorlar. Pakistan’ın askeri li

deri M üşerref gitti. Iran, heyet üstüne heyet gön
deriyor. 18 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Putin,
22 Mayıs'ta ise Çin Delet Başkanı Zem in Aşka
bat’taydı. Türkiye ise hiçbir yerde yok.

Türkiye, Türkmen gazının yanında Hazar pet
rolleri üzerindeki etkisini de kaybetti. Bakü-Cey- 
han petrol boru hatlıyla ilgili bir dizi anlaşma yapıl
masına rağmen somut hiçbir gelişme yok. Süley
man Dem irel ve Haydar Aliyev’in kişisel inisiyatifle
ri üzerine bina edilen projenin Demirel ve Aliyev 
sonrası ne olacağı meçhul gözüküyor. A B D ’nin her 
türlü itirazına rağmen Iran petrol pazarlıklarında

bir takım projeler sunuyor ve bunlar petrol 
şirketleri tarafından büyük oranda kabul gö
rüyor.

Kazakistan Rusya, Iran ve Çin ile ikili o r
tak projeler üzerinde çalışıyor. Kazakis
tan'dan Ç in ’e Rusya üzerinden geçecek boru 
hattı üzerinde ilgili devletler yoğun bir şekil
de çalışıyorlar.

Ö te  yandan Rusya, Bakü ve Ceyhan bo
ru hattına alternatif boru hatlarını yeniden 
onarıp faaliyete soktu bile. Gözüken o ki 
Türkiye, hem ekonomik hem de siyasi ola
rak O rta  Asya'yı çok hızlı bir şekilde kaybe
diyor. Bunun da asıl sebebi petrol üzerinde
ki çıkarlarını A B D ’ye, dogalgaz üzerindeki id
dialarını da tamamen Rusya'ya emanet etmiş 

olması. Türk iye’den aradığını bulamayan Türkî Cum 
huriyetler Moskova ve Pek ine  yönelmiş vaziyette. En 
acı olanı ise Türkiye Cumhuriyeti’nin O rta  Asya’yla 
ilgili hayallerini M HP'li bir iktidar döneminde kaybedi
yor olması. Endülüs düştü, Buhara yandı, Kızılelma can 
çekişiyor.

Elveda "Uralllar-Altaylar"

Avrasya Gümrük Birliği: İlk Adım Atıldı

BDT ülkelerinden Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ka
zakistan ve Tacikistan arasındaki Gümrük Birliği sü
recinin ulusulararası örgüte dönüştürülmesi karar
laştırıldı. Belarus'un başkenti Minsk’le beş ülke li
derinin 23 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri toplantının 
ardından b r açıklama yapan Kazak1 stan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazaroavev, yemden yapılan
manın Ekim ayı içinde tamamlanmasının planlandı
ğını söyledi. Nazarbayev, yeni örgütün adının, "Av
rasya Gümrük Birliği” olacağını belirterek, bu ülke
ler arasında “sivasal birlik kurulması” idealini de di
le getirdi.
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O R TAD O Ğ U
İsrail Lübnan’ı Terkediyor

Güney Lübnan 22 yıldır kan gölüydü. Binlerce insan ye

niden yurdundan göçmüştü. Bütün bunlara sebep olan

İsrail şimdi geldiği gibi gidiyor. İnsanın sorası geliyor: 

Madem böyle gidecekti, neden binlerce insanın canının 

yanmasına sebep oldu?

İsrail açısından bir gerçek ortaya çıkmıştı. Lüb

nan’da oluşturduğu “ güvenlik kuşağı”  güvenli değildi. 

"Galile kalkanı”  diye isimlendirilen Güney Lübnan O r 

dusu çekilirken, 22 yıldır evlerinden uzakta yaşayan 
binlerce insan sürgünde doğmuş çocukları kucakların

da olduğu halde evlerine dönüyorlardı. Bu manzara 22 

yıl süren bir işgalin anlamsızlığını ve haksızlığını İsrail 
askerlerinin ardından haykırıyordu.

İsrail kan dökerek girdiği topraklardan yine kan 

dökerek ayrılıyordu. Evlerine geri dönen sivillerin kon

voyuna bir İsrail helikopteri ateş açıyor ve üç sivil ha

yatını kaybediyordu.
Acaba ne oldu da İsrail kaybetti ve Hizbullah ka

zandı? Batı basının ifadesiyle “ Hizbullah ölüme ‘hoş gel

din sefa geldin’ derken, İsrail askerleri ölümden kork
tu” . Hizbullah’ın kazanıp İsrail’in kaybetmesinin nedeni 

buydu. Daha önce İsrail askerleri Hizbullah tarafından 

vurulurken Ehud Barak sert misillemelerden söz edi

yor ve bir çerçeve barış anlaşması olmaksızın Güney 

Lübnan’dan çekilmeyeceğini söylüyordu. Fakat sonun

da hiçbir anlaşma ve sözleşme olmadan Ortadoğu’nun 

en büyük ordusu, arkasına bakmadan çekiliyordu. Da

ha önce İsrail’in safında bulunup kendi vatandaşlarına 

her türlü işkenceyi yapmış olan milis gücünün hatırı 

sayılır miktardaki üyesi de Hizbullah saflarına geçti ve

ya Lübnan ordusuna teslim oldu. Şu anda Güney Lüb

nan'daki İsrail varlığı bir kaç mevziden ibaret.

22  Y ıllık  İşgalin  B ilançosu

1975: Lübnan'da Müslümanlar ve  H ıristiyanlar arasında iç 

savaş patlak verdi.

1978: Filistinlileri Lübnan'dan sürmek isteyen İsrail, G üney 

Lübnan’a girdi ve Lübnanlı Hıristiyan müttefiklerinin 

kontro lünde 10 km.’lik bir kuşak oluşturdu. BM  İsrail’in 

geri çekilmesini öngören 425 N o ’lu kararı kabul etti.

1979: G ü n ey  Lübnan O rdusu  İsrail’le ittifak kurdu.

1982: İsrail, Filistinlileri tem izlem ek amacıyla yeniden Lüb

nan’a g irerek  Beyru t'a  dek ilerledi. 70 gün süren işgal sı

rasında 14 binden fazla Filistinli ve Lübnanlı sivil öldü. 

Lübnanlı H ıristiyan askerler, İsrail askerlerinin korum a
sındaki Sabra ve Şatilla kamplarında yüzlerce sivili katlet

ti. Filistinli gerillalar B e y ru t’u terk  e tm ek zorunda kaldı.

1983: Filistin Kurtuluş Ö rgütü  (F K Ö ) lideri Yaser A rafat ve 
4 bin mücahit, Lübnan’ı te rk  etm ek zorunda kaldı.

1989: Lübnan parlamentosu iktidar yetkilerin i Müslümanlar 

ve H ıristiyanlar arasında paylaştırdı ve iç savaş bitti.

1996: İsrail, 17 gün süren ‘Gazap Ü züm leri’ operasyonuna 

girişti. 200’den fazla Lübnanlı öldü. Yapılan ateşkes anlaş

masında, sivil yerleşim  bölgelerine saldırı düzenlenmesi 

yasaklandı.

1998: İsrail, Lübnan'ın güvenlik garantisi koşuluyla, BM 'n in  

425 N o 'lu  kararını kabul etti.
1999: İsrail'de İşçi Partisi Lideri Ehud Barak  başbakan oldu 

ve b ir yıl sonra Güney Lübnan’dan çekileceğini açıkladı.

2000 M art: Hizbullah, bir milis komutanıyla 5 İsrail askeri

ni ö ldürünce,

Israli Lüb 

nan’daki Uç 

e lektrik  santra

lını bombaladı.

B ey ru t karanlı

ğa gömüldü. İs

rail Bakan lar 

Kurulu, G üney 

Lübnan’dan 7 

Tem m uz'da çe 

kilmeyi onayla

dı. A ncak  çekil

me sürpriz bi

çim de M ayıs’ın 

son haftasında 

başladı ve iki 

gün içinde sona 

erdi.
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KÜRESELLEŞME MERCEK ALTINDA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (U N D P ) tarafından hazırlanan 1999 İnsani Ge
lişme Raporu küreselleşme konusunu masaya yatırıyor. Raporda küreselleşmenin men
fi ve müsbet olan her iki yüzü de inceleniyor.

B ir yüz, sermaye akışının ve ticaretin son 10 yılda gösterdiği baş döndürücü geliş
me, artan ticaret hacmi ve yeni iş sahaları, olanaklar olarak tanımlanırken, kimi çevre
ler tarafından “ arka plan” da bırakılmaya çalışılan öteki yüz, olumsuzlukların her geçen 
gün daha da derinleşmesi ve insan hayatını her yönüyle tehdit etmesi.

Küreselleşmenin sonuçlarının “ traji-komik”  olarak değerlendirildiği raporda, in
sanlar ve ülkeler arasında tehlikeli kutuplaşmalara dikkat çekiliyor.

Bugün yerkürenin en zengin S ülkesi gayri safi milli hasılalarıyla dünya toplamının 
yüzde 86’sını, dünya ticaret pazarlarının yüzde 82’sini, direkt yabancı sermayenin yüz
de 68’ini, telefon hatlarının yüzde 74’ünü elinde tutuyor.

Raporda, küreselleşmenin kültürel boyutu da işleniyor, ister gelişmiş ister geliş
mekte olan ülkeler olsun, insanların tek yönlü bir kültürün hakimiyeti altına girmekte 
olduğunu vurgularken bu gelişme, “A B D  için en büyük ihracat sanayii ne silah ne de 
otomotiv. A B D ’nin önem verdiği en büyük pazar müzik, film ve eğlence endüstrisi
d ir" sözleriyle belirginlik kazanıyor.

244 sayfalık BM raporunda 
yer alan saptamalardan ba
zı ayrıntılar: •

• Piyasa ancak parası olanlara küre
sel vatandaş olma izni veriyor. 
Zaman, uzay ve sınırların ortadan 
kalktığı bir küresel köy yaratılı
yor, ama herkese vatandaş olma 
hakkı verilmiyor.

• B ir ülke, sadece ticarete öncelik 
verip işgücünü bedelsiz çalıştıra
rak büyümesini belki hızlandırabi
lir, fakat bu sadece insani kalkın
mayı tahrip etm ekle kalmayıp 
ekonomik büyümenin de altını 
oyar.

• İşgücüne önem veren kalkınma 
politikaları, yalnızca onun ulusal 
gelire katkısını küçümseyenler ve 
kısa vadeli kârı düşünenler tara
fından verimsiz ve maliyetli görü
lebilir.

• Küresel piyasalar için geliştirilen 
normlar, standartlar, politikalar 
ve kurumlar, insanlar ve insan 
hakları için üretilenlerden çok

daha fazladır.
• Dünya para piyasalarında bir gün

de 1.5 trilyon dolardan daha fazla 
para dolaşıyor.

’ Dünya üzerinde her on kişiden bi
ri İngilizce konuşmasına karşın in
ternettek i web sitelerinin yüzde 
80’inde İngilizce kullanılıyor.

• 1988 yılında dünyada 100 bin in
ternet kullanıcısı varken 1998 yı
lında bu rakam 36 milyona ulaştı.

• Dünyanın en zengin 5 ülkesi ile, 
en fakir 5 ülkesi arasındaki gelir 
farkı çığ gibi açılıyor.

• Sanayileşmiş ülkeler tüm dünyada
ki patentlerin yüzde 97’sini elinde 
tutuyor.

• Güneydoğu Asya krizi ve küresel 
etkileri nedeniyle 1998-2000 yıl
ları arasında yaklaşık olarak 2 tril

yon dolarlık kayıp olacağı tahmin 
ediliyor.

• Dünyanın en zengin 200 insanı ge
çen on yıl içinde gelirlerini iki kat 
artırarak, 1998 yılında I trilyon 

dolara ulaştırdı.

• Yaklaşık olarak 140-145 milyon in

san yasal göçmen statüsünde ül
kelerini terketti.

• Yasadışı uyuşturucu ticaretinin pa
rasal değerinin 1995 yılında 400 
milyar dolara ulaştığı tahmin edi
liyor. Bu rakam dünya ticaretinin 
yüzde 8’ine eşit geliyor.

• Yalnızca 5 ülkede kadınlar meclis 
koltuklarının yüzde 30’unu doldu
ruyor. 3 1 ülkede ise kadınlar yal
nızca yüzde 5'in altında bir oranla 
meclise girebiliyor.

• 1887 yılında doğrudan yabancı ya
tırımların 400 milyar dolara ulaş
masına karşın bu yatırımların yüz
de 58'i sanayileşmiş ülkelere git
ti. Yabancı yatırımların sadece 
yüzde 5’i O rta  ve Doğu A vru 
pa’daki geçiş ekonomilerine ulaş
tı. 1990 yılında doğrudan yabancı 

yatırımların yüzde 80'i, başta Çin 
olmak üzere yalnızca 20 geliş
mekte olan ülkeye gitti.

• 1980 yılında dünya üzerindeki 260 
milyon kişi turist olarak seyahat 
ederken bu rakam 1996 yılında 

590 milyona çıktı. (ETA-2000'den)
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Devrimden Reforma İran
Aym Gimdeıııi/Di'mya

Dr. Seyyid Muhammed
Türkccsi: Mehmet Babacan

1997'deki büyük seçim başarısının ardından Cumhur
başkanı Muhammed Hatemi göreve başladığından be
ri, Meclis’teki “ muhafazakar" unsurlar Hatemi’nin va- 
adettiği reformların önündeki en büyük engel olarak 
gösteriliyor. “ Reformcuların”  geçen genel seçimlerdeki 
büyük başarısıyla birlikte, İran’ın geleceği ile ilgili çok 
sayıda soru işaretleri yükselmeye başladı. Birçoğunun 
kafalarını meşgul eden sorular şunlar: Örneğin Iran ne 
kadar “ İslamcı”  olacak? Seçimlerle birlikte gelen süreç 
devam edecek mi? “ Reformcular”  sistemin kurallarına 
mı uyacak yoksa batı nağmeleriyle dans mı edecek? 
"Muhafazakarlar" azalan şanslarıyla nasıl mücadele ede
cekler ve İslam Cumhuriyeti’nde gelecekteki güç den
gesi nasıl olacak?

İran'da geride kalan 20 yıl boyunca İslam Dünya- 
sı’nda pozitif (olumlu) bir imaj yaratan istikrarlı seçim 
örnekleri,var. 8 yıllık Iran-lrak savaşı boyunca dahi 2. ve 
3. M edis’i oluşturmak için oy kullanıldı. Devrim in yüz
lerce lider simasını öldüren “ Halkın Mücahitleri’ nin 
şiddetli muhalefet ve mücadelesine rağmen seçim süre
ci hiç kesintiye uğramadı. Başlangıçta bir referandumla 
Iran halkına 20. yy.’ın ilk Iran İslam Cuhuriyeti’ni oluş
turma şansı verildi; bu Ayetullah Humeyni’nin başını 
çektiği devrim olaylarından sadece birkaç ay sonra ger
çekleşiyordu.

1988’de savaşın bitimiyle birlikte insanlar refahları
nı daha çok düşünmeye başladılar. B ir yıldan az bir za
man sonra Ayetullah Humeyni ülkeyi genç varislerinin 
ellerine teslim ederek, bu dünyadan ayrıldı. Hüccet’ül- 
Islam Haşimi Rafsancani devlet başkanı olurken Ayetul
lah Hamaney en büyük lider konumuna geldi. Rafsan
cani, hemen ülkedeki değişim gelgitini başlatan “ yeni
den yapılanma seferi"ni devreye soktu. Ancak gerçek 
manada bir siyasi değişim için neredeyse bir on yıl geç
ti. Sistemin iki dönemden fazla başkanlık hakkı tanıma- 

i sı dolayısıyla, Rafsancani 1997’de nazikçe görevinden 
ayrıldı. Halefi Muhammed Hatemi 23 Mayıs’taki seçim- 

1 leri kazanarak 4 Ağustos'ta yemin etti.
1994’e kadar Hamaney ve Rafsancani yönetiminde

Kültür ve Islami Rehberlik Bakanlığı yapan Hüccet'ül-ls- 
lam Seyyid Muhammed Hatemi, katı Islami rejimin yu
muşamasını bekleyen, büyük oranda yeni jenerasyon 
halkın oylarının denizi üzerinde başkanlığa yelken açtı. 
Herhalde muhafazakarlar Hatemi’nin başkanlık seçim
lerine katılışını engellemedikleri için pişmanlık duyuyor
lardır. Büyük ihtimalle seçilmeyeceğini düşünüyorlardı, 
ancak aynı oranda onu engelleyecek yasal hakları da 
yoktu. Hatemi sistem içerisindeki kredisi oranında ya
pabildiği kadar uzun hizmet edecekti. Zaten; Hate
mi’nin dışa açıklığı, müziğe prim vermesi, sinema aktivi- 
telerini teşvik etmesi ve sanatı desteklemesi yeterince 
dikkat çekti.

Görevi süresince yıllık film yapımı 60'a yükseldi. 
Iran filmleri geleneksel Cannes ve Londra Film Festival- 
leri'nde tanıtıldı. Islami ilkeler üzerine temellenmiş “ li
beral reform lar"ın tanıtımı hem zamanlama olarak iyiy
di hem de seçimin faydalarının göstergesiydi. Kıdemli 
bir Ayetullah’ın oğlu olması avantajına sahip olması, 
genç Hüccet’ül-lslam'ın popüler idealleri gerçekleştir
mesine yardımcı olabilirdi.

Reform fikrinin “ ulema saflarında yayılmasıyla bir
likte, reform fikri ‘Yabancı veya Gayri Islami' olarak ni- 
telendirilemeyecekti. 1997'de aldığı büyük oy, Hatemi 
için ortaya çıkan altın bir şanstı ve başkanın kendisin
den başka bu şansı sonuna kadar kullanabilecek kimse 
yoktu.

Islami duruşundan taviz vermeden Birleşik Devlet
ler ve Avrupa’yı adres göstererek ‘medeniyetler orası 
diyalog’ yolunu açmaya çağırdı. Dünyaya Samuel Hun- 
tigton tarafından sunulan ‘medeniyetlerin kaçınılmaz 
çatışması’ efsanesin de bir anlamda bir tepkiydi bu. 
1998’de Birleşmiş Milletler'de Hatemi'nin dünyaya ver
diği mesaj bir uzlaşma ve tartışma mesajıydı, savaş ve 
çatışma değil. İran’ın dünya gözündeki imajını bundan 
başka hiçbirşey değiştirmezdi. C N N ’den Amerikan hal
kına seslenişiyle durumu, nazikçe karşılık vermekten 
başka birşey yapmayan Bili Clinton’ın aleyhine çevir
meyi başardı.
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Açıkça görülüyor ki; İran'ın politik ve dini hiyarar- 
şisi içerisinde Hatemi veya bir başkasının, en önemli is- 
lami mesele olan Filistin meselesinde taviz verme imka
nı yok. Ayrıca, İran’ın İsrail karşısındaki konumu da ya
kın bir gelecekte değişecek gibi görünmüyor.

Reform ist adayların 6. Meclis Seçimleri'ndeki büyük 
başarısı, 1980’lerin sonunda başlayan fakat kabus gibi bir 
savaş yüzünden engellenen “ statüko"yu değiştirme te
şebbüsleri ve eğilimlerinin sadece bir teyidi niteliğinde.

Basın özgürlüğü seçimler öncesi İran’da politik tar
tışmanın tam kalbindeydi. Bu konu geçen yıl çok sayıda 
seküler yazar ve gazetecinin öldürülmesini müteakiben 
daha da ağırlık kazanmıştı. Ülkeyi sarsan suç olaylarını 
araştırmakla görevli bir komite oluşturmakla başkan 
Hatemi, olaylara ilgisini göstermesi bakımından cesur 
bir adım attı. Hatemi bulguları gizli tutmayı reddetti, 
onun yerine suçluların İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
çalışıyor olabileceklerini açıkladı.

İtiraflar ve birbiri ardına gelen araştırmalar; daha 
şeffaf bir politik hiyerarşinin yolunun gözüktüğünün ka
nıtlarını güçlendirdi. Eski muhafazakarlar yükselen poli
tik reform ların gelgitine karşı bir gündem oluşturamaz
ken, hukuk kuralları Reformist kanadın düsturu oldu.

Hatemi başkan olduğunda, onun ilkelerine sempati 
duyanlar, petrol gelirlerinin azalması dolayısıyla yükse
len finansal zorlukların; destekçilerini Hatemi'nin kar
şısına geçireceğini düşündüler. Bu gerçekleşmedi. Pet
rol fiyatları tamamıyla toparlandı ve Iran ekonomisinin 
daha iyiye gitmesi bekleniyor.Ancak korkulan şu ki; in
sanlar yakın bir geleceğe kadar refahlarında gözle görü
lür bir gelişme bulamazlarsa muhakkak ki düşkırıklığına 
uğrayacaklar.

Iran toplumu fazlaca politize olmasına rağmen, ya
şamla ve ölümle ilgili konuların politik (siyasal) bağımlı
lıklarının üzerinde bir etkisi var.

