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Ümrandan
“Bu, yücelerden indirdiğimiz müberek bir Kitabadır. Öyleyse ona uyun 

ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki, O ’nun rahmetine la

yık olabilesiniz.” (6/155)

'‘Hepiniz (ona uyup uymadığınızdan) hesaba çekileceksiniz.” (43/44)

M üm in , Allah’a ve onun Kitab’nıda yer alan hükümlere iman eden, 

onlara tabi olan; Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan insandır. Ve her 

m ü ’min, yücelerden inen bu Kitab’m emir ve yasaklarına uyup uymadı

ğından hesaba çekileceğine, bu dünya hayatında yaptığı iyi ya da kötü uy

gulamaların karşılığını “Hesap G ünü”nde mutlaka göreceğine kesin ola

rak inanır.

İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesini sağlayacak ezeli ve 

ebedi formülleri, düşünce, inanış ve eylem biçimlerini içeren Kur’an’ın, 

içinde bulunduğumuz Ramazan ayında inzal buyurulmuş olması, oruç 

ibadetini idrak etmekte olan İslam dünyası için daha bir anlamlı ve de

ğerli kılar, bu mukaddes zaman dilimini.

“Kur’an bir rehber, bu rehberliğin apaçık delilleri ve doğruyu yanhş- 

tan ayırdedici bir ölçü olarak insanoğluna (ilk defa) bu Ramazan ayıncia 

indirilmiştir.” (2/185)

İşte bu nedenledir ki, müminler Ramazan ayı ile Kur’an’ı adeta özdeş

leştirmiş; bu aya “Kur’an ayı” ismini uygun görerek, sırf Allah için tuttuk

ları oruç ibadetini Kur’an’la süslemeyi gelenek haline getirmişlerdir. 

Kur’an’ı okuma, anlama, anlatma ve hayata hakim kılma çabalarında 

m ü’minler için Riimazan ayı yeni bir ivme, yeni bir “milat” olur, olmalıdır.

“Ey iman edenler! İman ediniz!” (4/136) buyruğuna uyarak; Kur’an’a 

yeniden iman etmenin, onun hikmet dolu ayetlerini anlamaya, tefeldcür 

etmeye ve hayatımıza aktarmaya çalışmanın tam zamanıdır!

Derginiz Ümran, “Kur’an’ı yaşanır hale getirme” kutlu hedefine kat- 

bda  bulunmak düşüncesiyle bu sayının kapağını Ramazan ve Kur’an’la 

süsledi. Bu çerçevede üstad Cevdet Said’in Kur’an’ı insanlığa bir “örnek

lik” ve “model” olarak sunmayı vurgulayan yazısını, Kur’an araştırmaları 

ile tanınan İsmail Kazdal ile Şemseddin Özdemir’in görüş ve tavsiyeleri

ni içeren makale ve röportajı, M. Ali Kaynak’m Rasûlüllah’ın Rama- 

zan’mı konu alan incelemesini, Ahmet Mercan, Caner Doğan ve Ömer 

Miraç Yaman’ın bu kutlu ayın coşkusuyla kaleme aldıkları yazılarını siz- 

lere sunuyoruz.

Ümranın diğer sayfaları, düşünce, araştırma, inceleme ve deneme ya

zılarına ek olarak, ekonomi, Türkiye ve dünya gündemi, yansımalar, gök- 

kubbe ve kitap tanıtımları ile karşınızda.

Ramazan’m m ü’minler için Kur’an’ın rehberhğinde “yeni bir başlan

gıca” vesile olması duasıyla...

ÜMRAN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; 
içtimâ? ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç

mailto:umrandergisi@umrandergisi.com
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KAPAK

“Sâdlku 1-Vadi’l-Emîn” 
ya da 

Yaşayan Kur’an” Olmak

Cevdet Said

R
asûlüllah’ı anmak için yapılan halle tören

lerinde, müslümanlar O’nu sözünde du

ran ve güvenilir {sâdtkul-vadi’l-emîn) bir 

insan olarak nitelendirirler.