B ir kere özgürlük, hukuk kuralları ve politik şeffaf
lık fikirlerin de tutkun olup kendisine sınırsız destek

vermeye hazır olanlar için Hatemi tartışma
sız liderdi. Fakat yaşadıkları ekonomik zor
luklar asla akıllarından çıkmıyordu. Özellikle 
de fiyatlar azar azar artarken ve de riyalin 
dolar karşısındaki değeri düzenli aralıklarla 
sert düşüşler yaşarken.

Son seçimler açıkça gösterdi ki; insanlar 
reformculara ülkeyi yönetme şansını verme
ye hazırlardı. Reformcuların sihirli çözümle
ri olmamasına rağmen; destekçileri, Başkan 
Hatemi’nin ekonomiyi yürütmedeki perfor
mansının yargılanacağı endişesini taşıyorlar. 
Hatemi'nin manevra alanı sınırlı, bununla 
birlikte İran ekonomisi yakın bir değişimin 

işaretlerini vermiyor.
Seçimlerin ışığında memnuniyetlerini ifade eden 

Batılı ülkelerin İran’da, özellikle petrol çıkarma sahala
rında ve ülkenin altyapısında örneğin; yol yapımı, araba
ların montaj hakkı, ağır sanayi ve hava yolu sistemleri 
gibi yapılarda yatırım yapmaya cesaretleri hala mevcut. 
Batının bu kararlı projelere girişmesi bile uzun zaman 
alacağa benziyor. Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri ile 
geçen üç yıl içerisinde gelişen samimi ilişkiler O P E C  
bünyesindeki birlikteliklerine tabii ki katkıda bulundu 
ve bu, petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olan 
petrol ihracatının düşürülmesiyle sonuçlandı.

Meclis seçimlerindeki performansı hayal kırıklığı ya
ratan Rafsancani Körfez ülkeleri ile gelişmiş ilişkilere 
doğru yol alsa da Hatemi'nin reform ist görüşleri kom
şu ülkelerin İran’a açılmalarını teşvik etti. Bununla be
raber Körfez'in iki yakası arasındaki ısınan ilişki
ler,İran’ın Batı'ya açılımının doğrudan sonucuydu.

Şu anda Başkan Hatemi kendi görüşlerini yansıtan 
bir meclis çoğunluğuna sahip ancak muhafazakar odak
ların ekonomi, hukuk kuralları, yurtiçi özgürlükleri ve 
Batı ile özellikle de Birleşik Devletler ile ilişkiler üzerin
de etkili olması bekleniyor. Belki de en önemli konular
dan birisi yeni ile eski arasındaki ilişkiler, Reformist ço
ğunluk ağırlığını kaybetmeden ve kriz üretmeden işleri 
iyi yapmalı.

Yenilerin unutmamaları gereken birşey var ki, o da 
yargının, istihbaratın devrim muhafızlarının ve muhafız
lar konseyinin hala eskilerin kontrolünde olduğudur. 
Bu nedenle ihtiyatlı ve mantıklı olmalıdırlar. Birleşik 
Devletler ile ilişkiler, muhafazakarlar ve islami taahütle- 
ri arasında bir denge oluşturmalıdırlar.

Bu arada İslam Dünyası; modern dünyada İslam te
melli iyi bir hükümet örneğinin ortaya çıkmasını arzulu
yor ve bekliyor. Eğer Tahran deneyi başarıya ulaşırsa, 
bu dünya müslümanlarına bir örnek olacaktır.

Impact, Mart 2000
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DENEME

‘Var’lık, ‘Yok’luk ve Ötesi
Fatih Deniz

I*  lisandaki herşey, her davranış, tüm  eylem ve 
hareketler gizli ya da açık kendine yöneliktir. 
Zaten psikolojik tahliller insanda herşeyi bas- 

tırabilen tek b ir güdüden bahsederler. “Kendini 
gerçekleştirm e çabası”. Sosyal roller uğruna açlık 
ve cinsel güdüleri bastırabilm ek bunun en açık ka
nıtı. Ki bu iki güdü insanın yaşamdan bir çok şeyi 
feda edebildiği, uğurlarına bir çok riski göze alabil
diği temel güdülerden sayılırlar. Fakat bunları bile 
feda edeceğim iz tek şey vardır: “Benlik duygumu
zun in icitilm em esi”, kendimizi gerçekleştirm e ça
bamızın önü ne geçilm em esi.

Gizli ya da açık, yaşam ım ız kendi üzerine ka- 
paklanmıştır. Siz bakm ayın anlattıkları o hikm et 
masallarına. Siz bakm ayın anlattıkları gece yarısı 
ekspresi ve iyilikseverlik terndleıine. Yaşamın sırrı
nın doğası adına, yaşam ın sırrının doğasının ırzına 
geçmelerine.

Bilinçaltın ı bir trene benzetirsek -o karanlık, 
zihnin arka sokaklarını yani- eğer yürümeye de
vam ederseniz son vagondan mutlaka sizin bencil 
ruhunuzun kokuşm uş kokusunu duyarsınız. O ra
dan m utlaka size ait b ir yaratık sırıtıverir karanlık
tan.

insan bunun ya farkındadır ya da değildir- ki 
farkına varm am ası için çevirm iştir zihnim izi yala

nın kozasıyla yine kendi öz bilincim iz.
Ya başkalarına yardım ediyorum diye kendini 

yahut diğerlerini kandırır, avutur ya da bunun far
kındadır. Ama bunlar çok am a çok nadirdir. Onlar 
bilinen tabirle, ‘en az’lardır.

Dikkat edin, eğer birini dinliyorsak, s ır f ona 
kendimizi d inletebilm ek için  katlanırız bu işken
ceye. (B ir tüyo, yükselen itiraz seslerine b ir cevap 
niteliğinde ufak bir tüyo; toplum un değer yargıla
rının yarısı kokuşmuş, diğer yarısı da abartılm ış 
bir yığından ibarettir. O nun için  hem en toplum un 
değer yargılarına yapışıp bir cevap aram ak yerine 
üç kağıtçı basında kullanılan yöntem i uygulayıp 
tam tersini düşünm ek gerekir) Ya da geniş bir kon
ferans var, konuşm acı değilsen egolarını tatm ine 
yönelik bir ta ra f aramazsın bunda öyle değil mi? 
Kendini d inletebilm e şansın olmasa da yine de b i
linçaltını taram ak gerekir bu eylem in sırrm a vakıf 
olm ak için. Eylem yine de benlik duygusunun 
kendine yönelikliğin yönündedir. Ya gider o konfe
ransta olduğunuzu b irin e , b ilile r in e  söyleyip 
(benlik duygusu bunu aktarabilm ek için can atar) 
bıraktığınız entelektüel intibaın biraz daha ente
lektüel olm asını am açlarsınız veya h iç kimseye an
latam am ışsanız ve yine benlik duygusuna zarar 
vermem esi için yüce ruhluluk taslayıp, özünde ya-
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tan birşeyler buna engel olduysa o zam anda ken
di kendinize ninniler söyleyip durursunuz. -Payla
şım diye b ir eylem, paylaşma duygusu diye bir n i
yet yoktur. Hep alm ak istem eklik yatar sefil ve yer
yüzüne fırlatılm ış insanın ruhunda.- Sadaka mı 
verdin, daha büyük bir şeyi alm ak için yaptığını 
hiç düşünm üş müydün? Verilen her 
sadaka kendi ruhuna iyi olduğu 
nu fmldayabilmen için bir 
rüşvet değil midir? Tatm in- 
leşm iş’lik  duygusunu ya 
da içinde zayıf olan birşey- 
leri kuvvetlendirm e çabası 
adını verelim  buna. Hep 
alm a isteği yatar ve apa
çık olarak kirli yü
zünü gösterebilen 
m addi etkenlerin 
d ışında, kendini 
kandırm a sın ıfın 
dan olan m anevi 
t a t m i n l e ş -  
m e ’lik le rd ir  
eğilip karan
lık niyetleri- \( 
ni çözm em iz 
g e r e k e n .
Kendim izi ta t
m inden başka ne işe 
yarar ki zaten bu yangın yeri?
H ayatım ızın tam am ı da bu istek 
üzerine şekillenm iş eylem lerim izle, bir şeylerim i
zin, eksik olan bir şeylerim izin yoğrulmasıyla oluş
m uş fiillerim izle geçmez mi?

Evlilik, cinsel dürtülerim izin eseri değil midir? 
Aşk kendim izi daha da yüceltm e çabası değil m i
dir? Yapılan tüm  dinsel ve m itsel ayinler, törenler, 
yortular öte taraf korkusundan ölüm  korkusun
dan dolayı yüceltilm em iş midir? - ’Bana yazık o la
cak, kurtarm ak gerek soylu ve asil tenim i alevin 
şiddetinden’ fikrinin eseri değil m idir yani şimdi 
bu? Ruhu O  devamlı fokurdayan feryat halindeki 
ruhu- aklım ızdaki cevapsız binlerce sorudan ve 
hiçlik, hiçe karışm a (Tolstoy’un değişiyle: “artık ne 
sevilip ne de nefret edilm em e”, olup bitende hiçbir

katkın olm am ası, yani olup biten de teninin sıcak
lığının hissedilm em esi ve buna ihtiyaç da duyul
m am ası, h iç kim se tarafından hatırlanm am ak, 
toprağa karışıp b ir hiç olm ak, tam am en silinmek, 
üstünde tepinip durduğum uz, b ir o yana bir bu 
yana sıçradığım ız toprağın altında kurtçukların 

kafatasımızı doldurduğu sırada, haya
tın , yukarıda bütün debdebesiyle sü

rüp gitm esi...) korkusundan kur
tulm ak çabası adına yapılmamış 
m ıdır yani tüm  bunlar?

K endini göklere çıkar
m ak en büyük isten

cindi senin, kabul 
etm elisin bunu. Şu 
'ben egosu o kadar 
güçlüdür ki, tek 
başına bir kuklay
mışçasına, oynatır 
b izi zihnim izin 
karanlık bilinçla- 
tından. Tam  da iş 
üzerindeyken ya
kalam ak için  o 
sinsiliği, ayak izle
rini iyi takip ede

cek keskin gözler, 
hassas burunlar 

gerektir am a. G ör
mem em iz için en sinsi, en hain, en 

kurm az yollara başvurur başvurur hep. 
Başkasının bizim  hakkım ızdaki kanaatleri ve o 

kanaatlerin iyileştirilmesi yönündeki çabam ız ne
den bu kadar önem li; tüm  eylem lerim izin temeli 
bu kanaatlerin iyileştirilm esi çabasına hizm ettir 
zaten. Neden bu, şirin b iri olarak gösterm eklikleri- 
m iz neden? Giyim  kuşam dan tutun da, tüm  o ta
kındığım ız maskelere ve girdiğimiz gülünç du
rum lara kadar. Ben’in kendisi bir yüksek aldatm a
cadan başka bir şey değildir.*

Giyim kuşamdan tutun da tüm  o takındığımız 
maskelere. Giyim  kuşam da da yakalayabiliriz o sı
rıtan düşünceyi. Dışa yönelik bir eylem gibi gö
zükse de hep o beni süslem e ereği taşımaz mı? O 
dışarı kısm ı ve malı beğendirm e, ilk değil ikinci sı-
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‘Varlık ‘Yokluk ve Öteıi DENİZ

radadır. Ve ben’in ken
disi yüksek a ldatm aca
sı için bencil ru hları
m ızı en sert kalkan 
olarak sürer öne. Kal
kanını öne sürdüğü 
her eylemde ilk sırayı 
aldığını d üşünd üğü
müz şeylerin hepsi 
onun arkasından , 
üçüncü, dördüncü et
kenlerdir.

Ve zavallı insanoğ
lu bu garip kısırd ön
güyle, kendi ta ra fın 
dan, kendi içindeki bir 
m ekanizm a ta ra fın 
dan, kolaylıkla kandı
rılır. Fakat eğer bu dü
zenek olmasaydı belki 
de adem oğulunun ha
yatı ceh ennem e d ö 
nerdi, bu çöküntü gerçekliklerle yüzleşme sonrası. 
O yüzden bizi kolay kolay b ilincine vardırmaz. 
Çünkü bilir hem en o anda bu duygudan ne denli 
tiksineceğimizi. Kendi hakkım ızda keşfedem ediği
miz o denli şey var ki; onların bilincine varm am ız 
için, kendi kendim izle kedinin farenin peşine dü
şüp iz sürm esi gibi oynam am ız ve nihayet o karan
lık noktayı, o gizin ardındaki ereği, kum pası, yaşa
ma sırrım ızı ve yaşam adına yaşam ak zorunda o l
duğumuz tüm  eylem lerim izin kökenini keşifle ku
lağından tutup ayağa kaldırm ak gerek.

insanlar sürekli kendilerini aktarm a, kendileri
nin bilinm esi ihtiyacını duyarlar. Yine aynı şekilde 
yine o egonun kendini gösterm ek, var olduğunu 
kanıtlamak hatta gizli ya da açık en tepede olduğu
nu hissettirm ek heyulasıdır bu. İnsanların çoğu bu 
histen ürktüğü, onun sırıtan dişlerinin itici gücü
nü bildiği için , ondan kurtulm aya çabalam ış ve 
geldiği karanlık sokaklara itm iş, fakat öm rünün 
sonuna kadar onunla birlikte yaşama zorunlulu
ğunu, onda b ir parça olduklarını zira, hala anlaya
mamıştır.

Heyy, ben buradayım , ben de “v ar”ım, haykırı

şıdır bu insanın. Kendi 
varlığının farkına varıl
masını istemesidir. Bu
nun en doğal sonucu, 
en çok hoşa gitmeyen, 
korkulan , tiksin ilen , 
h a tırlan m ak  d ahi is
tenm eyen, koygun, ka
ra gerçekte ölüm dür. 
Yokoluştan daha derin 
bir ızdırap var mıdır 
ruhlarımızı sarsacak? 
Ö lürsün ve bir daha 
hiç bir şeyde katkın ol
maz. Ö lürsün ve b ir hiç 
olursun. Sen yoksun
dur ve bir daha hiç ol- 
m ayacaksındır. Kimse 
senin varlığının eksik
liğ in i hissetm eyecek, 
sana ihtiyaç da duym a
yacaklar. T ıp k ı senin 

yerin altındakilere ihtiyaç duymadan sürdürüp gö
türdüğün o zevk çukuru gibi.

Aslında ölüm den korkm anın yegane sebebi, 
çekilecek acılar ve nereye gittiğinin b ilinm em esi de 
değildir. -Bu ikisi bile yeterlidir, çıldırının dehlizle
rine yuvarlanm ak için .- Temel sebep; bu dünyaya 
sımsıkı yapışmış olan, onu sarm alam ış olan aklın 
bir gün olm ayacağını bilm esi, ve başkalarının  
onun farkına varamayacağı, h iç kim senin onu ha
tırlayamayacağı, kulpuna sım sıkı yapıştığı m adde
den sökülüp atılacağıdır. Akıl diyorum , zeka değil 
zira tam am en maddeyle harm anlaşm ış dünya ve 
m addenin zihinde kabuklaşm asından doğan akıl. 
Akrabadır bunlar, sım sıkı bağlıdırlar birbirlerine. 
Fakat akıl m addenin ilm ine vakıf oldukça -ki po
tansiyelinde devardır- arttırılabilm esine rağm en, 
zekanın potansiyeli bir ve aynıdır. Ya aptal doğar
sın ya da zeki, değişmez bu. -A kıl bu duygudan ür
ker. Benlik, ego bu duygudan nefret eder.- ‘Ben va
rım ’ der; ‘buradayım ’ der. H atta ‘ben en m ükem 
mel cevherim ’ der; yapısı buna m üsaittir zira. O 
denli aşağılıktır. ■

* Ecce Homo
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Cemil Meriç
Leyla Yıldız

K endini “Kimim ben, hayatim Türk irfanına 
adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi”1 
diye tanımlayan Cemil Meriç, 12 Aralık 

1916’da Hatay’ın Reyhanlı kazasında dünyaya gelir. 
D ört yaşında okumaya başlar. Habibü’n-Neccar ilko
kulunda ilkokulu, Antakya Sultanisi’nde liseyi okur. 
Tercüme bürosunda çalışır, ilkokul öğretmenliği ve 
nahiye müdürlüğü yapan Meriç İstanbul’a gidiş ge
lişlerinde Nazım Hikmet, Kerim Sadi gibi Türk sos
yalistleriyle ilişkiye girer. Hatay hükümetini devir
meye çalıştığı iddiasıyla idamla yargılanıp hapis ya
tar.

1940’ta İstanbul Üniversitesi’nde Fransız dili ve 
edebiyatı öğrenimi görür. Mükemmel düzeyde Fran
sızca’yı okuyup yazan M eriç İngilizce’yi anlıyor; 
Arapça’yı da kendi ifadesiyle söküyordu.

Elazığ’da 1942-45, İstanbul’da 1952-54 yıllarında 
Fransızca öğretmenliği yapar. 1941’den başlayarak 
insan, Yücel, Güz, Ayın Bibliyografyası dergilerinde 
yazmaya başlar. İstanbul Üniversitesinde okutmanlık 
yapar. Sosyoloji bölümünde ders verir.

1942’de tarih ve coğrafya öğtenmeni ve ileride en 
büyük yardımcısı olacak olan Fevziye Hanım’la evle
nir. 1945’te oğlu M ahm ut Ali, 46’da kızı Üm it Meriç 
dünyaya gelir. 1954’te gözlerini kaybeder. 38 yaşında
dır. Bu arada 20. Asır, Dönem, Yapraklar dergilerinde 
yazıları yayımlanır. Hisar dergisinde "Fildişi kuleden” 
başlığıyla sürekli denemeler yazar. 74’te emekli olur 
ve yılların birikimini aıdarda kitaplaştırmaya başlar. 
1984’te önce beyin kanaması, ardından felç geçirir. 
13 Haziran 1987’de vefat eder. İlk telif eseri Balzac 
üzerine küçük bir monografidir. Hint Edebiyatı

(1964), daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla 
yayımlanır. “Saint Simon İlk Sosyolog İlk Sosyalist” 
kitabı 1967’de çıkar. 1974’ten sonra yayımlanan eser
leri şunlardır: Bu Ülke (1974), ümrandan Uygarlığa 
(1974), Mağaradakiler (1978), Kırk Ambar (1980), 
Bir Facianın Hikayesi (1981), Işık Doğudan Gelir 
(1984), Kültürden İrfana (1985). Cemil M eriç’in ki
misinin izini kendi de kaybettiği ve “kitapçıda kay
boldu” diye andığı eserleri de vardır.

Biyografisini kısaca verdiğimiz Cemil M eıiç’i ta
nımaya elbetteki bu kronolojik bilgiler yetmez. M ah
m ut Ali M eıiç’in deyimiyle “Bir düşünürü anlayabil
mek için kronoji, biyografi ve otobiyografi ikincil 
malzeme... Asıl çaba onu eserlerinden tanımaya ça
lışmaktır.” Bu yargı Cemil M eriç için oldukça geçerli. 
Kitaplarının her sayfasında onu buluruz karşımızda. 
Yeri hep kütüphane olmuş. Kütüphanesinde bir 
Donkişot o. Hiç çıkmamış kütüphanesinden. Fildişi 
kulesini terketmemiş. Agoraya, Arena’ya, Ateş Hattı’- 
na, politikaya inmemiş, kulesinden yol gösterici, ay
dınlatıcı, uyarıcı olmuş.

* * *

Yalnızdır, kitapların dünyasına sığınır, tedirgin
dir. Ne ateizm, ne sosyalizm, ne de Türkçülük, arayış 
içindeki bu zekayı tatmin etmemiş, rahatlatmamıştır.

“Türkçülüğe lisede kitaplar okuyarak geldim. 
Yalnızdım o dönemlerde sosyalizmi pek tutmuyor
dum. Irk olarak Türk’tüm: Türkçülüğü seçtim. 
Türkçülüğüm de teorikti. Bedbaht bir nazariyeydi, 
Türkçülük. Kökü yoktu.”2

Sosyalist Fransızların Hatay’a hakim olduğu dö
nemler ise en hızh sosyalist olduğu sıralardır. Fran-
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sızlar idareden çekilince sosyalist olduğu için yeni 
Türk hükümetince atandığı nahiye müdürlüğüne 
son verilir. Tutuklanır, idam talebiyle yargılanıp ha
pis yatar. Maıksisttir. Duruşmada kabul edecek kadar 
da cesur.

“Marksist olduğunu söylediği zaman tek işçinin 
elini sıkmamıştır. Sadece namuslu olmak, “korktuğu 
için sustu” dedirtmemek istiyordu.”3

“Mahkemede beraat eder, ama toplum nezdinde 
bir defa damgalanmıştır. Devletle ilgili herhangi bir 
işte çalışma imkanı yoktur. Kucağında yaşadığı 
bu cemiyetin üvey evladıdır artık.”4

Bütün bunlara rağmen “Saygıya layık in
san kendi kafasıyla düşünen ve düşünce- 

i sini haykırmaktan çekinmeyendir.”
diyecek kadar saygıya layık kalmasını 

: da bilmiştir.
Ne sosyalizmde ne de ırkçılıkta 

huzuru bulabilen M eriç demokra
siyi incelemeye başlar. Çeşitli sosyo
loglardan dem okrasinin tanım mı 
aldıktan sonra bu kavramı İslam’la 
karşılaştırır ve şöyle der: “Weberci 
bir sosyologa göre, demokıasiyi diğer siyasi mimler
den ayıran ön faraziye, hürriyettir. Derece kabul et
meyen kayıtsız şartsız bir hürriyet bu. Mefhum, de
mokrasinin amacını da belirler: Eşitlik.”5

“Çağdaş Avrupa’nın demokrasi anlayışı bu, kısa
ca. Şimdi de İslamiyet’in devlet telakisine bir göz ata
lım: İnsanlar doğuştan eşittirler. Kullukta, fanilikte 
eşitlik. Dilenciyle halifeyi eşit kılan bir hüviyettir bu.

I “İslam için hürriyet felsefi değil hukukî. Demek 
ki İslam’ın temel mefhumu eşitlik. Bu bir amaç değil 
bir hak. Hürriyet eşitliğin görünüşü. Sınıf kabul et
meyen, imtiyaz tanımayan bir dinde kimin kime kaı- 
şı hürriyeti? Batı, hürriyeti, bir hata işleme hakkı ola
rak tanımlıyor. M üslümanın böyle bir hakkı yoktur. 
Çünkü o, ebedî hakikâtin, yegâne hakikâtin, cihanşü
mul hakikâtin emrindedir.

“İslam, Batı’nın gerçekleştirmeğe çalıştığı eşitliği 
çoktan fethetmiştir. Fikir hürriyetini, insanı insana 
saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil, bir ikaz, bir 
irşat vasıtası olarak kabul etmiştir. Demokrasinin ta 
kendisidir, Islamiyyet. Ama Batınınkinden çok başka 
bir ruh ikliminde gelişen, başka umdelere dayanan 
bir demokrasi...”6

Cemil Meriç YILDIZ

Avrupa ithali milliyetçilik akımları hakkında ise 
şunları söyler: “Bu ülkenin bütün ırklarını tek ırk, 
tek insan haline getiren Islamiyyet olmuştur. Biyolo
jik bir vahdet değil bu, ne kanla ilgisi var ne kafata
sıyla. “İnananlar kardeştir” şiarıyla hareket eden bir
inançla ancak halklar arasında eşitlik sağlanır.”7 

*»»

M eriç’in eserlerinden birkaçım tanıtacak olursak, 
onu tanımamız biraz daha mümkün olacaktır.

Sosyoloji N otlan: M eriç’in 1965’ten 69’a 
kadar İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle 
yaptığı derslerle 74 ’te emekliye ayrıldıktan 

sonraki dönemlerde verdiği birkaç konfe
rans metninden ve bazı sohbet notla

rından oluşmaktadır.
M eriç’in 11.000 ciltlik muh

teşem kütüphanesinin özü di
yebileceğimiz kitap hüyük 

bir ilgi, dikkat ve özveri is
ter. Birçok ideolojinin ta
nıtım ının yapıldığı kitapta 

çok sayıda düşünür ve dü
şünce tarihi hakkında orijinal bir bakış açısıyla veril
miş bilgiler görülür.

Jurnal: Jurnal’i 1955’te yazmaya başlar ve aralık
larla da olsa 29 yıl sürdürür bu çabasını: 29 yıl süren 
bu yazılarda kendini tanımaya ve tanıtmaya çalışan 
sıra dışı bir gönlün duygu ve düşüncelerini, heye
canlarını buluruz satır satır.

M eriç’teki bütünü kucaklama çabası Jurnali’nde 
de gösterir kendini. Gözlerini kaybettikten 9 gün 
sonra yazmaya başlayan Meriç Jurnal hakkında şun
ları söyler: “Neden bu Jurnal’e devam ediyorum. Edi
yorum, çünkü o benim kendimle diyaloğum, çev
rem, dostum, sırdaşım, tesellim; aynı zamanda hafı
zam, yankım; acılarımı da paylaşıyor Juı nal’im. Kişi
sel deneyimlerimin deposu, psikolojik güzergahım, 
düşüncelerimin paslanmasına karşılık bir önlem.”

Bir Dünyanın Eşiğinde: H int’i anlatmaya çalışan 
yazar Hint ve kitap hakkında şunları söyler. “Yıllardır 
ayaklarımda demir çarık,demir asa düşüncenin can
gıllarında dolaşıyorum. Düşüncenin ve şiirin... 48 yı
lımı gömdüm bu sayfalara. Ben, bu sayfalarım, heye
canlarımla, rüyalarımla, vehimlerimle ben! Bir kitaba 
bir kıtayı sığdırmak...Neden olmasın? Bir damla suda
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YILDIZ Cemil Meriç

bütün deniz yok mu? Hint bir kitabın ilk cümlesi, 
onu sizler için yazdım; okursanız birkaç cümle daha 
yazarım; okursanız yani severseniz.”8

“Hint her inanca söz hakla tanıdığı için ikinci va
tanım oldu:”9

“H int’ten sevmeyi öğrendim, peşin hükümlerin 
mahpesinden kaçmayı, hakikattin çeşitli yönlerine 
eğilmeyi, hayatın her tecellisine saygı beslemeyi öğ
rendim. Hint bir çağrıdır; iyiye, güzele, sonsuza, hoş
görüye çağrı.”10

Ümrandan Uygarlığa: Eserde önce uygarlık kav
ram ına ışık tutuluyor. Uygarlık kavramına geçmeden 
önce yazar şunları söylüyor: “Kaynaklarından kopan 
bir intelijansiyanın kaderi bir mefhum hercümerci 
içinde boğulmak. Ümrandan habersizdik; uygarlığa 
ısınamadık; insanlığın tekamülü ifadesi için kendi
mize bir kelime bulduk: uygarlık.. Mazisiz, musikisiz 
bir hilkat garibesi.”11

Kitap zirvelerle uçurumlar arasında bir diyalog. 
Acıların ve ümitlerin kitabı; daha doğrusu bir mede
niyetin muhakemesi, göz karartıcı bir düşüşün grafi
ği-

Bu Ülke: 1974’te yayımlanan eserde söylenişine 
az rastlanır denemeler vardır. Toplumumuzun dü
şünce dünyasını gözler önüne seren yazar bu küçük 
denemesiyle küçük insanın anlamsız serüvenini ko
yar ortaya.

“Kendini tanımak... Ruhumuzun mahzenlerinde 
bizden habersiz yaşayan bir alay misafir var. Berha
nenin bazen bir; bazen birkaç odası aydınlık. Işık b i
nanın üst katlarında. Kendini tanımak... Kendini ya
ni eriyeni dağılanı, dumanlaşanı; sen acdarın, utanç
ların,zilletlerinle aynısını; rüyaların, hayallerin ve di
leklerinle bir başkası...

“Gideceksin, tanrılar bile rolünü bitiren aktörler 
gibi kâh birer birer kâh hep beraber çekiliyor bu sah
neden. Senin zavallı gölgen zaman perdesine bir kere 
bile aksetmeden oyuna katılmayan bir kukla gibi 
unutulup gidecek.”12

Mağaradakiler: Kitapta, bir aydın olarak inteli- 
jansiyanın tarifini verir uzun uzun. Sonra bizim söz
de aydınlarımızı belki de bir anlamda yarı aydınları
mızı anlatır. Nihayet kendine döner. M eriç’in fikir 
dünyasını özetler.

Önceleri Türk Yıllığı dergisini, evet hocası sırf 
elinde Türk Yıllığı dergisini gördüğü için ona tokat

atmıştır. Bir nevi düşünmenin ilk cezasıdır bu tokat. 
Sonra Marksistleşme dönemi, yargılama ve o itiraf: 
“M arksistim” dediği zaman ruhi buhranlar içindedir. 
Marksizm bir kaçıştır, bir yaşama gerekçesidir. Ve dü
şünmek, doğru veya yanhş, Türkiye’de yine cezasız 
kalmamıştır, idam istemi ile yargılanıp hapis yatar. 
Çıktığında yalnızlığa mahkum edilir. 20 yıl Jan Val- 
gan hayatı yaşar. 20 yıl polis arkasını bırakmaz.

“Ezdiler... der. Acaba ezilen kaç kişi? Her aydınlı
ğı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanla
rım. Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile 
rahatsız ediyor sizi!”14

“Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu 
ülkede düşünce adamı nasıl çıkar?!”15 

“Düşünce dikenli bir taç!..”16 
M eriç bu tacı takmanın bedelini ağır ödediğini 

söyler. Söyler ama yine de der ki: “Sokakta insanlar 
boğazlanırken elini kolunu sallayarak düşünceye sı
ğınmak düşünceye ihanettir.”17

“Aydın, bilgi hamalı değil. Hakikat uğruna her sa
vaşımı göze alacak kadar cesurdur.”

* * *
Aydının, gerçek anlamda aydının özelliklerini 

ortaya koyan Cemil M eriç, söylemleriyle bizleıe bu
günkü aydınlarımızı ve onların kara yazgısını hatır
latm ış oluyor farkında olm ayarak... Fikrini, 
düşüncesini haykırdığı için, kitap yazdığı için, şiir 
okuduğu için ve inancını yaşadığı için yargılanan, 
hapsedilen, haklarından m ahrum  edilen aydın 
kafaları, aydın gönülleri...
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EVET...
Bihakkın derim ki 
ayakta kalmanın ilk şartı 
meğer elindekini korumakmış bilemedim 
amayı kırk adım kadar tutup götürmek 
yetimlerin başına çiçekler serpmek
el emeğinden yorgun olarak akşamlamak varmış beceremedim 
bereket atların alınırındaymış
yığınların anlayışsızlığı kırarmış olgun başakları göremedim
evli dedim
evdim
çok işleri ziyan ettim  
aciz kaldım, akim kaldım 
yılgılarla, yılgınlıklarla öpüştüm
A il A
aşikar ya 
hacîl düştüm.

Yine de izin verdin, sabaha kavuştum, akşamladım 
izin verdin, yaşıyorum ve izninle sona ereceğim 
dönüşüm de ancak Sana’dır 
sözümü işitiyor
geçmiş ve gelecek, gizli ve açık her şeyimi biliyorsun 
esirgedim
kibir kınnapları çektim
şahdamarlarıma öfke korları yığıp
yerdim, eğrildim, kemlikler ektim
şimdi bir kara çalı, bir yazıklı kulum
Sen’den korkuyor ve Sen’den hacetimi diliyorum
ey kendinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı
ey Mâlike’l-mülk
kalbimi ve dilimi, gözümü ve kulağımı 
içinde geçimim olan dünyamı 
ve ukblmı ıslah et 
encamımı hayret
her hayırda benim için hayatı uzat
ve ölümü benim için
her zorluktan rahatlığa sebep kıl.

Adem Kandemir
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Ahmet Mercan

Ç O C U K L U Ğ U N  
“ŞİRİN” Ü L K E S İ

u zamanda ele avuca sığmaz

Ş
bir çocuk olsam, "kimi çok 

seviyorsun?" sorusuna "Şirin 
amcayı ve dondurmayı” derdim. 

Saflık deyince beyazlık; beyaz
lık deyince çocuk, çocuk de
yince Ruhi Şirin geliyor aklı
ma. Bu yüzden hayran kalıyo
rum aklımın çabasına.

Çocuklar, melek leylekle

rin, büyüklerin kirletmeleri 

için, dünyaya bırakıp kaçtık

ları sevinç ırmağı. İrmak ki 

yataksız. Elinde kocaman bir 

kazma, vadiler arasından bir Şi

rin adam ırmağı denizle buluştur

mak için canhıraş çalışıyor; gören 

yok. Bakan çok; gören yok. Gör

meye cevher gerek.

"Varlığım çocuk varlığına arma

ğan olsun” mu demiş. Çocuklar için 

büyüklerin ulaşamayacağı yerler 

aramış durmadan. Sevimliliği hidde

tine galebe çalan bu Oflunun ordu

sunda ne asker eksilir ne de kirlenir. 

Büyüyen çocukların yeri boş kalma

sın diye, hazır Şirin amca da varken, 

anneler hummalı bir yarışta.

Yalnız adam. Yüreği çocuk bah

çesi. Tek bir çocuğu dışarı bırak

mayacak kadar geniş bir gönülde 

çocuklar, ipler ellerinde sonsuza 

uçurtma salıyorlar.
Tanışıklığımız seksenli yıllara 

dayanır. El kararı yazı, göz kararı 
resim deruhte ederek üçüncü ha
mur kağıda bastığmız Ümit Nesline 
Aylık Selam Dergisi yıllarında baş
ladı tanışıklığımız. 0  yıllarda Gök

yüzü yayınları adı altında ödüllü 
yarışmalar düzenlerdi Ruhi Şirin

ağabey. "Çocuk Edebiyatı" derdi. 
Derdini severdi. Düzenlediği masal, 
hikaye, şiir yarışmalarında yeni iv

meler kazandırdı çocuk edebiya
tına. Ankara'daki otağı İstan

bul’a taşımakla hayallerinde 
şimşekler çakmaya başladı. 
Rahmetli Zarifoğlu’nu çocuk 
edebiyatının içine itmekle 
salih bir eylem gerçekleştir
di. Kuşların motor takması, 
aslanın katırlaşma süreci 

böyle başladı. Çocuk edebiya
tı önemli ürünler kazandı. Şi- 

ir’ini dahi çocuklara adayacak 
kadar tarafgir davrandı. Ruhi us

tanın Gökyüzü Çiçekleri isimli şiir 
kitabı, yıldızların boykot ederek, 
yeryüzüne inmesine neden oldu.

"Badi badi yürürken bir büyü
sem" diyen çocuklara büyüme yü
rüyüşünde eşlik etme ateşi, Şi- 
rin'in düşlerini düşten sokağa dü

şürmeye çalışmaktaydı. Kafdağı 
sırtını sıvazlıyordu; bankalar döviz 
artışları karşısına çıkıyordu. Ra
kamlar arasında, cebinde kuş cıvıl
tıları volta atıyordu. Voltaya eşlik 

eden biri çıkar ümidiyle sürdürü
yordu yürüyüşünü.

Karayelden daha sert esiyordu
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iletişim fırtınası. Çocuklar uzune

şek, birdirbir oynamaz olmuş, ata- 
riler karşısında Kafdağını küstüre

cek kadar pinekleyince yeni bir 

çocukluk dönemi başlamıştı. Bu 
yeni durumda yeni okuyuşların el
zem olduğunu kavrayıp ilan eden 
yine Ruhi amaca oldu.

Çocuk Vakfı ile, hayalleri Şiş- 

li’nin merkezine gökten inen,, yer
den kabul gören bir masal ülkesi 

gibi yerleşti. Çocuklar, büyükler; 

çocuksu bütün güzellikler üşüştü 

bu ülkeye. Sevimli, sıcak ve şirin 

bir binadan kuşların diyarına, ka
rınca yuvalarına sevinç yayıldı. Ri

vayet olunur ki, anlatılmış masal
lardan çıkıp gelen devler sevinç 
gözyaşları arasında Şirin amcanın 

yakasına gül takmışlar.
Çocuk Vakfı petek olmuş, kir

lenmemiş yanları olanları çiçek çi
çek çağırıp bal eylemiş. Kitaplar, 

kasetler, sergiler, paneller ve dahi

ismi anılmayan faaliyetler.
Bosna’da ağlayan çocuğun 

elindeki kırık oyuncak, Güney Do- 
ğu’daki çocuğun perçemine değen 
okşayış Çocuk Vakfı’ndan yola çık
mıştır. Çocukluğun beyaz bayra
ğından başka, her fikir ve gruptan 
insana açılan kaç kapı var? Çocuk 
Vakfı, Mevlana dergahının çocuk 
şubesi. Çocuğa gönül düşür, o be
yazlığın peşinde ol; kim olursan ol 
gel. Amacını netleştirmiş, hedefle
rini çizmede sıkıntıya düşmemiş; 
bu çocuk ülkesinin ulu reisi, bir 
şeyler anlatıyor, dur durak bilme
yen eylemleriyle. Adanmış bir ha
yatın meyveye duruşudur bu öykü. 
Sıhhatten olana dek çalışmak, ilgi
sizliğe aldırmadan, yalnızlığı sır
daş edinerek çalışmak ve umut
suzluğu utandırmak, Şirin’in gör
mezden gelinen uçuşudur. Görme 
mesafesini aşıp giden bir uçuş. Ba
zen kızgın, bazen kırgın; zaman za
man ustalara mahsus sevimli bir

öfke ve titreyen beyaz yürek. Hep 
duyarlı, hep duygulu, içten, pazar
lıksız bir portre. Yanlışı söyleme, 

doğruyu haykırmada hesapsız, or- 
jinal Karadenizli...

Ökenin haklılığı insanı güzel
leştirir. Hele adanmış bir ömür 
varsa ortada. Üstelik ukalalıklar 
cehalet zemininde seyrü sefer ey
lemekteyse, ayrıca konu çocuk 
edebiyatıyla ilgiliyse Mustafa Ruhi 

Şirin sinirlenmeli, ben dinlemeli

yim. Etrafta kimse olmaya, lehçe 
Of'a uğraya, anlayan anlamayana 

anlatamaya...
Çabası hepimizi ilgilendiren, 

yalnız ve onurlu bir bayrak var or
da. Selamı çaya karıştırıp, çocuk 

saflığını soluyup şehirle hayat ve
ren bu çocuk burcuna uğramak 

bir borçtur, bu yazıyı okuyana. İyi 

ki umut var. İyi ki çocuk var.
İyi ki, çocukların Şirin amcası 

var ■
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yü k  h ayvan i DANS MEKTEBİ

Yüik-hayvanı, eşya taşım asını seven bir boceK- 
' tir. N erede b ir  şey .bulursa ‘3111, başın ı kaldırır ve 
'ta ş ır . Eşya n e  kadar ağıı olursa olsun o gene taşıı. 
1 S ırtı geniştiı, a û M ^ le g ild ^ ^ ftu n  için  sırtından 
h içb ir şey düşm e* Fakat ö ,:. W  l i r e  düşünce B it 

lü ah a  kalkm az. Yalnız biri m u  acıyarak yükünü 
'a lırsa  yoluna devam  edebilir, rakat yeniden bir 
şey bulur bulm az, tıpkı eskisi gibi gene alu. O za
m an  Bütün kuvveti ile  gayret edeı ve tırm anır so- 
n u n u a yere düşüp Ölür

Z am an lın ızın  aç  gözlü insanları da evlerini 
doldurm ak için , ellerine düşenden her şeyi alır

' lar; bu n u n  kendileri için  nasd bir yük olduğunu 
1 düşünm ezler. Hep korktukları, yeter derecede 

raiları olm am asıdır. Sonunda ua bir kabahat iş
leyip  ceza giyerler. Fakat yolunu bulup da gene 

İserb esı o lu nca değişm ezler. Bütün gun düşün- 
jd ukieri; m evkilerin i nasıl düzeltebilecekleri, ge- 
1 lirlerin i nasıl arttıracaktandı! $| .gözlüdürler; o 

yüzden de, kendilerim  tehlikeye sokarlar. Başla
r ın d a n  geçm iş tecrübelerden eers almazlar.

. Lıu Dsung-yüan

M ü n if Paşa M aarif Nazırı iken “dans m ektebi5- 
açılm asına dair Sadaret’e b ir tezkere yazdı. Bu 

itezkere M eclis-i Vükela'da okundu. 
Ş e y h ü lis la m  U ryani Zade Esat Efendi dedi ki: |

li
- Paşanın bunda bir oyunu var. Düz yürüm ek

İ ç i n  yolu olm ayan bir m em lekette böyle şeyleri 
jt ih d a s ı, taklidine yeltendiğim iz m em leketleri bi- 

J e  güldürür.
■ M ü n if Paşa bu kuvvetli itiraz karşısında bir 

gşey diyemedi. Talebi, tabiatiyle reddolundu.

/  “H İÇ  Y U M U R T L A M A D IM ” /

Dostlarından birisi, yazdığı romanın müs
veddelerini Neyzen 1 evfik'e göstererek fik
rini sormuş. Neyzen,
- Beğenmedim, demiş.
Müsveddelerin yazarı;
- iyi ama, kötü olduğu kanaatine nasıl var
dınız? Siz hiç roman yazmadınız ki... De
yince, Neyzen Tevfik şu cevabı vermiş:
- Ben yumurtanın tazesini de, bavatını da 
anlıyorum. Halbuki hiç yumurtlamadım.