İçinde yaşadığnııız şu ortamda, insan toplu- 

luklarınm yaşadıkları tipik kriz biçimlerini keşfet

tiğimizde, Allah Rasûlüne atfedilen bu vasfın ne 

kadar önemli olduğunu da keşfetmiş olacağız.

Şu’arâ suresinde, peygamberlerin kıssaları an

latılırken Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. Lût ve 

Hz. Şu’ayb’ın kıssaları ile birlikte, beş kez aynı tür 

krizden söz edilmekdedir:

1- Nuh kavmi de gönderilen peygamberleri tekzib etti, 

a- Kardeşleri Nuh onlara;‘Sakınmaz mısınız?’ demişti.

b- Ben size gönderilmiş güvenilir (emin) bir peygambe

rim.

c- Allah’tan korkun ve bana itaat edin, 

d- Ben (bu yaptıklarımın karşılığı olarak) sizden bir ücret 

istemiyorum. Benim ecrim sadece âlemlerin Rabb’ine 

aittir.

2- Ad Kavmi de gönderilen peygamberleri tekzib etti.

a- Kardeşleri Hûd onlara: ‘Allah’tan sakınmaz mısınız?’ de

mişti.

b- Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

c-Allah’tan korkun ve bana itaat edin, 

d- Ben (bu yaptıklarımın karşılığı olarak) sizden bir ücret 

istemiyorum. Benim ecrim sadece alemlerin Rabb’ine 

aittir.

3- Semûd kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etti.

a- Kardeşleri Salih onlara: ‘Allah’tan sakınmaz mısınız?’ 

dedi.

b- Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim, 

c- Allah’tan korkun ve bana itaat edin, 

d- Ben (bu yaptıklarımın karşılığı olarak) sizden bir ücret 

istemiyorum. Benim ecrim sadece alemlerin Rabbi’ne 

aittir.

4- Lût kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etti.

a- Kardeşleri Lût onlara: ‘Allah’tan sakınmaz mısınız?’ de

di.

b- Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim, 

c- Allah’tan korkun ve bana itaat edin, 

d- Ben (bu yaptıklarımın kaşlığı olarak) sizden bir ücret 

istemiyorum. Benim ecrim sadece alemlerin Rabb’ine 

aittir.

5- Eylce halkı da gönderilen peygamberleri tekzip etti.

a- Kardeşleri Şu’ayb onlara ‘Allah’tan sakınmaz mısınız?’ 

dedi.

b- Ben size gönderilmiş güvenilir bir peyamberim. 

c- Allah’tan korkun ve bana itaat edin, 

d- Ben (bu yaptıklarımın karşdığı olarak) sizden bir ücret 

istemiyorum. Benim ecim sadece alemlerin Rabbi’ne 

aittir.
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SAID Yaşayan Kur’iin Ohnnk

Kur’an bu kıssalardan her birisine ortak bir 

noktada birleştirilmiş bir gerekçe ile başladığı gibi, 

aynı şekilde tek hale getirilen bir gerekçe ile ta- 

mamlamaktcidır. Mesela Kur’an bu duruma düş

müş milletlerin boğulma ve benzeri azap biçimle

ri ile yıkılıp yok edilmelerini zikreder. Ardından şu 

vurgulu ifadeyi kullanır:

“Muhakkak ki bunda bir ayet(ibret) vardır. Ama yine de

çoklan inanmazlar. Kuşkusuz Rabbin; işte en üstün olan

O ’dur. En çok merhamet eden de yine O ’dur.”

Burada özellikle şu hususa dikkat çekmek isti

yorum; Nübüvvet müessesesinin üzerine kuruldu

ğu yeryüzüne ait en önemli esas, kuşkusuz emanet 

{güvenilirlik)tir. insanın ve toplumun selameti an

cak ve ancak emanet ve sîdk {güvenilirUk ve berhâ- 

lükarda doğruluk) ile mümkündür. Emanete ve 

sıdka iman etmedikçe insanın kin, öfke ve nefretin 

olmadığı ‘selim bir kalb’e sahip olması 

sözkonusu değildir. Maddi alemde 

yalana kesinlikle yer yoktur.