/ i\

I  MUTLAKA TUTMAK LAZIM |

Abdulmecid zamanında birkaç defa sadrâzam olmuş s 
ve bu mazhariyete ihtiyatkârlığı sayesinde ermiş olan 

S  Rauf P a ş a ’ya ahbaplarından biri, bir gün:
"Bir adamın ismi mezar taşında görülmeyince '  

§  hakkında bir şey  söylenmesi caiz değildir." dedi. Tut- î  
£  tuğu meslek icabı bunu da az gören Rauf Paşa  dos

tunun mütalâasına şunu ilâve etti:
"ismini mezar taşında görsen biie o şahsın aley- 

§  hine söz söylemek olmaz. Kendisi ölüp gitse de taal- 
£  lükatı vardır. Anın için mutlaka dilini tutmak lazımdır.”

Erîuğrul
Bayramoğlu

Mücadelesiz hayat, tabutunun tahtalan 
çürümeden ismi unutulup gidenlerin 

hayatı olabilir. „  , wı

cDof,u SQSm D̂eğıS 
cÎGmtg Q alm

k i r k
‘aWata&wimgi Ûnutun 

u4hcafc fiebepüöıtnt '-Unutmayın
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YENİ DÜNYANIN KEŞFİ VE OSMANLILAR
Ezberlediğimiz ve  pek fazla da eleştirmeden kabul 

ettiğimiz klişelerden biri de Amerika’nın keşfi ile ilgilidir. 
Buna göre; ’’Dünyanın yuvarlak olduğuna inanan Kristof 
Kolomp hep batıya giderse sonunda Hindistan'a varaca
ğına inanır. Bunun için gerekli olan insan, gemi, vb. ihti
yaçları için krallara başvurur, ancak hiçbirisini ikna ede
mez. En sonunda İspanya Kraliçesi İsabella'yı ikna ede
rek gerekli olan yardımları alır ve  yola çıkar...”

Bu bir klişedir. Ancak bu klişenin içinde o dönemin 
en güçlü devleti olan Osmanlı devletinin ismine rastla
mıyoruz. Yani Kolomp güçlü v e  büyük devletlere baş
vururken O sm anlI’ya başvurmak aldına mı gelmem iş
tir. Yoksa Kolom p aslında Osmanlı devletine başvurdu
ğu halde bu olay tarihi vakaların arasına mı girememiş
tir. Kesin yargılardan kaçınarak bu konuda birkaç anek
dot aktaracağız.

Ö nce dünyanın yuvarlaklığı meselesine bir giriş ya 
pabiliriz. Burada sanki "bütün bilim adamları dünyanın 
düz olduğuna inanıyorlardı; ancak Avrupa’da bazı bi
lim adamları bunun tersine dünyanın yuvarlak olduğu
na inanıyordu v e  Kolomb bunlardan etkilenerek dünya
nın yuvarlak olduğuna kani oldu” gibi bir ön yargı var. 
Bu mantıkta batı haricindeki kültürlere yer yoktur. Çün
kü dünyanın yuvarlaklığı konusunda doğuda özellikle 
müslüman alim ler arasında bir çok çalışma vardı. Um 
man gibi geniş olan bu çalışmalardan ve  o dev şahsi
yetlerden bir kaç örnek verm ek yerinde olacaktır:

M ese la güneşin kendi etrafında döndüğünü ilk de
fa ortaya koyan ve  ekliptik meylini (Dünyanın güneş et
rafındaki elips şeklindeki yörüngesi) ilk bulan kişi olan 
Ahm ed Fergani 861 tarihinde vefat etmiştir. 873 tari
hinde vefat eden Ebu Cafer b. Muham m ed, dünyanın 
çevresini doğruya oldukça yakın hesaplamıştı. 929 tari
hinde vefat eden Bettani ayın v e  güneşin görünür çap
larını ölçm eyi başarmıştı. 973 tarihinde doğan Biruni, 
Kopernik'ten 500 yıl evvel güneş merkezli gezegenler 
sistemini bulmuştu.

Biruni N ew ton ’dan 700 yıl evvel "Dünya dönüyor
sa ağaçlar, taşlar yerlerinden niçin fırlam ıyor?” sorusuna 
“ Bu durum dünyanın dönmesi ile ilgili teorimizi çürüte- 
mez. Çünkü her şey dünyanın merkezine doğru düşer. 
Bundan dünyanın merkezinde bir çekim alanı olduğu 
sonucu çıkar. İşte bu yer çekimi, yeryüzündeki her şe
yin fırlayıp gidişini önler” cevabını vererek yer çekimi
ne dikkat çekmiştir.

Şimdi ikinci meseleye gelebiliriz; yani Kolomb’un

Müslüman bir devlet olan Osm anlı’ya başvurup vurm a
dığı meselesine.

M eseleyi çokta fazla uzatmadan, konuya Kolombun 
hatıralarından devam edelim:

Kolom p Küba’ya çıkar, ancak umduğu hâzinelerle 
karşılaşamaz. O  arkadaşlarını şöyle teskin eder: "Burada 
Kubilay Kağan’ın zengin madenlerini bulamadık. Fakat 
ne yapalım. Burada bir çok sakız ağacı var. Biz gem ile
rimizle anayurda sakız taşısak bile çok para kazanınz. 
Zaten ben Sakız adasında sakızcılığı adam akıllı öğren
m iştim ” . O  dönemde sakız adasına giden yollar O s
manlI cihan devletinin de başkenti olan İstanbul’dan 
geçerdi. Dolayısı ile Kolomb’un hatıralarından da yola 
çıkarak onun İstanbul’a geldiği izlenimini edinebiliriz. 
Kolomp o dönem de tanınan bir şahsiyet olmadığı için 
onunla ilgili direk belgelere ulaşamamız oldukça zor. 
Ancak geçen asnn Osmanlı müverrihlerinden olan Arif 
Molla'n ın Menakıpnam esi’nde bu konu ile ilgili ilginç 
bir anekdota rastlayabiliyoruz. A rif M olla  Menakipna- 
m e'sinde şöyle diyor:

“ Sultan Beyazıt Han-ı Sânî zamanında Kolon adlı 
hükemadan bir Frenk İstanbul’a gelir. ‘Bana biraz gemi 
verin, size yeni bir dünya bulayım'der. Sultan Bayezid 
babası merhum Sultan Fatih gibi öyle pek dirayetli o l
madığından ulema ve  vüzera ne derse onu kabul eder
di. O  vaktin ileri gelenleri ‘olmaz öyle şey' dediler. Ko- 
lon’un gemisini yüzdürürler gider. Kolon buradan İs- 
panya’ya  gider. İspanya istediği kadar gem i verir..."

Yazımızı Kanuni devrinden bir olayla kapatalım.
Barbaros Hayrettin Paşa’nın ilk İstanbul'a geldiği za

mandır. Padişah Barbaros ve  maiyetini kabul eder, gö 
rüşmeler yapılır. Ancak Vezir-i Azam Makbul/Maktul İb
rahim Paşa, İran seferi hazırlıkları için H alep ’tedir. Deniz
lerin büyüle kaptanı Vezir-i Azam ’la görüşmek üzere Ha- 
lep’e gider. İbrahim Paşa ile yaptığı görüşmede Osm an
lI devletinin Yeni Dünya denilen Am erika’ya bir filo gön
derip burada sömürge edinmesi gerektiğini anlattı. A n 
cak Paşa Akdeniz'de çok işleri olduğunu. İspanya'nın 
M ağrip ’te gözü olduğunu, bunun önlenememesi duru
munda Atlantik'ten M ısır’a kadar bütün Kuzey Afrika’yı 
Endülüs ve  yeni dünya gibi Katolik yapacağını v e  engi
zisyonu buraya sokacağını belirterek Barbaros’un bu 
teklifini geri çevirir. O  dönemde Osmanlı deniz gücü
nün, dünyanın geri kalan bütün donanmalarının toplam 
gücünün üzerinde bulunduğunu göz önünde tutarsak 
Barbaros’un teklifi Osmanlı için hiç de zor değildi.
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ETKİNLİKLER

BÜYÜK SANATKÂRA YAKIŞIR ANM A

' ' .a /  ^  i /  
Hasan Ayan, Bocurgat

25 Mayıs 1983’te aramızdan 
ayrılan Sultan’üş-Şuara, çile, 
fikir ve dava adamı Necip Fazıl 
vefatının 17. Yıldönümünde 
değişik etkinliklerle anıldı. An
lamlı bir hayat süren, duygula
rını hücrelerinde hisseden, fi
kirleriyle klasikliği yakalayan, 
kuyumcu titizliğiyle kelimeleri 
şekillendiren yine kendi ifade
siyle, -kütüğü ve nakışı oian- 
“şairler sultanı” İstanbul'da 
düzenlenen çeşitli programlar
la yad edildi.

İstanbul Büyükşehir Bele
diyesi Gösteri Sanatları Mer
kezi (GSM) tarafından Beyoğlu 
Muammer Karaca Tiyatrosun
da büyük bir program gerçek
leştirildi. 25 Mayıs 2000 tari
hinde gerçekleştirilen prog
ramda üstadın şiirleri dramati- 
zasyon şeklinde sunuldu. Bir
birinden güzel şiirleri seslendi
ren G SM  sanatçılan dinleyen
lere hoş bir şiir ziyafeti sundu
lar.

Yakın arkadaşlığı ve dostluğu nedeniyle biz
zat GSM  müdürü Üstün İnanç “Çile, Canım İs
tanbul, Kaldırımlar” şiirini dramatize ederek ses
lendirdi, Yine diğer sanatçılar: Harun Yöndem, 
Caner Bilginer, Murat Cahit Çıngı, Aziz Erdoğan, 
Nur Fikri, Sündüs Özdemir, Mustafa Eroğlu, Fat
ma Betül Öztürk, Saliha Alparslan, Hasan Hüse
yin Karabağ, "Sakarya Türküsü, Zindandan 
Mehmed'e Mektup, Otel Odalan, Aynalar, Ben, 
Bacalar, Bekleyen, Perdeler, Bu Yağmur, Ölünün 
Odası” gibi birbirinden güzel şiirleri dramatize 
ettiler. Dinleyiciler tarafından beğeniyle izlenen 
program dakikalarca ayakta alkışlandı. Üstün 
İnanç bu başarının üstadın ruhunda gizli oldu
ğunu ve N. Fazıl’ın dost düşman tarafından şair
liğinin -şek ve şüphe götürmeden- kabul edildi
ğini ifade etti.

Ayrıca İnanç, G S M ’nin faaliyetlerinden bah
sederken bu şiirleri okuyan arkadaşlar bizim ar
kadaşlarımız ve öğrencilerimizdir. G SM  olarak 
Tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve yönetmenlik dal- 
lannda kurslarımız kesintisiz ve muhtevalı olarak 
devam etmektedir. Bugüne kadar birçok yete
nekli arkadaşımızı toplumumuza kazandırarak 
şairlerine, edebiyatına ve kültürüne sahip çıkan 
insanlar yetiştirmenin mutluluğu içerisindeyiz, 
dedi.

21. Y üzyilda Genel Kültür
VE İHTİSASLAŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organi
ze edilen bu sezonun son konferansı Cemal Reşit 
Rey Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 27 Ma
yıs 2000 tarihinde gerçekleştirilen konferansa ko
nuşmacı olarak Sabancı Üniversitesi öğretim Gö
revlisi Prof. Şerif Mardin katıldı. Oturumu Ahmet 
Hakan Coşkun yönetti ve müzakereci olarak Prof. 
Ali Yaşar Sarıbay, Doç. Hüsamettin Arslan ve ya
zar Hilmi Yavuz iştirak etti.

Prof. Mardin önemli tespitlerde bulundu. Fran
sa’da 19. Yüzyılda meslek sahibi olmak için üni

versiteye gidildiğini, Fransa'nın büyük aydınları
nın liseden mezun olduklarını belirterek bizde ise 
lise kurumunun sadece isim olarak var olduğunu 
belirtti. Sözlerini şöyle devam ettirdi: “Fransa’da 
fiziki öğretimin yanında Yunan, Roma, Ortaçağ ve 
Hristiyanlık’ın esasları da ilim olarak öğretilmiştir. 
Kültür kaynağı olarak Kant, Geothe, Şekspir alın
mıştır.

Fransa'da lise mezunlarında kalite denen nite
lik vardır. Bizde nadiren bulunur. Kalite sevilmez. 
Bunun sınıf ayınmına neden olacağı düşünülür. 
(Entellektüel aristokrasi) Bunun için bilerek nitelik
li insan yetiştirilmez.

Fiziki anlamda eğitim var. Edebiyat ve sosyal 
ilimler alanında ise eğitim yoktur. Bir TV kanalında
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lise mezunlarının başkentleri bile bilmeden mezun 
olduklannı duydum. Eğitim politikamız eskiyi yık, 
yeniyi inşa et. Bu politika değildir.

Bizim eğitim sistemimizde 'tecessüs’e pirim 
verilmez. Hoca fazla soru soran öğrenciyi mimle
yerek susturur. Çünkü sorular derinleştikçe tabu
lar ortaya çıkar. Sağcı tabu, solcu tabu, derin dev
let tabuları... Bu yüzden insan konuşmamayı ter
cih etmektedir.

Bizde kültürlü insan iki kültürü öğrenmelidir: 
Batı kültürü (Eflatun, Comte) ve doğu kültürü (İslâ
mî öğeler, Osmanlı). Yalnız birinci çizgiyi izleyen
lerin hayatlarında yazacakları kitap sayısı iki ya da 
üçtür.”

Kelime haznemizinde kısırlığına dikkat çeken

Mardin, bu kısırlıkla kendimizi ifade edemeyeceği
mizi dile getirdi.

Prof. Sarıbay, kültürün müşterekliğinin, derinli
ğinden geldiğini belirterek hayatın şiirsel yöne ıs
kalanması gereğini vurguladı.

Doç. Dr. Arslan, kültürümüz kaderimizdir, diye
rek yıllar önce Mardin’e şöyle bir soru yönelttiğini 
ve kendisinden aldığı cevabını anlattı:

İslamiyet hakkında yazıyorsunuz, peki yaz
dıklarınıza inanıyor musunuz?”

Bence insanlar efsunlu bir dünyada yaşar. 
Türkiye’de bu efsun Islamdır.”

Hilmi Yavuz; globalleşen dünyada müşterek 
■kültürden çok geleneğin konuşulması gerekir. Kül
tür değişmezse geri kalınır, dedi.

BESİM BEY, "BİLGİDİĞİNİZ GİBİ”

Araştırma ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği İstanbul 
Toplantıları’nın Mayıs 2000 konuğu Liberal De
mokrat Parti Başkanı Besim Tibuk’tu Besim Bey, 
OsmanlIların ilk devirlerinden itibaren bu toprak
larda liberal ticaret geleneğinin ne kadar eski ve 
köklü bir temele dayandığını savunarak başladı 
konuşmasına. Tarihçi Halil Inalcık'tan yaptığı ak
tarmaya göre; Osmanlı Devleti'nin ticaret ilkesi 
“tüccara müdahale etmeyeceksin” idi. Bu bağ
lamda Fatih’in Galata tüccarlarına önemli kolaylık
lar sağladığını hatırlatan Tibuk, Osmanlılann son 
dönemlerinde Ingiltere’yle imzalanan 1838 Ser
best Ticaret Antlaşmasının da -sanılanın aksine- 
yararlı olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında oluşturulduğu söy
lenen iktisadi kuruluşların çoğunun OsmanlI’dan 
kalma özel kurumlar olduğunu belirten Besim Ti
buk, 1930’lara kadar da “Serbest Ticaret” anlayı
şının egemen olduğunu ifade etti. Ancak “devlet
çi" uygulamaya geçilmesiyle ülkenin gerilediğini 
savunan LDP lideri, ilginç bir örnek verdi: 1953’de 
İtalya ile milli gelirimiz aynı idi. Ama şimdi İtalya, 
kişi başına 24 bin dolara gelmişken, biz 3 bin do
lardayız.

Konuşmasında sık sık “Ankara’dakilere” ça
tan ve o ünlü kahkalarını ardarda patlatan Besim 
Bey, Türkiye’nin en önemli sorununun Ankara ol
duğunu söyledi. Eğitimden sağlığa, emniyet’ten 
orduya kadar “ LD P’nin değişim projeleri” hakkın

da bilgi veren Tibuk, kendinden emin, rahat ve sı
cak tavırlarıyla dikkat çekti.

Bir dinleyicinin nitelemesiyle; “kontrollü bir hır
çınlık, sınır tanımayan bir üslup, çekirdekten yetiş
me pratik bir zeka, seçkincilikten uzak bir tavır, di
ne karşı ise hoşgörülü ama mesafeli, hatta tedir
gin bir yaklaşım” . İşte Besim Tibuk.

ANLAMAJANS’TAN YENİ KASET: GRUP KADER

İran’da arapça ilahileri grup zenginliği içinde okuma gele
neğini oluşturan GRUP KADER'in kaseti Anlamajans tara
fından dinleyiciye sunuldu. İnsan sesindeki renk farklılık
larına enstürman işlevi yükleyen grubu Türkiye Kanal 
7'nin "Sahuru Beklerken" programından tanıyor.

Aralarında Kur'an-ı 
Kerim Güzel Okuma Yarış- 
ması'nda dünya birincisi 
olan Ali Asker Rrumend'in 
de bulunduğu grubun ça
lışmasında Aşrı Şerifler 
de yer almış. Pek çok 
grubun oluşmasına vesile 
olan grubun Türkiye'de 
dijital imkanlarla gerçek
leştirdiği ilk albüm.
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Abdullah Hacıoğlu & Zafer Özdemir

FUNDAMENTALIZM KORKUSU

‘Fundam entalizm  Korkusu’, M üslüm an kim liklerin son yıllarda artan 
b ir b içim de siyasî roller oynamaya başlam a şekillerinin zihni kışkırtan 
bir değerlendirm esidir. Vadl YaY-304 sh-
Teorik olarak son derece zihin açıcı ve buluş sayılabilecek yaklaşım lara sa
hip olan bu çalışm a; sayısız tezahür etm e biçim lerine karşılık, İslam i hareketlerinin nasıl Ü çüncü Dünya 
veya söm ürge ülkelerinin söm ürgecilerine karşı siyasal ve kültürel kurtuluş savaşlarının bir devamı olarak 
anlaşılabileceğini gösteriyor.
Bu yüzden, sözüm ona islam i tehdide karşı duyulan, yer yer “irtica” olarak telaffuz edilen tehdit, bir m it o l
m adığı gibi, basitçe bu hareketlerin terörlerinin veya radikalliklerinin b ir sonucundan ibaret de görülemez. 
İslam cılığın doğuşu, bir bakım a “Batı en iyisidir” şeklindeki rahatsız edici yanılsam anın sonuna işaret eder. 
Yazarın gösterm eye çalıştığı gibi, Islam clık Batılı kimliği ve onun dünya içindeki yerini yeniden ele almak 
ve B a tı’n ın  bir çokları arasında ancak bir medeniyet olduğu, m üm kün tek m edeniyet olmadığı düşüncesi
ni ikam e etm ek anlam ına geliyor.
Bu çerçevede Sayyid, Kem alizm ’i sadece Türkiye’ye özgü b ir proje olm aktan çok, Islâm  ülkelerinin hepsin
de İslam ’ı siyasal ve toplum sal hayattan asgari bir çizgiye çekm enin global çabalarının adı olarak kavram
sallaştırıyor. Bu projenin  başından sonuna kadar Islâm ülkelerindeki kim lik algılarının tarihi seyrine na
sıl etki ettiğini, son zam anlardaki gelişme eğilim leri üzerine ilginç tezleriyle analiz ediyor. 
Post-m arksistlerden Ernesto Laclau’nun temsil ettiği çizgiye yakın bir analiz çizgisiyle Sayyid’in çalışması, 
İslam cılığı en iyi şekilde anlam ak üzere postyapısalcı düşüncenin bütün verilerini istihdam  etmeyi deniyor. 
Böylece, İslam dünyasının -hem  yerleşik hem  diasporik- biçim leriyle birlikte postyapısalcı bir bağlamda 
‘ırk ’ ve yer’ sorunlarıyla ilgilenen herkesin entelektüel bir heyecanla okuyacakları b ir eser üretm iş oluyor.

Fundamentalizm
Korkusu

AvrupamerlıezcilıR ve İslamcılığın Doğuşu

S  S  I f f  i a

BEYAN YAYINLARINDAN YENİ KİTAPLAR

Kurun Açısından 
Korku ve Biiyü 
Ahmet Baytlar,
128 sh.

İslam'ın Temel 
Kavramları 
Hüseyin K. Ecc, 
800 sh.

NEBfcVI

DİRENİŞ

HİCRET

Nebevi Dueııif 
Hicret
Adnan Dcmircan, 
198 sh.
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Osmanlıdan Cumhuriyete 
KADININ TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ

Ayşenur Kurtoğlu, Nevin Meriç, Mualla Gülnaz, Nazife Şişman, 
Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Elif H. Toros, Sibel Eraslan

II. Viyana yenilgisi ile başlayıp Tanzim atla beraber belir- 
genleşen m odernleşm enin birey ve toplum  üzerinde ciddi

'en uzun yüz
yıl’ olarak tanım lam aktadır.

Kadının Tarihi D önüşüm ü isimli bu kitap, bir grup İs
lam cı kadın yazar tarafından kaleme alınm ıştır. Yazarlar, 
bizzat yaşadıkları olayları merkeze alarak bir gerçekliğe ışık 
tutm aktadırlar. Kadınların kendilerini ve tarihlerini yazma
ları bu kitabı anlam lı kılmaktadır.

Eserin giriş bölüm ünde çizilen üç kadın profili hayli 
önem lidir: Bunlardan birincisi, m odernleşm e karşısında 
ona ayak uyduran; İkincisi, bu dejenarasyon karşısında içi
ne kapanıp dış dünyaya kayıtsız kalan; üçüncüsü ise değişi
m e karşı kendi benliğini ortaya koyan ve koruyan, hayatın 

her alanında olm ak isteyen kadın profilleri. Kitapta üzerin
de durulan ve makalelere konu olan üçüncü sırada saydığımız kadın profilidir. Nevin hanım , yazısında 
özelde O sm anlı kadının genelde O sm anlı toplum unun nasıl m odernleştiğini, tarihi kesitlerden m isallen- 
direrek, ibretlik  bir tablo gibi çizm ektedir.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1 28 Şubat Belgeler, Hazırlayan: Abdullah Yıldız,
Pınar yay, 502 s.

2 A dem in Oğlu H abil G ibi Ol, Cevdet Said, 
Pınar yay, 448 s.

3 Beşerin Kum dan Kaleleri, Gai Eaton, Pınar 
yay, 264  s.

4 O sm anlıd an  C u m huriyete K ad ının  Tarihi 
D önüşüm ü, Edisyon, P ınar yay, 240 s.

5 Isralin D oğuşu, Alan R. Taylor, P ınar yay,
6 Siyonizm  Dosyası, Roger Garaudy, Pınar yay,
7 K ültür Sorunu ve B ir Toplum un Doğuşu, 

M alik B in Nebi, Ankara O kulu yay, 175 s.
8 Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?, M ehm et 

Paçacı, Ankara Okulu yay, 191 s.
9 Arap Geceleri, Edisyon, K aknüs yay, 298 s.
10 M avi M elekler, Cengiz Abdullayev, Kaknüs 

yay, 254  s.
11 A nlam a ve insan B ilim leri, H.P. Rickm an, Etüt 

yay, 168 s.

12 îslam ın Vizyonu, Edisyon, İnsan yay, 480 s.
13 Geçm işi Sürgün Şehir, Hulusi Ü stün, Ayışığı 

yay, 110 s.
14 Değişim  Sonrası, Eric Hoffer, Ayışığı yay, 130 s.
15 Şiirin Sesi Toplum un Şarkısı, W .G. Andrews, 

İletişim  yay, 256 s.
16 Sufi Psikolojisi, Kem al Sayar, insan Yay, 205 s.
17 2 1 .Yüzyıl ve T ürkiye, Erol M ü tercim ler, 

Güncel yay, 544 s.
18 Fatih’in İçsel Dünyası, Nezihe Araz, Dünya 

yay, 300 s.
19 D ikkat Yazar Var, Jurek Becker, Babil yay, 86 s.
20 Kısır, M ihail Nuayme, Babil yay, 107 s.
21 îslam ın Tem el Kavram ları, H üseyin K. Ece, 

Beyan yay, 792 s.
22 B ırak Eşkıya Bellesinler, H aluk Kırcı, Burak

yay>
23 B ir K ur’an Ş a iri-M eh m ed  A kif ve K ur’an 

M eali-, D ü cane C ü nd ioğ lu , B iru n  K ültür 
Sanat, 550s.

ÜMRAN Haziran 2000 95



i

1993’ten 2000’e 
Basında Mumcu Suikast!

Umut operasyonunun ilk günlerinde “Mumcu’nun katilleri yakalandı” haberleri man

şetleri doldurmaya başladığından itibaren hemen her kesimden insanların zihninde 
spontane bir şekilde “biz bu filmi daha önce görmüştük” hissi uyandı. Çünkü suikast- 
ten bu yana geçen yedi yıl zarfında defalarca aynı manşetler atılmış, aynı örgütsel bağ

lantılar bulunmuş, aynı toplumsal kesimler suçlanmış ve aynı dış uzantılar ortaya çıka

rılmıştı.
Cinayetin gerçekten aydınlatılabilmesi için İslamcılar dışında kimi odak ve çevrele

re, mesela PKK, İsrail, silah ve uyuşturucu mafyası veya kimi gizli servislere yönelmek 
gerektiğine dair ciddi işaret ve kuşkulara rağmen, meselenin bu yönü özellikle gözardı 
edilmiştir. Suikastin İslâmî kesimlere fatura edilmesi, iç ve dış politika açısından son 

derece işlevsel bulunduğundan olacak ki, soruşturmanın hukukî ve İnsanî yönü olabil

diğince ihmale uğramıştır.
Öte yandan, Soğuk Savaş sonrası dönemde global emperyalizmin ve yeni dünya dü

zeninin İslam’dan bir ‘öcü’ kotarmaya olan ihtiyacı, NATO’nun kendisine yeni bir mis

yon biçmek adına İslam’ı komünizmin yerine ikame bir tehdit olarak zoraki algılayışı 
ve bunun ülke içindeki yansımaları, Mumcu suikastinde niçin hep İslâmî çevrelerin 

suçlanma durumuyla karşı karşıya kaldığını izah eder niteliktedir. Çünkü bu yeni kon- 
septe göre kamuoyu nezdinde İslam ile terörizm, ne pahasma olursa olsun özdeş hale 

getirilmelidir.
Ümran’m bu sayısında okuyucularımıza ek olaıak sunduğumuz, suikast konusunda . 

faiklı adreslere işaret eden ve 1993-2000 yılları arasında basında yer almış olan haber, 

yorum ve beyanatların, böylesine bir manipülasyon ortamında sağlıklı ve sağduyulu de

ğerlendirme yapabilmek için faydalı olacağını umuyoruz.
Ü m r a n
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Sabah

di. AA’nın İstanbul Bölge Müdürliiğü’nü arayan bir 
kişi, olayı yasadışı İBDA-c örgütü adına üstlenerek 
"İntikamlarımız devam edecek” dedi.

25.1.1993 M illiye t

Uğur Mumcu Öldürüldü
Mumcu'yu öldürme olayını Islami Kurtuluş Ör

gütü, İBDA-C ve PKK üstlendi. Gazeteleri arayan 
kimliği belirsiz bir kişi olayı Islami Kurtuluş Örgü- 
tü'nün gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu arada, Sabah’ı jetonla arayan ve kimliğini 
açıklamayan bir kişi de "Uğur Mumcu'yu biz öl
dürdük. Yaşasın PKK. Liderliğimiz devam edecek” 
dedi.

Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun olayla il
gili olarak Sabah'a yaptığı açıklamada, suikasti 
PKK'nın gerçekleştirme olasılığının zayıf olduğunu 
söyledi. Ergun, PKK’nın elinde bu tür teknikler bu
lunmadığını kaydererek, "Ancak Sayın Mum- 
cu'nun son zamanlarda PKK ile ilgili bir kitap ha
zırlaması bu tür bir ihtimali akla getiriyor. Araştır
mada tabii ki, buna da ağırlık verilecek” dedi.

25.1.1993 Sabah

Eşi: Uğur’u PKK Tehdit Edjyordu
Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Hanım, Başbakan 

Yardımcısı İnönü'ye bilgi verirken eşinin son gün
lerde PKK ve Özgür Gündem gazetesi taraftarla
rınca tehdit edildiğini söyledi. Güldal Hanım, eşinin 
PKK ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptığını ve 
önümüzdeki günlerde gazetede yayınlam aya ha
zırlandığını da anlattı.

25.1.1993 Sabah

iki Örgüt Üstlendi
... Olaydan sonra gazeteleri arayan bir kişi su

ikastı Islami Kurtuluş Örgütü adına üstlendiklerini 
söyledi. Milliyet İzmir Bürosu’nu dün saat 14.15 sı
ralarında arayan, ancak kimliğini açılamayan bir 
kişi telaşlı bir ifadeyle "Gazeteci Uğur Mumcu’yu 
Islami harekata karşı bir engel olarak görüyorduk. 
Laik olmayan Kemalist değildir dediği için öldür
dük. Islami harekat olarak cezasını verdik" diye
rek telefonu kapattı.

Mumcu'nun öldürülmesinin Islami Büyük Do
ğuş Akıncılar Cephesi İBDA-C adlı örgüt de üstlen-

Mumcu’da Islami Hareket Gölgesi

Emeç, Mumcu ve Dursun cinayetlerini aydınlı
ğa kavuşturacak önemli ipuçları ortaya çıkarıldı. 
Kentin Avrupa ve Asya yakasındaki hücreevlerin- 
de, “Islami Hareket Örgütü"ne mensup 18 kişi, Ka- 
laşnikof marka otomatik tüfekler, muhtelif çap ve 
marka tabancalar, lav silahları, tabanca ve tüfek
lere ait mermiler, şarjörler, siyanür, kar başlıkları, 
bol miktarda C-4 tipi patlayıcılarla birlikte ele ge
çirildi. Yapılan balistik incelemeler sonucu, ele ge
çirilen silahlardan birinin, 4 Eylül 1990 tarihinde 
Turan Dursun'un öldürülmesinde kullanıldığı sap
tandı.

28.1.1993 Sabah

M lTci Eymür: “Hedef Dışa Dönen Türkiye’y i Y e

niden İçe Döndürmek”

Eymür şunları söylüyor:
"Bir bombanın uzaktan patlatılması için, kur

banın görülebilir uzaklıkta ve netlikte olması ge
rek. Bunun için bir otomobil, dikkat çekmeyecek 
bir kapalı minibüs kullanılabileceği gibi, civar ev
lerden de yararlanılması mümkün.”

Kim  yapm ış olabilir?
Eymür, bu sorudan önce "Niçin yapılmış olabi

lirin  yanıtını aramanın uygun olacağı görüşünde. 
Eymür'e göre temel hedef “Dışa dönen Türkiye’yi 
yeniden içe döndürmek. Bunun içinde en kestir
me yol daha önce de denendiği ve nispeten başa
rılı olduğu gibi, toplumun bir kesimi için çok 
önemli olan, öteki kesimi için de değer taşıyan bir 
kişiyi öldürmek.

Mumcu bu anlamda sayısı fazla olmayan kişi
lerden birisiydi. Yurtseverliği, Atatürkçülüğü tar
tışmasızdı. Varlığı ile, özellikle laik kitleleri hareke
te geçirecek nitelikteydi. Öldürülmesi geniş bir 
toplum kesimi için tam anlamıyla bir "kışkırtıcılık” 
taşıyordu.

"Bir toplumu karıştırmanın yolu cepheleşmeyi 
sağlamak, bir tarafı ötekinin üzerine saldırtmaktı. 
Mumcu'nun katli, daha öncekilerde olduğu gibi bu 
hedefe yönelik.”
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Peki kimler?
Eymür, buruk bir tonla, "Batılı dostlar dahil", 

çevremizdeki tahmin edeceğiniz üç ülke, diyor.
A hm et Tan 27.1.1993 Sabah

Dursun’un Katili Yakalandı
Operasyonlarını Iran yanlısı Hizbullah örgütü 

üzerinde yoğunlaştıran İstanbul Emniyet Müdürlü
ğümün Turan Dursun’un katilini ele geçirdiği öğre
nildi. Dursun'un cinayetinde kullanılan silahın daha 
önce bir Iran gizli örgütüne satıldığı saptandı.

İstanbul’da yakalanan radikal bir grubun, Iran 
Gizli Servisi SAVAMA tarafından yönlendirildiği 
öne sürüldü. Hizbullah örgütüne karşı bir haftadan 
beri seri operasyonlar düzenleyen ve 20 kişiyi gö
zaltına alan İstanbul polisi, aynı örgütün cephane 
depolarının peşinde.

Turan Dursun cinayetinde kullanılan silahın Al
manya'da İran'daki bir gizli örgüte satıldığı bildiril
di. Uğur Mumcu’nun öldürülmesiyle ilgili olarak 
önceki gün Ankara'da Ortadoğu kökenli 11 kişi 
gözaltına alındı.

27.1.1993 Milliyet

Mossad’dan MİTe Bilgi Akıyor
Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülme

siyle ilgili başlatılan soruşturmada, İsrail Gizli Ser
visi MOSSAD’ın Hizbullahçıların Türkiye’deki faali
yetleriyle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatıma (MİT) ay 
rıntılı bilgi verdiği belirtildi.

27.1.1993 Milliyet

Coşkun’a Suçlama
soruşturma dosyasının ilk savcısı Ülkü coş- 

kun'dan hizmetin gereği nedeniyle mi yoksa suç
luların bulunmasında gösterdiği basiretsizlik yü 
zünden mi alındığı tarafımdan bilinmemektedir. 
Kesin olarak bildiğim, dosyanın tam bir aldırmaz
lık içinde uzun süre savcıya havale edilmeden 
bekletilmiş olmasıdır.

Suikast sonrası yapılan yanlışlıklardan birkaçı
na değinmek istiyorum. Olay sonrası yapılan delil 
toplaması bu konudaki teknik kurallara, yasaya 
ve hukukun genel ilkelerine tamamen aykırıdır.

TRT’de yapılan bir programda, DGM Savcılığı 
tarafından 'Gizlidir' denilen bilirkişi raporu üzerin
de,soruşturmayı etkileyecek ve saptıracak biçim

de açıklamalar yapılmıştır. Böylelikle soruşturma 
adeta yönlendirilmek istenmiştir.

Tanığa Gözdağı: Bir başka programda bilgisi ol
duğunu söyleyen Ahan Aydın adlı kişi, tanıkların 
korunması ilkesi gözardı edilerek, ekranda alenen 
sorguya çekilmiş ve böylece bu konuda bilgi ver
mek isteyenlere gözdağı verilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki tutanaklar
da birkaç yerde yapılan tarih tahrifatının beşeri 
hata nedeni ile yapıldığı ve bu nedenle tahrifat 
yapılmamış sayıldığı Savcı Ülkü Coşkun'un rapo
rundan anlaşılmıştır. Bu rapora dayanılarak adeta 
terör örgütünü korur gibi, Ayhan Aydın hakkında 
savcı tarafından iftira davası açılmıştır.

Olaydan iki gün sonra ihbar üzerine Ankara'da 
bir evde yakalanan, Diyarbakır Ağır Ceza Mahke
m esince hakkında gıyabi tutuklama kararı bulu
nan Şefik Polatadlı kişi inceleme yapılmadan salı
verilmiştir.

Güldal Mumcu, 27.1.1995 H ürriyet

Çağlar: Suikast İşini Çözdük

Devlet Bakanı Cavit Çağlar da, Mumcu suikasti 
için, "Rahatız. Bütün işi çözdük. Diplomatik sıkıntı 
istemediğimiz için henüz açıklamıyoruz. İşi kim ne 
için yaptı hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

28.1.1993 Sabah

Uğur M um cuyu Öldüren Bombayı Taşıyanlar 

Yakalandı
Ankara'da öldürülen Mumcu suikastinde kul

lanılan C-4 tipi patlayıcıyı, çalıntı bir otomobille İs
tanbul’dan Ankara'ya götüren teröristin yakalan
dığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi. Sanıkların sor
gulanmaları sonucu bazılarının 3’er ay süreyle 
İran'da eğitim gördükleri bildirildi.

28.1.1993 H ürriyet

önemli lpuçlan Var
Uğur Mumcu'dan önce bir başka ünlü gazete

ciyi öldürmeyi planladıkları belirtilen terör timinin 
ele geçirildiği ve olayın Mumcu’nun cinayetiyle de 
ilişkili olduğu bildirildi.

Fikret Bilâ, 28.1.1993 Milliyet

Darbe Hazırlığı Yapılıyor
MÇP'den istifa ederek, miliyetçi kanatta yeni
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bir oluşumu örgütlemeye çalışan Sivas Bağımsız 
Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu cina
yetinde, aydınların müslümanlara karşı baskı ve 
terör havası estirdiğini söyledi. Genelkurmay Baş
kanı Doğan Güreş ile Anayasa Mahkemesi Başka
nı Yekta Güngör Özden'in görüşmelerinin manidar 
olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, Mumcu cinayetin
den sonra müslüman kesime karşı önyargılı dav- 
ranıldığını ve cephe alındığını, bazı kesimlerin ül
keyi yeniden darbe ortamına çekmek istediğini 
söyledi.

29.1.1993 Sabah

özal: Uğur Mumcu Olayı Provokasyon

Cumhurbaşkanı özal, Uğur Mumcu'nun öldü
rülmesinin ardında "büyük bir provokasyon" bu
lunduğu tahminini yürüterek, “Eğer bu büyük bir 
provokasyon ise, faillerinin bulunacağından kuş
kuluyum" diye ilk tepkisini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı, Uğur Mumcu'nun ö ld ü rü l
mesini ve olayın ardında cereyan eden gelişmele
ri değerlendirirken, Mumcu'ya yapılan suikastin 
"Türkiye’yi destabilizasyona, yani istikrarsızlığa 
sürüklemek amacı taşıdığını ve bunda dış istihba
rat örgütlerinin parmağı olabileceği" görüşünü be
lirtti.

Cengiz Çandar, 29.1.1993 Sabah

M illiyet Faili Meçhullerin Sahibi Hizbullah

İstanbul polisi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bah
riye Üçok, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu cina
yetleri ile ilgili olarak yaptığı operasyonlarda gö
zaltına aldığı bazı kişilerin sorgusunu sürdürüyor. 
Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu ve 
İran yanlısı aşırı dinci EHizbullah örgütü üyesi ol
dukları öne sürülen militanların sorgularında, Go- 
lizade'nin kaçırılmasıyla ilgili esrar perdesi de or
tadan kalktı.

29.1.1993 M illiye t

Kışla ile Camii Vuruşturm ak İstiyorlar
Uğur Mumcu’nun ölüsü üzerine "bir İslamcı 

Kemalist çatışması” yaratm ayı planladıkları çok 
kesin..

Dün de İstanbul'da sanayici Jak  Kamhi'yi öldür
mek istediler.

Olaylar dile geliyor...

Bunu bize haykırıyor...
1980 öncesi başardılar...
Üniversiteyi, okulları...
Dernekleri, yurtları..
Polisi, öğretmenleri...
Gazeteleri, dergileri...
Sağcı-solcu diye böldüler...
Ellerine silah verdiler...
Ülkeyi kan tuttu...
Ardından darbe geldi...
Ülke, 30 yıl geri düştü..
Şimdi bıraktıkları yerden başlıyorlar. Kanla, öl

dürmeyle...
şimdi kışlayla camii...
İslamcıyla Kemalist’i...
Pozitivistle maneviyatçıyı...
Modernle muhafazakarı...
Çatıştıracaklar..
Vuruşturacaklar...
Vuranı bulunmayan cinayetlerin sayısını artı

rıp bunu İslamcıların üzerine yıkacaklar...
Ülkeyi yine kan tutacak..
Oyun budur. Tuzak budur...
Sanayici Jak Kamhi, eğer önceden tedbir alın

mamış olsaydı, onun da vücudu gök kubbenin al
tında paramparça olacaktı..

Uğuk Mumcu gibi...
Uğur Mumcu, Kemalist’ti.
Jak Kamhi, Yahudi sanayici...
İslamcılar, hem Kemalizm’e hem de Yahudile- 

re kaşılar..
Bunu açıkça söylüyorlar..
Demokrasi çerçevesinde tartışıyorlar. Şimdi, 

sanki demokratik tartışmayı bırakıp silaha sarıldı
lar şaşırtmacası peşindeler.

Tuzak budur. Oyun budur.
N ecati Doğru 29.1.1993 Milliyet

lslam i Cihad Operasyonu
Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun C-4 tipi bir 

bombayla katledildiğinin belirlenmesi üzerine 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay polisinden 1987 
lslami Cihad operasyonunun dosyasını istedi.

Iran kaynaklı lslami Cihad örgütünün Türki
y e ’de planlandığı ilk büyük eylem  zincirini gerçek
leştirdiği operasyonlarla önleyen Hatay Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1987
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yılında Lübnan'dan otomobille İskenderun'a geti
rilen 97 kilo C-4 RDX tipi bombayla birlikte Lüb
nan yurttaşı Mardinli Hıdır Filiz ve Bedrettin Gün- 
düz'ü yakaladı.

30.1.1993 M illiyet:

ism et Sezgin: “İBDA-C ve PKK olabilir."
Suikastte Çelişik Açıklam a

"Türkiyeyi bir şok dalgasına sürüklemek için 
Uğur Mumcu ve Jak Kamhi ve üçüncü bir kişi, ha
yır. Yapabilirler ama biz her türlü önlemi aldık" di
ye  konuştu.

İsmet Sezgin Islami Büyük Doğu Akıncılar Cep
hesi ve PKK ilişkisi ile ilgili olarak da, "Bunlar hare
ket noktaları ne olursa olsun, amaçta birleştikleri 
için işbirliğinde bulunabiliyorlar" dedi.

30.1.1993 Sabah

Uğur Mumcu’yu  Kim ler Öldürdü?
Bu soruyu soranlar birtakım dergi ve gazete

lerde, Meclis kürsüsünde, TV ekranlarında yer 
alan yazıları, konuşmaları anımsasınlar. 'Anıtka
bir'i yıkmaktan, Atatürk'ü ortadan kaldırmaya 
kadar varan hesaplar günden güne aydınlığa çı
kıyor. Almanya'larda kara sesler Atatürk'ün tah
ta kuklasını yerlerde sürükleyerek, silahlı talim
ler yapan sakallılar ordusu kurmaya kalkışarak 
hedeflerini belli ediyorlar. Ülkemiz, halkımız çağ
dışı kafaların 'şeriat' çığlıklarını duyuyor. Sonra da 
bir Uğur Mumcu, bir M uam m er Aksoy, bir Bahri
ye  Üçok, bir Turan Dursun bombalı, silahlı cina
yetlere kurban gidiyor.

O ktay Akbal, 30.1.1993 M illiye t

Uğur M um cuca Son Görev:
Provokasyona Kapılm amak

... İşte bu, Engin Ardıç'ın tabi
riyle "figüranları bol ortam, bula
nık suda provokasyon yapm ak is
teyenler için bulunmaz fırsattır.
Bu böyle iken diğer saikleri geriye 
itip, şüpheleri m uayyen bir kesi
me ve inançlarına yük lem eye ça
lışmak, işi bir laiklik mücadelesi 
şovuna dönüştürmek, Türkiye'yi 

■ikiye bölüp karıştırmak isteyen 
provokatörlerin işine yarar.

Altem ur Kılıç, 2.21993 Türkiye

Evren: ‘Mumcu Suikastı Hizbullah’ın işi’

"Sanırım, 5 bin Iranlı öğrenci vardı, Türkiye’de. 
Benim cumhurbaşkanlığım döneminde YÖK'ti 
ikaz ettim ve kontenjanın azaltılmasını istedim. 
Bunların içinde rejimden kaçan iyiler de vardı. 
Ama, rejimi buraya yaym ak için gelenler de bulu
nuyordu. Bunları da biliyorduk. Iran, hâlâ bu faali
yetlerinden vazgeçmiş değil. Atatürk’e saldırır, ba
na saldırır. Bir başörtüsü meselesi çıkar, Türki
ye 'ye Tahran'dan ses gelir.

8.2.1993 M illiyet

Mumcu Cinayetinin Arkasında OA ve İsrail Var

Aydınlık Gazetesi köşe yazarı Hasan Yalçın 
kendisine yöneltilen ve köşesinde yer verdiği 
Mumcu cinayetiyle ilgili olaıak şunları söylüyor: 
"Kim öldürtmüştür? Uğur Mumcu'nun otomobili
ne bombayı kim koydu? Medya yalancıdır, ser
mayenin borazanıdır. Yeni dünya düzeninin em 
rindedir. Medya, gerçeği yalan, yalanı gerçek diye 
satar. Mumcu cinayetinin arkasında CIA vardır. 
Turan Dursun, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, 
Uğur Mumcu öldürüldü. Katilleri hala meçhul. Bu 
insanların öldürülme dönemi Körfez savaşı döne
midir. Amerika bütün haşmetiyle Ortadoğu’ya 
ağırlığını koyuyor, 300 bin Arap insanını çöllere 
gömdükten sonra Yeni Dünya düzenini ilan edi
yordu.'

1.2.1994 M illi Gazete

Hlzbullah’a bağlı İslamcı terö
ristlerin merkez olarak kul
landıkları İGtanbul Yeşlldl- 

rek'tekl Valide Han Mescidi polis 
tarafından kapatıldı.

İs ta n b u l’d a y a k a la n a n  İra n  gizli 
servisi SAVAMA d esteğ in d e  cin ay et
ler işleyen  İs la m ! H a re k e t S ü r e c i  i- 
sim lı örgülü n  İstan b u l ey lem  sorum 
lusu M e h m e t R ıza  T b b n z i'n in , U ğur 
M um cu cin ay etin i p lan layan  v e su i
kastte  kutlanılan bom bayı yap an  kişi 
olduğu  b elir le n d i, ö r g ü tü n  b o m b a 
uzm aıu da olan I fe b r m ’ııin , kod adı 
Y aşar olan b ir m ilitan la  M um cu sui- 
k astin d e  ku llan ılan  p lastik  p atlay ıcı
y ı gönderdiği arılaşıldı.

H alen İ s ta n b u l’da so rgu su  sü ren  
Y aşar kod adlı teröristin  M um cu sui- 
k astin d e  k u llan ılan  b o m b ay ı tre n le

S  A nk ara 'd a  k im e  tes lim  e ttiğ i 
nem edi, Sorgu su  sü re n  T b b n - 

zi'n in , İstanbul'da ö rgüt m ilita n la n  i
le  önem li b ir ticare t m erkezi olan Ye-

Si ld lr e k ’te k i V alid e  H a n  M e sci- 
i ’nd e  b u lu ştu ğun u  b elir ley e n  p olis 

b u ray ı iz le m ey e  ald ı. G ü n ü n  h are-

k e tlillğ ı iç in d e  
d ik k a t ç e k m e  
d e n  ra h a tç a  
m esc id d e  b u lu 
ş a n  m ilita n la ı 
T e b r iz i 'd e n  t a 
lim a tla r ın ı alı
yorlardı. Polis 
d a h a  so n ra  D i
y a n e t İş leri 
B a ş k a n lığ ı ile  
tem asa geçerek  
bu  m esc id in  20 
O c a k ’ta kapa- 
tılm a s ım  sağla- " 
dı. 2 0 0 0 ’e Doğ- '  
ru D ergisi yaza
n Turan Dur 
su n 'u n  öldürül
m e sin d e  k u lla 
n ıla n  tab an ca
da Sarıyer Ze- Kendilerine Islama Hareket Süreci adını veren terörisüe- 
karlyakity’de rin meıkezi olan Yeşlldirek'teki Valide Han Mescidi, 
toprağa gömiılı önce polisin örgüt (A-maidaniHa kul-
otarak eli geçrnldr. Dursun un Öldü- teı&ügi K  DR 179 plaka

syasındajgoic^Ulcyapw bir ^ nm ı,a otnınolıUln de 2 m - 
îii i ö d i  W * . Ur “ra “ kakla P“ kedilmiş
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Ceyhan Mumcu:

“Ugur’un İslam'la Bir Sorunu Yoktu."

Uğur Mumcu’nun kardeşi Ceylan Mumcu: “ 12 
Eylül’den sonra RP yargılanırken yanlarındaki tek 
gazeteci Uğur Mumcu’ydu. Bunu inkar edemezler, 
yani gidip kulis yapmıştır. Bu adamlar suçlu değil
dir diye, Konya Mitingi'nde yapılan provokasyon
dur demiştir. Onun kanıtlarını da bulan RP’liler 
değildir. Uğur, bulup getirmiştir. 0 yüzden tahliye 
edilmişlerdir.

Ben Uğur'un cenazesinde İslamcı, sağcı pek 
çok insanı da gördüm, onu da yakından biliyorum. 
Zaten, Uğur’un, İslam’la bir sorunu yoktu."

30.11.1994 Y. Şa fak

Mumcu Dosyasında Şok Suçlama

Meclis Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Ko
misyonu; Uğur Mumcu suikasti ile ilgili soruştur
mayı yürüten DGM Başsavcısı Nusret Demiral, 
DGM Hakimi Ülkü Coşkun, Ankara eski Emniyet 
Müdürü Mehmet cansever ve İstanbul Emniyet 
Müdürü Necdet Menzir hakkında suç duyurusun
da bulunacak. Komisyon, Ocak’ta Meclis Genel Ku- 
rulu’na sunacağı raporda, Demiral’ı, “Komisyon’a 
bilgi akışını engellemek” ile suçluyor. Coşkun, "Is- 
lami Hareket örgütüne yönelik operasyonun tari
hini değiştirerek işlem yapm akla”, Cansever “Isla- 
mi Hareket merkez komitesi üyesi Şefik Polat ve 
Necmi Aslan’ı serbest bırakmakla”, Menzir ise 
“görevi ihmal ve soruşturmayı saptırmakla” suçla
nıyor.

23.12.1994 Sabah

Komisyon ve DGM’nin Gözleri İran’da
Militanların, Iran İslam Cumhuriyeti yetkililerin

den aldıkları para karşılığı, Ali Akbar Gorbani ve 
Abbas Golizade'yi kaçırdıkları ve İranlIlara teslim 
ettikleri belirlendi.

Güvenlik Mahkemesi kaynakları, MİT ve emni
ye t birimleri tarafından yürütülen soruşturmanın, 
suikastin yüzde 95 Iran bağlantılı olarak gerçek
leştirildiği kuşkularını pekiştirdiğini ve yapılan ça
lışmanın da bu yönde derinleştirildiğini bildirdiler.

Islami Hareket Örgütü militanlardan Mehmet 
Ali Bilici'nin, bugüne kadar “gizli” kalan sorgusun
da, Iran bağlantısı konusunda itiraflarda bulundu. 
Bilici polis ifadesinde, örgütün 1989 yılında Iran

Kültürevi'nde görevli Davut isimli bir şahıs ile iliş
kiye geçtiğini, daha sonra bazı militanların karşı
lıklı görüş alışverişi için İran’a gittiklerini belirtti.

25.1.1995 Milliyet

Faili Meçhul

Sadık Avundukluoğlu, "Uğur Mumcu cinayeti 
ile ilgili olarak çok yönlü bir araştırma yaptık" de
di:

- Bir hususu kesinlikle söyleyebilirim: Mum- 
cu'yu devlet öldürmedi. Fakat suikastin bazı ör
gütlerle bağlantısı üzerine gidilirken, devletin ek 
sikleri oldu. Hem de çok ciddi eksikler. Biz bir şa- • 
hit tesbit ettik, dinlemeye çağırdığımız zaman 
“inanılmaz olaylarla" karşılaştık. Rapora bunları, 
tüm ayrıntılarıyla yazıyorum.

Avundukluoğlu:
-Bazı kamu görevlileri bize yardımcı olmak için 

ellerinden geleni yaptılar. Ama bazı görevliler de o 
kadar güçlük çıkardılar.

Yavuz Donat, 13.1.1995 M illiyet

İran’ın Türkiye’de Cinayetten Kârı Ne?
İran'ın Türkiye'de bazı önemli isimleri, mesela 

Çetin Emeç'i, Uğur Mumcu'yu öldürmesinde ne tür 
kazancı olabilir sorusunu kimse sormamaktadır. 
Gerçekten Ç. Emeç’i öldürmekten İran'ın kazancı 
ne olabilir? Bu yolla Türkiye üzerinde baskı mı 
kurmaktadır, Türkiye'deki laiklik savunucularını 
mı ortadan kaldırmaktadır, Türkiye'yi karıştırmak
ta mıdır? Gerçekten İran'ın bu cinayetler yoluyla 
varabileceği nokta neresidir? İşte tartışılması ge
rekli olan temel soru budur. Iran veya başka dev
let, Türkiye’de hangi siyasal sonuca varmak için 
cinayet işletmektedir?

D avu t Dursun, 20.3 1995 Akit

Soruşturmada Tahrifat

Her iki evrak, soruşturmanın hangi amaca yö 
nelik olarak yürütüldüğünün bir göstergesi. Yani 
polis önce 20 Ocak 1993'e göre düzenleme yap
mış, sonra Mumcu suikastiyla ilgili olarak ortaya 
çıkan sürpriz tanık Ayhan Aydın'ın ifadesi üzerine 
rakam üzerinde oynanıp 20 Ocak’ı, 23 Ocak olarak 
değiştirmişti.

Mumcu soruşturmasında bir şeylerin üstünün 
kapatılmaya çalışıldığı kuşkusu yaratan bu tahri

fe Ümran ek H A Z İR A N  2000



fat niye yapılmıştı? Akla ilk gelen, suikastin sürp
riz tanığı olarak ortaya çıkan Aydın'ın suikast gü
nü Mehmet Ali Şekerle Ayhan Usca'yı Mumcu’nun 
arabasının yanında görmüş olması. Sanıklardan 
biri Mumcu'nun 06 YR 245 plakalı aracının altın
daydı. Bütün bunların üzerinden 20 dakika kadar 
geçtikten sonra suikast gerçekleşmişti.

Aydın daha sonra Şeker ve Usta'yı teşhis etti. 
Ama İstanbul Emniyetin belgelerinde, her iki sanık 
o tarihte gözaltında gözüküyordu. Yakalanma tu
tanakları da tahrif edilmişti.

Tüm bunlardan amaç neydi? İşte TBMM Faili 
Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu’nun de
ğerlendirmesi şöyle:

“Mumcu olayıyla ilgili evraklar Ankara 
DGM'den istenilmiş, dosyanın incelenmesi sırasın
da ilk bakışta 2 husus tespit edilmiştir.

Evren Değer, 24.1.1995 M illiyet

Hedef: Toplumsal Çatışma
Patlayıcının kriminal laboratuvar sonuçları gel

miş ve sadece istihbarat örgütlerinde bulunan C-4 
plastik bombanın arabaya konulduğu anlaşılmış
tır. Bu bombanın daha önce İsrail Büyükelçiliği gü
venlik görevlisi Ehud Hasan olayında kullanıldığı 
anlaşılır ve bu yüzden CIA ve MOSSAD’dan bilgi is
tenir.

Emniyet bu çalışmaları yaparken bütün yurtta 
Mumcu için yürüyüşler başlar. Ankara ve İstan
bul'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde ne
dense hep "Kahrolsun mollalar, kahrolsun şeriat" 
sloganları atılır. Özellikle Iran ve Irak konsolosluğu 
önünde protestolar yoğunlaşır. Birdenbire bütün 
ülkede ve sonra da devletin üst kademelerinde 
Ortadoğu kaynaklı bir örgütün bu suikasti gerçek
leştirdiği izlenimi hakim olur. Özellikle her zaman
ki gibi Iran hedef tahtasının tam ortasına yerleşti
rilir. Ankara'da yoğun olarak sürdürülen operas
yonda 4 IranlI’nın gözaltına alındığı açıklanınca 
durum daha da netleşir. Oysa bu Iranlılar'ın olayla 
bir alakası bulunmadığı anlaşılınca iki gün sonra 
İranlIlar serbest bırakılır. Ama bunu kimse yaz
maz.

Kem a l Öztürk, 24.1.1996 Y. Şafak

Ceyhan Mumcu: “Uğur’un Islami 
Kesimle Sorunu Yoktu"

Uğur Mumcu'nun Ağabeyi Cey
han Mumcu: "Ben Mumcu'yu Islami 
kesimin din uğruna öldürebileceğine 
inanmıyorum. Çünkü Uğur, bu konuy
la ilgili çok tepki çekecek veya yankı 
uyandıracak bir çalışma yapmadı.

Ayrıca laikliği ılımlı ve anlaşılabilir 
bir yapıdaydı. Bu yüzden Islami ke
simle bir sorunu olduğunu düşünmü
yorum. Ama Islami Hareket Örgü- 
tü’ndeki karanlık noktaların aydınla
tılması gerekiyor. Bu örgüt taşeron 
olarak kullanılıp, suçu İslamcıların üs
tüne atmaya çalışmış da olabilirler.

Mumcu son olarak PKK- Mafya- 
MİT üzerinde çalışıyordu. Çok önemli 
bilgiler de elde etmişti. Nedense kim
se bu konunun üzerinde durmadı. 

Evet bu konuda çok ciddi bilgiler 
elde etmişti. PKK-Mafya ilişkilerinde ve bir takım 
kaçakçılık üzerine araştırmaları binlerini rahatsız 
etmişti. Ben özellikle bu konuların daha da araştı
rılması gerektiğine inanıyorum.”

25.1.1996 Y. Şafak

Devlet İsteseydi Katiller Bulunurdu
Sizce M um cu'nun katilleri bu lunab ilir miydi?
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Başbakan, içişleri Bakanı, Devlet Bakanları ve 
emniyetin üst düzey yetkilileri olay yerine gelip, 
delilleri ayaklarıyla çiğneyip yok etmeseydi ye bu 
cinayetin üzerine hem Başbakan hem de Bakan
lar Kurulu kararlılıkla gitseydi katiller şimdiye ka
dar bulunmuş olurdu.

Soruşturm anın  başından itibaren Nusret Dem i
m i konusunda çekincem iz vardı.

Evet, Demiral’ın bu işi çözemeyeceğine inanıyor
duk. Haklı da çıktık. Hatta Demiral’ı eleştirdiğimiz za
manlar milliyetçi arkadaşlar bize kızıyordu. Ama 
sonradan çıkıp "ezan Türkçe okunmalıdır" dedi.

Peki b ir çok idd ialarla ve  önemli sap tam alarla  
dolu raporunuz  ne o lacak ?

Bu 20. Dönem Meclis’in işidir. Bakın çok net bir- 
şey söylüyorum: Eğer Meclis terörün önüne geç
mek istiyorsa raporda yazılan şeyleri yapm ak zo
rundadır. Aksi takdirde bu beladan kurtulamaz.

Sad ık  AvunduklüoğlU: 24.1.1996 Y. Şa fak

Mumcu’yu , Behçet Cantürk Öldürttü

Avukat Ceyhan Mumcu, kardeşi Uğur Mum- 
cu'nun alçakça bir cinayete kurban gitmesinden 
beri olayın faillerinin izini sürüyor. Mumcu, suikast
taki, PKK, Iran, uyuşturucu ve silah mafyası, İslam
cı terör örgütleri bağlantılarını Radikal'e anlattı:

30.12.1996 Radikal

Mumcu’yu  İslâmî örgüt öldürmedi

Hatırlanacağı gibi, müslümanları toplumsal bir 
suç potansiyeli olarak gören Cumhuriyet gazetesi, 
Mumcu cinayetinde de kamuoyunun dikkatini 
hayli Islami örgütün üzerine çekerek, yıllarca ka
muoyunu yanıltm aya çalışmıştı..Aynı Cumhuriyet 
gazetesi, dünkü haberinde, İstanbul Medya Men
supları Derneği Başkanı Orhan Yağar'ın, Mumcu’yu 
AvusturyalI Horst Grillmayer adlı uyuşturucu ve si
lah kaçakçısı öldürttü" şeklindeki açıklamasına 
yer verdi. Haberde, gazeteci-yazar Uğur Mum- 
cu'nun, “Papa, Mafya, Ağca" adlı kitabında Grillma- 
yer'e genişçe yer verdiği belirtiliyor.

Turgut Bekiroğlu, 8.11.1996 Akit

Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu 

Başkanı Ersönm ez Yarbay: “Mumcu Cinayetine 

İdeolojik Yaklaşıldı”

Gerçek failleri unutturmak için Islami Hareket

üzerinde yoğunlaşılmıştır. İlerde bakarsanız Islami 
başka bir kişi veya grup öldürmüş olabileceği or
taya çıkabilir. Ama eldeki sanıkların bu olayla iliş
kisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben burada şu 
konuya değinmek istiyorum. Uğur Mumcu’nun ci
nayetinin soruşturulmasına çok ideolojik yaklaşıl
mıştır. “Uğur Mumcu'yu kim öldürebilir?" diye bir 
soru ortaya atılmış ve hemen akla "Islami kesim" 
gelmiştir. Ancak Uğur Mumcu'nun silah kaçakçıla
rı ve uyuşturucu ticareti ile uğraşanların üzerinde 
durduğunu biliyoruz. Son bir senedeki yazılarının 
yüzde 52’si ABD ile ilgilidir. Son bir senede Iran ile 
ilgili bir tek yazısı yoktur. Öyle olduğu halde Isla
mi kesimin üzerine yıkılmıştır. (...)

Uğur Mumcu cinayetinde V e rin  D evlet'in etkisi 
m i var y a n i?

Bunu kesin olarak bilmiyorum. Ancak biz bu 
soruyu soruyoruz. Polis diyor ki, "Bunlar bizim gö
zetimimiz altındaydı.". Tanık ise "Cinayeti bunlar 
işledi" diyor. Yani ikisinden biri yalan söylüyor. Po
lis mi yoksa tanık mı yalan söylüyor?

Burada savcıya büyük görev düşüyor. Burada 
savcının yapması gereken tanığı kimin yönlendir
diğini ortaya çıkarmak olmalıydı. Tanığı kimin 
yönlendirdiği tespit edilseydi cinayet ortaya çıkar
dı. Bu konuda araştırma yapılmamış. Sadece tanık 
mahkemeye sevkedilmiş.

Diğer taraftan polis C-4 patlayıcısının bulundu
ğunu söylüyor. Biz gittik Bandırma cezaevindeki 
Islami Hareket elemanları ile görüştük. Onlar bize 
"Bizde Kaleşnikof tüfek ve tabanca bulundu, ama 
patlayıcı madde bulunmadı" dediler.

B ila l Çetin, 28.6.1997 A k it

Mumcu’nun Yazdıkları

Mumcu, ‘Çeteler konusunu yazıyordu. 'Mafya' 
konusunu yazıyordu. Uyuşturucu trafiğinin ele- 
başiarını ele veriyordu. Silah kaçakçılarını deşifre 
ediyordu. Apo'nun Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 
öğrenci iken MİT tarafından alınarak Kürt örgütle
ri içinde silik bir örgüt durumundaki PKK'nın başı
na getirildiğini ve ondan sonra PKK'nın isim yap
maya başladığını yazıyordu. Mumcu, Milli İstihba
rat Teşiklatı'nın bazı elemanlarının ABD'den maaş 
aldığını yazıyordu. Mumcu neleri yazmıyordu ki? 
Bu şeylerin tamamı değil, bir tanesi bile insanın
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hayatına malolacak ciddiyette iddialardı.
Mumcu, Kemalist olduğunu söylüyordu, ama 

yaptığı işlerin Kemalist düzene bir yararı yoktu. 
Yazdıklarının şeriatçilere de herhangi bir zararı 
yoktu. Üstelik, görüşleri ve yazdıkları çoğunlukla 
Şeriatçıların yazdıklarıyla örtüşüyordu.

Y aşar Kaplan, 25.1.1997 Akit

M umcuyu Kim Neden Öldürdü?

Uğur Mumcu'nun tetikçiler eliyle bitirilen ha
yatının son demlerinde, sürdüğü izlerin kendisini 
‘beyin' denilebilecek odağa ulaştırdığını varsay
mak yanlış olmaz. Mumcu, kirli ilişkilerini açığa 
vurduğu çetelerle ilgili olarak 1985 yılından beri 
yazıp duruyordu; bu sebeple 1993'teki suikastın 
'çeteleri keşfi' ile ilgisi olamaz. Mumcu'nun keşfet
tiği, bir kez daha vurguluyoruz. 'Çetelerin Beyni' 
olmalı. Başka amaçlarla gittiği İtalya ve Alman
ya'da öğrendiği bölük-pörçük bilgileri değerlendi
recek zihni kıvama geldiğinde, çetenin devlet için
deki merkezi tarafından 'tehlikeli' bulunmuş ol
malı.

Mumcu'yu sevenler, dostları ve çalıştığı gaze
te, suikastın ardından geçen üç yılda, yanlışların
dan vazgeçmeye bir türlü yanaşmadılar; cinayet
lerle hiç ilgisi olmayan inançlı kesimi suçlamayı 
bir marifet sandılar. Bu gafletleri, canilere ve onla
rı harekete geçiren beyne rahat nefes alma fırsa
tı sağladı. O gaflet, şimdi faili meçhuller rafında 
duran kimbilir kaç cinayetin daha işlenmesine se
bep oldu.

Fehm i Koru, 24.1.1997 Zam an

İranlIlara Fatura Edilm ek istenen

Mumcu Cinayeti

Ama yıllar geçtikten sonra bir de bakıyoruz ki, 
meğer Mumcu cinayeti İslamcı militanların işi ol
mayabilirmiş. Bu işe devlet içinde insanların ve 
onların kullandıkları ülkücülerin bulaşmış olması 
ihtimali de mevcutmuş.

Meğer Mumcu ölümünden önce İtalya ve Al
manya'ya gidip bugün ortaya çıkartılan devlet 
içindeki çetenin izlerine rastlamış. Devlet içindeki 
bazı yetkililerin nasıl ülkücüleri kullandığını, bu in
sanların yaptıkları kirli işleri finanse etm ek için es
rar ve silah ticaretine bulaştıklarını görmüş. Ama 
bunları ortaya dökmeden hayatını kaybetmiş.

Bütün bu bulgularla bakıldığı zaman devlet 
içinde yuvalanmış bir çete ortaya çıkıyor. Ve yıl
larca bazı yetkililer hedef saptırıp işi İran'a ve Isla- 
mi kesime yüklem eye çalışmışlar. İsmet Sezgin 
bile "Engeller çıktı, olayı ortaya çıkaramadık." di
yor.

Ilnur Çevik, 24.1.1997 Zam an

Yedi Ayn Senaryo

Uğur Mumcu cinayeti muammaya dönüştü. 
Araştırma Komisyonu'na ulaşan bilgiler birbirini 
tutmuyor. Yapılan açıklamalarda bile taban taba
na zıtlıklar var.

Belgelere göre olasılıklar:
1- İstihbarat Daire Başkan Vekili Hanefi Avci: 

Iran bağlantılı.
2- İtirafçılar: Katiller iki kişi. Biri Iraklı. İraklı 

MIT'in adamı.
3- Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Canse- 

ven İBDA-C bağlantısı olabilir.
4- JİTEM görevlisi: Mumcu, Türkiye'nin Talaba- 

ni'ye verdiği silahların PKK’ya satıldığını öğrendiği 
için öldürüldü.

5- Komisyona ulaşan belgelen Cinayette Ala- 
addin Çakıcı'nın parmağı var.

6- Bir tanık: Mumcu öldürüldüğünde olay yeri
ne 3 kadın vardı, biri fotoğraf çekiyordu.

7- Komisyona ulaşan bir başka bilgi: Mumcu, 
PKK'nın Behçet Cantürk'le birlikte yürüttüğü eroin 
işini öğrendiği için öldürüldü.

Mehmet Çetingüler, 17.3.1997 Sabah

Cinayetten Devlet Sorumlu Tutuluyor

Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, devlet isterse 
cinayetin aydınlanacağını defalarca dile getirmişti.

“Mumcu, devlet içinde yer alan ve darbe tez
gâhlayan bir odağın faaliyetlerini deşifre etme 
olanağına sahip bir gazeteciydi, bunun için orta
dan kaldırıldı” görüşünü savunanlar da hayli ço
ğunlukta bulunuyordu.

Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu 
Başkanı sadık Avundukoğlu, cinayetten 17 ay 
sonra verdiği bir demeçte ilerleme sağlanamayan 
cinayetten devleti sorumlu tutuyordu. Avundu
koğlu, soruşturma komisyonu olarak hareket 
edebilselerdi failleri bulabileceklerini söyleyecek
ti. Bütün bunlar Susurluk’tan önce ifade edilen ve
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göz ardı edilmeye çalışılan son gelişmeler en ya 
kın ifadelerdi. Uyuşturucu olayına adı karışan ve 
halen Hollanda’da tutuklu bulunan Hüseyin Bay- 
başin, Uğur Mumcu'nun Susurluk Çetesi tarafın
dan öldürüldüğünü ortaya attı. Baybaşin Mumcu 
öldürülmeden bir hafta önce kendisi ile iki kez gö
rüştüğünü açıklayarak, Azerbaycan'da buluşup 
konuşmak için anlaştıklarını, ancak Mumcu'nun 
buna fırsat bulamadan öldürüldüğünü söyledi.

M ahm ut Kılınç, 29.1.1997 Selam

Mumcu’da Sürpriz

DGM, Mumcu'nun öldürülmesinden bir yıl son
ra ortaya çıkıp açıklamalarıyla olay yaratan Çetin 
hakkında 'suikast sanığı' olarak idam istemiyle 
dava açtı.

Ankara DGM Savcılığı, ilk olarak 1994 yılında 
ortaya çıkan ve kendisini 'lejyoner-tetikçi-ülkücü' 
olarak tanıtan Abdullah Argun Çetin hakkında 
Mumcu suikastına katıldığı gerekçesiyle idam is
temli dava açtı.

Savcılık, iddianamede çetin’i çete üyesi olmak
la suçladı, ancak çetenin diğer elemanları ve su
ikastın asli failleri hakkında bilgi bulunmadığına 
yer verildi.

Evren Değer, 31.12.1998 Radikal

İslâm î Hareket Operasyonu
Suikastin meydana geldiği tarihlerde gerçek

leştirilen "(slami Hareket" operasyonlarında, 
önemli miktarda patlayıcı ele geçiriliyor: Islami 
Hareket örgütü mensubu olduğu söylenen Meh
met Zeki Yıldırım'ın kaldığı evde, suikastten bir 
gün önce yapılan aramada, "bomba yapımında 
kullanılan bir çok malzeme ile birlikte, 250 gram 
ağırlığında C-4" ele geçiyor. Yine aynı örgüte men
sup olduğu belirtilen, Mehmet Ali şeker'in, su
ikastten iki gün sonra şile ormanında gösterdiği 
yerde toprağa gömülü olarak bulunan 35 kilo C-4 
ise, yeni bir halka.

Uğur Mumcu suikasti öncesinde ve sonrasın
da, suikastte kullanılan patlayıcılarla aynı türden 
olduğu saptanan bu patlayıcılara ne yapılıyor der
siniz? İkisi de, içerik incelemeleri yapılmadan 3 Şu
bat 1993 tarihinde imha ediliyor. Bu imha, belki 
de sadece patlayıcıları değil, suikastin çözülme 
umudunu da yok ediyor. Çünkü, içerik analizleri

yapılmış ve menşei saptanmış olsa, bu patlayıcıla- 
nn akrabalıkları da tesbit edilebilecek.

Levent Uyanıker, 31.1-6.2.1998 artıhaber

Yeşil Paımağı

Savcı Hamza Keleş tarafından hazırlanan 5 
sayfalık iddianamede, Çetin'in bir dizi suikast ha
zırlığındayken 11 Kasım'da yakalandığı belirtildi. 
İddianameye göre, Çetin, Mumcu suikastına katıl
dığını itiraf etti.

Çetin, keşif için kullandıkları minibüste kimle
rin olduğunu söylemezken, Çetin ve Atakan’ın su
ikasttan bir gün önce yurtdışında çıktıkları tespit 
edildi. Çetin, keşif ve olay yeri ile ilgili bilgi verme
si nedeniyle 5 bin dolar aldığını açıkladı.

İddianamede, sanığın 1992’de tanıdığı "Yeşil" 
kod adlı Mahmut Yıldırım ve Sebahattin İsimli kişi 
ile irtibatlı olduğu belirtildi.

31.12.1998 Sabah

Agansoy: Az Bilirsen Yaşarsın

“Ben Uğur Mumcu'nun Mafya-Ağca diye bir ki
tabı vardı, onu okuyordum. Kitabı okurken de ba
zı bölümleri önada (eşi Tevfik Ağansoy’u kastedi
yor) sesli olarak okurdum. 'Yazık oldu, iyi bir ga
zeteciydi’ dedi. Nasıl olmuş diye sordum. Ne kadar 
az şey bilirsen o kadar çok yaşarsın, fazla sorma 
dedi. 'Sen biliyor musun?' dedim, ‘Sen ne yapa
caksın, ben sana ne diyorsam onu dinle’ dedi. 
‘Ben nasılsa bir gün öleceğim. Ben size birşey ol
sun istemiyorum.'

26.1.1998 Radikal

Uygun Senaryo

İrfan Çağrıcı, 1996’nın Mart ayında yakalanınca 
İstanbul Emniyeti’ndeki sorgulamada yine Emeç 
suikastı ile birlikte Mumcu suikastı için de sorgu
landı. çağırıcı da Mumcu için sorgulanmak üzere 
Ankara polisine teslim edildi, çağırıcı ve arkadaş
ları Mumcu sorgusu üzerine polise, “Uygun bir se
naryoyla Mumcu suikastını üstlenelim." bile dedi
ler. Ancak sorguyu yöneten polis şefleri Mumcu 
suikastının bu grubun işi olmadığı kanısındaydı. 
Buna karşılık bu grubun Çetin Emeç suikastını işl
ediğinde neredeyse kesin kanıya varmışlardı. Ör
neğin, “Asıl hedefimiz Çetin Emeç değil, Oktay Ek- 
şi’ydi diyen sanığa, Hürriyet Başyazarı’nın arabası-
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nın plaka numarası sorulunca, harf ve rakamları 
tam olarak bildiği anlaşıldı.

27.1.1999 Zam an

Uğur Mumcu Cinayetinde 21 Som işareti

Senaryonun gücü, senaristin yeteneğinden 
kaynaklanmıyor. Olay baştan sona büyük bir se
naryonun küçük bir parçası oluyor.

Tuhaf ama sayıları azımsanmayacak kadar 
çok insan, durup dinlenmeden konuşuyor. Kimi 
Uğur’u öldürenleri bildiğini, kimi Uğur'u öldürenle
ri gördüğünü söylüyor.

K atili B iliyorum : Biliniyor ama söylenemez ya 
da bilgiler var ama ulaşılamaz gibi devletlü maze
retler arasına sıkıştırılan faili meçhulleri fail-i ma
luma çevirmenin yolu, katili biliyorum diyenlerin 
adlarını cemayüzel evvelleri ile birlikte bir kenara 
not etmekten geçiyor.

1- Nurullah Tevfik Ağansoy polis sorgusunda 
Uğur'u öldürenleri biliyorum, diyor.

2- Gazete, dergi söyleşileriyle iç politikanın ni
rengi noktalarından biri olan Hüseyin Baybaşin de 
"Katili biliyorum," diyor

3- Televizyon ekranlarına bir kontrgerilla uz
manı olarak çıkartılıp şok açıklamalar yapan Or
han Yağar da "Biliyorum," diyor.

4- Islami Hareket Örgütü'nün tutuklu sanığı İr
fan Çağrıcı da katili biliyor.

5- Gazeteci minik kuş Ünal İnanç, Mumcu'nun 
öldürülmesi için Behçet Cantürk'ün 25 bin Ameri
kan doları verdiğini açıklıyor.

6- Emniyet ve istihbarat güçlerinin yarı resmi 
yayın organı olan bir dergi, Uğur Mumcu'nun öl
dürülmesiyle ilgili olarak Emniyet'e 15 ihbar yapıl
dığını yazıyor.

7- Polisin Faili Meçhul Araştırma Komisyonu'na 
götürmek üzere alıp TRT’nin Ateş Hattı programı 
yapımcısı Reha Muhtar'ın eline teslim ettiği Ayhan 
Aydın, Uğur'un arabasının altına bombayı yerleş
tirenleri görüyor.

8- Tanıklar ve kanıtlar konusunda hayret 
uyandıran bir başka gelişme de TRT'nin ünlü Per
de Arkası programında yaşanıyor. Ertürk Yön- 
dem'in program anonslarında patlamayla ilgili ek- 
sepertiz raporunun yayınlanacağı duyuruluyor. 
Ankara DGM savcılığının raporunun yayınlanm a
ması istemine uyulmuyor. Ama DGM'nin bu yazı

yı yayından sonra TRT'ye gönderdiği" ortaya çıkı
yor. Birileri TRT'yi kullanmak istiyor.

9- Sürpriz tanık Abdullah Yetkin de katili bili
yor.

"Beni Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şu- 
be’ye  çağırmışlardı. Bu tarihte Uğur Mumcu öldü- 
rülmemişti. Orada otururken kaçakçılık ve istihba
ratta görevlilerkendi aralarında Diyarbakır'daki 
uyuşturucu işini Mehmet Özbay isimli şahsın sa
hiplendiğini söylediler.

10- Yetkin Amerikan Konsolosluğu'na gidiyor, 
orada Ali Cerit isimli bir kişi kendisine kimlik tan
zim ediyor. Ayrıca 200 dolar cep harçlığı veriyor.

11- Sönmez Koksal imzasıyla Başbakanlık ma
kamına gönderildiğini söylediği 2 şubat 1993 ta
rihli MİT belgesinde Mumcu’nun "CIA denetimin
deki İsrail gizli servisince öldürüldüğü savlanıyor.

12- Astsubay Hüseyin Oğuz emekli olduktan 
sonra Uğur'u parçalayan c-4'un şişko Tekin lakap
lı Tekin Coşkuner'in evinde saklandığını söylüyor.

13- Tunceli Jandarma Komutanı Albay Kazım 
Çilioğlu'nun intiharından yeni bir ipucu ortaya çı
kıyor. "100 bin silah gerçekten Talabani'ye mi 
yoksa PKK'ya mı teslim edildi?" sorusuna yanıt 
aranmıyor. Tunceli'de görevli Bölge Komutanı İs
mail Kuru Albay Çilioğlu'nun intihar olayının kapa
tılmasını istiyor. Talabani'ye giden silahlar konu
sundaki belgelerin Uğur Mumcu'ya ulaştırıldığı 
söyleniyor.

14- Ülkücü katil Cengiz Ayhan hem Ankara 
DGM Savcısı Hamza Keleş'e verdiği ifadede hem 
de bir Alman televizyon kanalına yaptığı açıkla
mada Mumcu’yu öldürenler listesinde bir kaç isim 
daha ekliyor.

15- Murat Demir de,
16- Murat İpek de katili biliyor. Üstelik iki Mu

rat'lar mumcu'yu "Iran istihbaratıyla ilgisi olan an
cak Türkiye'de MİT ile bağlantılı çalışan, Velit Hü
seyin adlı kişinin öldürüldüğünü bildiklerini" söy
lüyor.

17- Muratlar samimi itiraflarına Velid Hüseyin'i 
Tansu Çiller, Mehmet Ağar, İbrahim şahin, Korkut 
Eken ve Ünal Erkan’ın da tanıdığını ekliyor.

18- şizofren tanık olarak basıda tanıtılan Ab
dullah Çetin "Uğur'u öldüren civalı bombanın fün- 
yesini bizzat kendisinin yaptığını" söylüyor.

19- DGM savcısı Ülkü Coşkun, Mumcu'nun eşi
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Güldal Mumcu’ya  açık adres veriyor. DGM’nin ün
lü savcısı "Güldal hanım üstüme gelmeyin, bu işi 
devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse çözer" diyor.

20- Avundukluoğlu Susurluk Komisyonu'nda 
"Biz Uğur Mumcu cinayetini araştırırken, yönlendi
rildik diyor.

“Bu işi ehil olmayan yere kanalize eden odak 
kim?" sorusunun yanıtı tuhaf ama "Bunun İçişleri 
Bakanlığı yapıyor" oluyor. Avundukluoğlu daha 
somuta yönelip "M(T ve Em niyetin üst düzey de
ğil, alt düzey elemanları saptırıyor” diyor.

21- Mehmet Ağar Güldal Mumcu’ya Mumcu 
soruşturmasının önündeki engelleri kaldırmaya
cağım” söylüyor. Yetinm iyor TBMM 
Mumcu Araştırma Komisyonu’na bilgi 
verirken “Bu uzaktan kumandalı ikin
ci cinayettir" diyor.

Erbil Tuşalp, Gazete Pazar 24.1.1999

Mumcu’da ilk  Raunt
Uğur Mumcu suikastından altı yıl 

sonra açılan dava birçok soru işaretiy
le başlıyor. Ruh sağlığı şüpheli sanığın ifadesinde, 
Ersever’den yeşil’e kadar birçok isim var, ancak ne 
failler belli ne amaç.

Anlatımları soruşturmanın önceki aşamaların
da da kuşkuyla karşılanan sanık Çetin, savcılık ve 
Emniyet ifadelerinde ruh sağlığının yerinde oldu
ğunu savunmasına karşılık, dava dosyasında, 
kendisinin 1981 yılından bu yana özel doktor Ke
mal Aydınalp tarafından tedavi edildiğine ve ken
disine ‘Sosyopatik kişilik bozukluğu’ tanısı konul
duğuna dair belgeler yer alıyor. Çetin ayrıca bir 
ifadesinde TED Koleji mezunu olduğunu belirtir
ken, bir başka ifadesinde ortaokulu Ankara Tevfik 
Fikret Lisesi, liseyi ise Tokat’ta okuduğunu anlatı
yor. Ayrıca sanığın, ağır ceza öngören suça katıldı
ğı kabul edildiğinde, neden bu cezadan çekinme
diği, aksine adeta 'ne olur beni yargılayın' der gibi 
kapı kapı dolaştığı dikkat çekti.

Adnan Keskin, 7.1.1999 Radikal

Mumcu Cinayeti Kördüğüm Oldu

Gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 ocak 1993’te öl
dürülmesi olayına katıldığını itiraf eden ve hakkın
da Ankara DGM Başsavcılığınca idam istemiyle 
dava açılan Abdullah Argun Çetinin itiraflannı po

lis ciddiye almıyor. Bu konuda Em niyetin DGM'ye 
gönderdiği raporlar da bulunuyor. Soruşturmayı 
yürüten DGM savcısı Hamza Keleş'in polisin bilme
diği önemli kanıtlara sahip olup olmadığı ise so
ruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklanmıyor. Savcı 
Keleş'in, Çetinin ciddiye alınmasını gerektiren iki 
önemli belgeye ulaştığı öğrenildi. Bu belgeler ara
sında Mumcu'nun otomobiline konulan c-4 bom
ba konusunda Argun'un eğitim aldığını gösteren 
ekspertiz raporu bulunuyor.Ayrıca bu kişinin, 
Azerbaycan'daki Aliyev karşı darbe sırasında ora
da bulunduğu belirlendi.

Sayg ı Öztürk, 4.1.1999 Sabah

Uğur Mumcu Tasfiye A raa mı?
Uğur Mumcu'nun katilleri yakalandı. Uğur 

Mumcu’nun katilleri daha önce kaç kez yakalan
mıştı? Abdullah Çatlı’dan Abdullah Argun Çetin’e, 
Oral Çelik'ten Haluk Kırcı’ya, onlarca isim Uğur 
Mumcu suikastinden sorumlu tutulup refüze edil
miş, bir şekilde “ işlerinin bitirilmesi" sağlanmıştı; 
arada “garnitür" kabilinden bir iki de İslamcı örgüt 
zikredilmişti.

Çetin Emeç için de, yanlış saymadıysam, deği
şik zamanlarda, on civarında “zanlı" gözaltına alın
mış, ne tesadüftür ki, hepsi de suçunu itiraf etmiş
ti.

Emeç'e uygun bir katil henüz bulunamadı.
Bulunacak...(!)
Allah aşkına kim öldürdü bu Uğur mumcu’yu?
İran'la bağlantılı İslamcı örgütler mi?
Solcular mı?
PKK'lılar mı?
Öyle ya "zanlılar” listesindeki PKK'nın da adı 

geçiyordu bir tarihte... Apo'nun yakalanmasıyla 
oluşan zımni “sulh ortamı" PKK’lıları Uğur Mumcu 
töhmetinden kurtardı. Dansı, diğer muhalif grupla
rın başına...

Neredeyse “gelenekselleşti."

I  tn a m -s m *  U ğ u r M maHw > v* o m *  bo fn b afc  1» s u f e s t  s a m » »  ö k H İro t 
P  1 te rö ris t.Is ta ııb u l-e ta  Star f t a t M ,  ? * &  y e lek *  tim le.- ta r a f ın d a  ı yap ılan  o p e f a v  
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Her yıl bir iki grup, bir iki örgüt, bir iki cemaat 
Uğur Mumcu cinayetinden sorumlu tutulur. Ardın
dan geniş tutuklamalar başlar. Bazı ipuçları" elde 
edilir. Sonra, bu ipuçlarının İran'a çıkması/çıkarıl- 
ması sağlanır. Basın dezenforme eder, iş büyür.. 
Derken İran'la savaş noktasına gelinir. Bu arada 
muhalifler sindirilmiş demokratik talepler askıya 
alınmıştır...

Ahmet Kekeç, 8.5.2000 Y. Şafak

Bir Suikasta iki Dava

Uğur Mumcu'yu öldürenlerin yakalandığının 
açıklanması, bir suikasta iki ayrı dava açılması gi
bi az rastlanır bir tablo ortaya çıkardı. Ankara DGM 
Başsavcılığı, geçen yıl Mumcu Abdullah Argun Çe
tin adlı sanık hakkında idam cezası istemiyle da
va açmıştı. Dava halen 1 No'lu DGM'de görülüyor. 
Her duruşmada farklı ifade veren, Pişmanlık Yasa- 
sı'ndan yararlandırılması halinde suikastı gerçek- 
leştirenleri açıklayacağını belirten Argun'un anla
tımlarındaki büyük çelişkiler, 'Bu kişi adaleti yanıl
tıyor' kanısına yol açtı.

8.5.2000 Radikal

Cinayeti Devlet işledi

Güldal Mumcu'nun iddiasına göre soruşturma
yı Nusret Demiral’dan sonra üstlenen Ankara DGM 
Savcısı Ülkü Coşkun, "Bu cinayeti devlet işlemiş
tir. Siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" demişti. Bu 
tartışmaların ardından Meclis'te kurulan araştırma 
komisyonu Mumcu cinayetinin çözümüne engel 
olacak çok sayıda durum tespit etti. Bu arada ci
nayetle ilgili olarak sürpriz tanıklar ortaya çıktı. 
Bunlardan ilki Ayhan Aydın'dı. Ancak olayı çarpıt
tığı anlaşılınca soruşturma eski seyrine döndü. Re- 
fahyol Hükümeti döneminde Adalet bakanı Şev
ket Kazan Meclis'te Mumcu cinayetini aydınlata
cak önemli bir tanığın varlığından bahsetti. Bu ta
nığın adı Abdullah Argun Çetin'di. Ancak Çetin'in 
de yalancı tanık olduğu hatta psikolojik sorunları 
bulunduğu anlaşıldı. Argun hala Mumcu cinayeti
nin tutuklu sanığı olarak cezaevinde.

8.5.2000 Y. Şafak

Pişm anlık Dilekçesi Verdiler

İki ajanın o yıllarda Iran Konsolosluğunda gö
revli olan Muhsin Talber Azab ile Sincan olayların-

8.5.2000 Sabah

da da adı duyu
lan ve Savama 
ajanı olduğu iddia 
edilen Sait Gub- 
rataş olduğunu 
belirten Yusuf 
Karakuş, Cefi 
Kamhi'ye yönelik suikast girişiminin de bu kişiler 
tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca zanlılar arasında yer alan Muzaffer Dağ- 
deviren'in ülkücü kabadayı Sedat Şahin'in adamı 
olduğu ortaya çıktı. Dağdeviren’in, daha önce de 
Şahin çetesine üye olduğu gerekçesiyle İstanbul 
Organize Suçlularla Mücadele şubesi tarafından 
gözaltına alındığı öğrenildi.

Söner Ankanoğlu/Erdem  Öztürk, 8.5.2000 Radi
kal

Özmen: Herkesi Ben Öldürdüm
Ankara'da sorgulanan 'Kudüs Savaşçıları' adlı 

örgütün üyesi Ferhan Özmen; Mumcu, Üçok, Kışla
lı ile ikisi yabancı üç kişiye daha düzenlenen bom
balı saldırıyı bizzat organize ettiğini, Prof. Aksoy'u 
da kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Özmen ayrı
ca, Karakuş ve Çelik'in ifadelerinde yer alan Mum- 
cu’nun otosuna bomba koyan 'Ali' kod adlı kişin
in de aslında kendisi olduğunu söyledi.

12.5.2000 Hürriyet:

Oteli Dün Gibi Hatırladılar
Cinayet öncesinde kaldıkları oteli polise göste

ren zanlılardan Abdülhamit Çelik, 7 yıl önce yat
tıkları odanın perdelerine kadar ayrıntı verdi.

12.5.2000 Zam an

Yüzleştirm e Başansız
Yusuf Karakuş ve Abdülhamit Çelik, Tunus Bü

yükelçiliği önündeki polis memurları Remzi Kah
raman ve Kemal Akgün’le ayrı ayrı yüzleştirildi. 
Polisler, olay tarihinin üzerinde çok zaman geçtiği 
için bu kişileri hatırlayamadıklarını kaydettiler.

12.5.200 Zam an

Farklı senaryolar

Suikasttan önce san ık la r yakalandı.- Mum
cu'nun ölümünden dört gün önce 20 Ocak 1993 
günü İstanbul’da yapılan bir operasyonla "(slami
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Hareket Örgütü” üyelerinin yakalandığı açıklandı. 
Sanıklar, kamuoyuna "Çetin Emeç ve Turan Dur
sun cinayetlerinin failleri" olarak sunuldular. He
def ülke olarak Iran ve örgütlenmenin merkezi 
olarak da "Lübnan Hizbullah"! gösterildi.

Ortadoğulular: 26 Ocak 1993 günü İstanbul ve 
Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 27 ki
şi yakalandı. Ankara’da da çoğunluğu Iran'lı, biri 
Suriyeli, biri LibyalI 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan 19 kişi "Islami Ha
reket" örgütüne üye oldukları gerekçesiyle, 
DGM'ye çıkarıldı. Bunlardan 10'u tutuklanırken, 
7'si Ankara'ya yollandı. 2'si ise serbest bırakıldı. 
Ankara DGM’ce 30-31 Ocak 1993'te gözaltına alı
nan kişiler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Sürpriz Tanık Skandali: Bu dönemde Ayhan Ay
dın adlı bir “sürpriz tanık" ortaya çıkarıldı. Kamu
oyu günlerce bu isim tarafından meşgul edildi. 
Emniyette gözaltına alınan "tanık" TBMM Faili 
Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu 
önünde ifade vereceğini-sanırken, 20 Eylül 1993 
günü kendini o dönemde TRT 1 'de yayınlanan Re
ha Muhtar'ın "Ateş Hattı" programının karşısında 
buldu. Komisyon Başkanı Avundukluoğlu'nun fer
yatları fayda etmedi.

H anefi Avcı'n ın  V e lit Hüseyin’i.- PKK itirafçıları 
Murat Demir ve Murat (pek Mumcu cinayetiyle il
gili olarak Kuzey Irak kökenli bir Kürt olan Velit 
Hüseyin’in adını ortaya attılar.

Basın Velit Hüseyin'le ilgili iddiaların üzerine 
atladı. "Çok tecrübeli bir patlayıcı uzmanıydı. Uğur 
Mumcu dışında kaç kişiyi havaya uçurduğunu bi
linm iyordu. Velit Hüseyin, 1 Mart 1998 yılında Si- 
lopi'de öldürüldü.

irfan çağrıcı: Kasım 1995'te İstanbul'da Islami 
Hareketin tetikçisi Tamer Aslan yakalandı, ope
rasyonda sadece Çetin Emeç ve Turan Dursun su- 
ikastlerinden değil, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. 
Dr. Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu cinayetlerinden

de önemli ipuçları ele geçirildiği belirtildi.
İrfan Çağrıcı'nın yakalanmasını ise 10 mart 

1996 günlü Hürriyet, "Emeç'i vuran katil yakalan
dı" manşetiyle verdi.

Şom el-Şeyh 'teki toplantı: 16 Mart 1996 tarihli 
Aydınlıkta Özcan Buze'nin "Ortadoğu’da muhale
feti tecrit operasyonu" başlıklı haberinde, Sinan 
yarımadasının güneyindeki küçük tatil kenti Şam 
el-Şeyh'te ABD ve İsrail'in inisiyatifiyle yapılan "te
rör zirvesi"ne dikkat çekildi. Türkiye'nin de katıldı
ğı “Terör zirvesi"nde, İran, hedef tahtasına yerleş
tirildi. Ev sahibi olduğu halde başta Mısır olmak 
üzere kimi Arap ülkeleri zirve sonuçlarına tepki 
gösterdiler. Çağrıcı'nın yakalanması, tam da bu 
zirve sırasına denk geldi.

C-4 ‘Uzm anı’ Abdullah Argun Çetin: 4 Ağustos 
1996 tarihli Aydınlık, bir paranoyak provakatörü, 
Özel Örgüt'e iade etti. Abdullah Argun Çetin, su
ikastı öyle bir anlatıyordu ki, C-4’ü Mumcu’nun 
arasının altına yerleştiren katil bile hayran kalırdı.

Aydınlık, Çetin'in anlatımlarına inanmadı ve 
onu basın önünde açıkladı. O dönemde Genel ya 
yın yönetmenimiz olan Hasan Yalçın'ın basın top
lantısına rağmen medya olayın önemini kavraya
madı. Yalnızca Uğur Dündar, Arena programında 
çetin'in yalanlarını iki kez teşhir etti.

"Cinayeti ben işledim" diyen Çetin’in mahke
mesi sürüyor. DGM'nin isteğiyle, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından saptanan uzman bilirkişile
rin "sanık hayatında c-4'ü görmemiştir" demesine 
rağmen Abdullah Argun Çetin hala tutuklu ve 
idamla yargılanıyor.

H ikm et Çiçek-Nail Bu lu t,14.5.2000 Aydınlık

Hazır ifadeler İmzalatıldı

Aydınlık'ın sorguya katılan güvenlik görevlile
rinden öğrendiğine göre, sanıklar, Yusuf Karakuş 
dahil ilk sorgularında, suikastle ilgilerinin bulun
madığını söylediler. Bütün sanıklar, İran'a gittikle-

8.5.2000

Başbakan Ecevıt, gazeteci 
te ,  olduğunu söyledi. Ece

oı'nun katilinin
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rini, ideolojik eğitim aldıklarını, Türkiye’deki IranlI 
diplomatlarla ilişkilerinin bulunduğunu kabul edi
yorlardı. Ancak Mumcu’nun arabasına bomba 
koymadıklarını ısrarla belirttiler. Karakuş, Çelik ve 
Kılıç'ın itirafçılık dilekçelerinin kabul edileceği, bu 
nedenle ceza almayacakları vaadiyle, hazırlanmış 
ifadeleri kabul ettikleri bildirildi.

14.5.2000 Aydınlık

Eski Mitçi Mahir Kaynak: Hiç İnandırıcı Değil
MİT eski mensubu Prof. Dr. Mahir Kaynak, 

Mumcu’nun katillerinin yakalandığı iddiasını inan
dırıcı bulmadığını söyledi.

Bugüne kadar 
hiçbir ülkenin dış 
ülkede yaptığı ey 
lemde o ülkede 
bulunan diplo
matlarını tetikçi 
olarak kullanma
dığını kaydeden 
Kaynak, “Bunun 
dünyada örneği 
yok. Eğer bu operasyonda iddia edildiği gibi böyle 
olmuşsa, bu dünyada ilk olacak." dedi.

M ah ir Kaynak, 13.5.2000 Zam an

Suikast İsrail’in İşi Olabilir
Uluslararası ilişkiler ve terör hareketleri uzma

nı Doç. Dr. Emin Gürses, İran'da radikallerin atağa 
kalkması, bazı Yahudilerin Iran tarafından ajan ol
dukları gerekçesiyle asılacaklarının söylenmesi ve 
Türkiye'deki önemli gelişmeler, bütün bunlar bir 
arada oluyor dedi. Gürses, Mumcu cinayeti profe
syonelce işlenmiştir. Türkiye'nin köşeye sıkışması, 
İran'la arasının bozulması için güçlü bir örgüt, 
İran'da bir grubu kullanmış olabilir.” dedi.

Birol Aydın, 13.5.2000 Zam an

Senaryo
Senaryo üzerine senaryo yazmaktan vazgeçin 

Allah aşkına;
Durum ortada:
Mızrak, çuvala sığmıyor.
Ama illâ da “devam" diyorsanız, ha gayret.
Bu gidişle;
Sadece Mumcu ve Kışlalı'nın değil, Bahriye

Üçok'un da, Turan Dursun'un da, Muammer Ak- 
soy'un da, Olof Palme’nin, hatta Kennedy'nin ka
tillerini de bulabilirsiniz.

Bulunan bunca "ipucu" ile, Sezar’ı da Brütüs’ün 
değil, bunların vurduğu itiraf ettirilebilir.

Kimbilir;
Belki Roma'yı yakan da Neron değil, bunlardır.
Ha gayret...

Hasan  K arakaya , 17.5.2000 Akit

Caniler Meydanı Boş Buldu
Muam m er Aksoy'u, Bahriye Üçok'u öldürenler 

bulunsaydı, Çetin Emeç yaşayacaktı. Çetin Emeç'i
öldürenler yaka
lansaydı, Uğur 
Mumcu öldürül
meyecekti. Uğur 
Mumcu'yu öldü
renler yaka lan 
saydı. Ahm et Ta
ner Kışlalı ölme
yecekti.

Bu caniler 
m eydanı niçin bu kadar boş buldular?

Niçin?
Sanki birisi düğmeye basmış gibi.

Bekir Coşkun, 18.5.2000 H ürriyet

Ann’a Göre 5 Çelişki
Muam m er Aksoy'un oğlu Arın, yakalanan kişi

nin, babasının katili olduğuna inanmadığını söyle
di.

Arın'a göre 5 çelişki:
1- Tabancasında susturucu olduğunu söyledi. 

Oysa annem gök gürültüsü gibi bir gürleme oldu
ğunu söylemişti.

2- Olaydan sonra apartmandan çıkıp sola dön
düğünü ve kapının önündeki araca bindiğini söy
ledi. Oysa görgü tanıkları apartmandan çıkanın, 
sağa dönüp, çitten atladığını söylemişti.

3- Silahı olaydan sonra kanalizasyona attığını 
söylüyor. Kanalizasyona atılan bir silah daha son
ra nasıl Sincan’da ele geçen cephanelikten çıkı
yor?

4- Tatbikatta önce 2 el ateş ettiğini söyledi. 
Babam a 3 el ateş edilmişti.

5- Bulunan silahın balistik incelemesinde mer-
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mi kovanlarının tuttuğu söyleniyor. Burada 3 ta 
ne kovan götürmüşlerdi. Bu kovanlar 10 yıldır ge
rekli koşulların olmadığı bir ortamda nasıl bozul
madan saklanabildi?

Bü len t Uzun, 21.5.2000 Sabah

Bunlar Bombacı İse, ötekiler Ned?
Kim ne yapm ak istiyor?
Öyle ya-,
Abdullah Argun Çetin, hem de idam la" yargı

lanıyor olmasına rağmen ve de hakimin huzurun
da "Ben yaptım... Mumcu'yu ben öldürdüm. Ya
nımda da iki kişi vardı" diyor.

Yusuf Karakuş, 11 Mayıs günkü tatbikatta. 
“Ben gözcülük yaptım, bombayı İranlIlar koydu” 
dedi.

Ferhan Özmen, sanki, "hayır hiçbiri değil" der- 
cesine "Arabaya C-4 tipi bombayı ben yerleştir
dim” dedi dün.

Peki hangisi doğru söylüyor?
Ya da, hepsinin söylediği “yalan" mı?
Ortada, bir tane "maktul" ve fakat, sonuncular

la birlikte "10 katil" varsa, bu işin içinden, kim, na
sıl çıkacak?..

Yoksa;
Amaç, işin içinden çıkmak değil de ortalığı da

ha da karıştırmak mı?
Kim, neyi amaçlıyor?
Hasan Karakaya, 21.5.2000 Akit

Çelik; Ankara’ya ömrümde Hiç Gitmedim
Uğur Mumcu cinayetinin zanlılarından Abdül- 

hamit Çelik’in gözaltına alındıktan sonra kendisiy
le görüşen avukat Mustafa Akçay’a, “Bu cinayetle 
benim ilgim kesinlikle yok. Ben Ankara'ya haya
tımda hiç gitmedim. Ankara’dan sadece memle
ketim Mardin'e giderken transit olarak geçtim" 
dediği öğrenildi. Çelik ile yaptığı görüşmeye ilişkin 
olarak Akit’in sorularını cevaplandıran gözaltında- 
ki isimlerden Mehmet Ali Tekin’in avukatı Musta
fa Akçay, Çelik’in Ankara ile ilgili "Ömrümde hiç 
gitmedim” dediğini aktardı.

21.5.2000 Ak it

Çelişkiler: Umut’a Umutsuzluğa Çevirdi
Karakuş, “Üç IranlI’yla Ulus Atatürk heykeli 

önünde buluştuk. Beyaz Brodvvay’le Mumcu’nun

sokağına geldik" demişti.
Çelişki: Dün yer gösterme yapılan ve 17 faili 

meçhul cinayeti üstlenen Ferhan Özmen ve Nec
det Yüksel, Mumcu’nun sokağına tam ters yön
den girdiklerini söylediler ve suikastı düzenleyen
ler arasında hiçbir IranlI’nın bulunmadığını açıkla
dılar.

17 ayrı suikastı üstlenen Özmen ve Yüksel, 
Iranlı rejim muhaliflerinin öldürülmesinde kullanı
lan silahlar sorulduğunda, "Çubuk Baraj Gölü’ne 
attık” açıklamasında bulundu.

Sincan’da tarlada bulunan cephanelikteki si
lahlardan 7.65 çapındaki Baretta'nın Muammer 
Aksoy suikastında kullanıldığı tespit edildi.

Çelişki: Zanlılar, 31 Ocak 1990'da Muammer Ak
soy suikastında kullanılan tabancayı 10 yıl sakla
yıp, (ranlı cinayetinde kullanılan silahları ise göle 
atması dikkat çekti.

Ahmet Taner Kışlalı suikastını itiraf eden Fer
han Özmen, "Bomba düzeneğini bizim geldiğimiz 
otomobilde tamamlayıp Necdet Yüksel’e verdim. 
Yüksel, üçüncü arkadaşla birlikte bombayı yerleş
tirdi" dedi.

Çelişki: Titreştirmeden ve her türlü riskten 
uzak sakin bir yerde imal edilmesi gereken bom
banın otomobilde tamamlanması riskli olarak gö
rüldü. Kışlalı suikastında bombanın yolda gider
ken patlamaması için Serkisof cep saati bağlandı
ğı, bombanın yerine konulduktan belli bir süre 
sonra patlayacak şekilde ayarlandığı açıklanmıştı.

Kışlalı’nın otosuna bombayı koyduğunu itiraf 
eden Necdet Yüksel, DGM Savcısı Hamza Keleş’e 
yer gösterirken de bombayı hazırladıkları otomo
bilden çıkıp, doğrudan Kışlalı’nın evinin önüne git
me yerine, başka bir sokağa girip 400 metre yürü
dükten sonra evin önüne geldi.

Çelişki: Necdet Yükselin her türlü harekete 
karşı riskli olan bombayı elinde bu kadar süre ta
şıması dikkat çekti.

21.5.2000 H ürriyet

Takipsizlikle Sonuçlanabilir
DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, soruşturmanın 

ne şekilde sonuçlanacağına ilişkin bir soruyu ce
vaplarken, soruşturmaya "takipsizlik" kararının 
da verilebileceğine dikkat çekti.

Evin Göktaş, 25.5.2000 Y. Şa fak
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