Sözgelişi elektrik yalan 

söylemez. Onun tek bir 

kanunu vardır; o bu 

tek kanunun dışına 

asla çıkmaz. Fakat 

insan böyle değil

dir; zira kâinatta 

varlık yapısının 

bir gereği olarak 

doğruya-yaiana, 

emanete-hıyane

te, fücûra ve tak

vaya kadir olan 

tek varlık od ur.

Doğrusu bu orijinal 

kudret ve kuvvet ka

inatın ve tüm yaratıkla- 

rm zirvesidir. Ancak onun 

hayatta gerçekleştirilmesi 

görevi insana aittir.

Kuşkusuz fücur ve takvâyı ilhâm 

eden Allah’dır. Ancak bu potansiyel olabilirUği 

(imkanı) vaki aya dönüştüren insandır. Bu imkanı 

takvaya dönüştürmeye özen gösteren insanlar,

muttaki diye nitelendirilen kimselerdir.

Mü minlerle ilgili )öice Allah şöyle buyurmak

tadır;

‘Allah onlan takva kelimesine bağladı. Zaten onlar da bu

na lâyık ve ehil idiler.’ (48/26)

Ama bu imkanı ve ilhamı ‘takvâ’ya değil de fü- 

cür’a tahvil edenlere gelince, bunlar da Allah’ın 

haklarında; ‘İşte onlar kefere ve fecere olan kimse

lerdir.’ (80/42) dediği insanlardır. Allah nefse fü- 

cûrunu ve takvasını ilham etti’ (91/8) ifadesindeki 

takvâ ve fücûr kavramlarının en ufak bir karma

şıklığa ve belirsizliğe yer bırakmayacak açıklık ve 

seçiklikte belirlenmesi gerekir. Bunun içindir ki 

yüce Allah son derece açık bir ifade ile şöyle buyur

maktadır. ‘Yoksa muttakilere facirler gihi mi yapa

cağız?’ Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır; 

“Muhakkak ehrar(iyiîer) ni’met içindedirler. Füıccar 

(kötüler) ise yakıcı ateş içindedir.” 

(82/13-14).

Hz. Peygamber bütün 

peygamberlerin imâm’ı, 

bütün peygamberlerin 

getirdikleri mesajın 

hamilidir. O, aynı 

zamanda bütün 

peygamberlerin 

tasdik edicisi ve 

onların risalet- 

lerinin kurtarı

cısı ve yenileyi- 

cisidir. Bunları 

anlatırken bura

da özellikle Hz.
ş

M u h a m m e d ’ i n 

(s) peygamber ol

madan önce sadık ve 

emin vasıfları ile öne 

çıkan bir şahsiyet oldu

ğuna işaret etmek istiyorum. 

Peygamberhk kurumu, beşe

riyetin şu ana kadar yitirdiği sapasağ

lam bir temel üzerine kurulmuştur.

Doğrusu sıdk ve emanet kavramları üzerinde 

uzun uzun durup düşünmemiz gerekir; acaba in
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Yıifcıynıı Kuntu Olmak SAİD

V  J

san nasıl sadık ve emin bir insan haline geliyor?

Bizler yalan ve ihanete mecbur muyuz? Benim 

Kur’an’dan anlayabildiğim ölçüye göre sıdk yalana, 

emanet de hıyanete üstün gelir. Bu tezi tasdik etme

yen kimselerin peygamberler alemine girmesi ve 

peygamberlerin mesajını kavraması imkansızdır.

Ey okuyucu! Dur ve düşün! Çünkü biz bu nok

tayı, burada şaka olmayan, ayırdedici bir söze 

(kavl-i fasi) ulaşmadan üstünkörü bir şekilde ge

çersek, hiçbir şey bizim için düzgün hale gelmeye

cek, bütün yapıp ettiklerimiz de boşa gidecektir.

Bütün peygamberler şu mesajla birlikte gel

mişlerdir; Yüce Allah onunla ilgili olarak şöyle bu

yurmuştur:

“Sana ve senden öncekilere şöyle vahyeclildi: ‘Andolsun 

eğer şirk koşarsan bütün yapıp ettiklerin boşa gider ve zi

yana uğrayanlardan olursun!” (39/65)

Tevhid, bir beşerin diğer beşere ilah olmaması

dır. Bunun anlamı, kendine verdiğin hakkı başka- 

sma da, aynı şekilde vermendir. Eğer böyle davran

mazsan, Allah katında en büyük gazaba uğrarsın.

“Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsu

nuz? Yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri söylemek, 

Allah katında en büyük gazabı muciptir.” (61/2,3)

Yüce Allah şöyle buyurur:

“Siz Kitâb’ı okuduğunuz hâlde, insanlara birr’i emredip 

kendinizi unutuyor musunuz? Akletmiyor musunuz?” 

(2/44)

Öte yandan yüce Allah peygamberlerin dili ile 

şöyle buyuruyor:

‘Ben size yasakladığım şeylerde, size ters düşmek istemi

yorum.’ (11/88)

Buna göre bir peygamber eğer davet ettiği ilke

lere kendisi özen göstermezse, sâdık ve emin ola

mazdı. Nitekim Hz. Peygamber’in sıdk ve emânet 

vasfı, daha peygamberlik görevi kendisine veril

mezden önce, çevresinde yaşayan bütün insanlar 

için açık ve seçik bir netlik kazanmıştı. Bundan do

layı insanlar O’nu sadık ve emin lakabı ile lakap- 

landırnııştı.

Yeryüzüne ait olgu, sermaye ve temel budur. 

Ne var ki bu ilkeler, bugün yeryüzünün tümünden 

koybulmuştur. Öylesine kaybolmuşturlar ki, bu 

değerlerin yeniden bulunup sıkı sıkıya onlara sa

rılmak için tekrar eski yerlerine konulmaları, son 

derece zor hale gelmiştir.

Öyle zannediyorum ki bizler, üzerinde bulun

duğumuz toprakları sıdk ve emanet topraklarına 

dönüştürmeye mahkumuz. Oysa şu anda bütün 

dünyada geçer akçe olan sermaye yalan ve hıyanet

tir. Bizler sıdk ve emanetin egemen olduğu bir böl

geyi henüz teşekkül ettirebilmiş değiliz.

Bizler sıdka ve emânete devam etme hususun

da kendimize tanıdığımız haldin aynısını, batıla 

davet etme hususunda yalana (kizbe) verdiğimiz

de, yalanın sıdk ve emanet karşısında zafer kazana

cağını zannettiğimiz zaman, Allah’ın dini ve Allah
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SAİD Yaşıiyan K w ’an Olmak

Allah’ım, ben sadık ve 
emin olan peygam bere  
iman ettim  ve onu tasdik 
ettim . Sana ve Senin ke
limelerine ve emin pey
gam berlerine de iman 
ettim . Bu ikrar üzere bizi 
yaşat ve bu ikrar üzere  
emin olan kimselerle bizi 
buluştur.

hakkında kötü zanda bulun

muş ve Allah’a yalan iftira at

mış oluruz; ayrıca yalanın ve 

hıyanetin gücüne de iman et

miş oluruz. Mesela bu konuda 

insanların şöyle bir kanısı var

dır; derler ki, biz sıdk ile yalana 

eşit fırsat verdiğimizde, yalan 

sonuçta mutlaka başarıh ola

caktır. Oysa bu anlayış Kur’ani 

kanunun tam tersi bir anlayış

tır. Zira bu anlayış şu temel 

üzerinde odaklanmıştır. Hak

kın ortada bulunmaması, yala

nın zafere ulaşması demektir.

Oysa hak geldiği zaman batılın 

yok olup gitmesi doğal bir so

nuçtur. Yaygınlık kazanan bu yanlış tasavvuru, sıd- 

kın gücü yönüne çevirmediğimiz sürece onu hare

ket etmek için asıl konulması gereken yere koyma- 

mışızdır. Bizim bulunduğumuz konumda imanın, 

İslâm’ın, Allah’ın ve peygamberlerin bir esası yok

tur, demektir. Aksine benliklerimizin ta derinlik

lerine kadar, başkalarını tamamen susturup kendi 

gözetimleri altında bulundurarak görüşlerini açık

lama ve konuşma hakkından engellemedikçe onla

ra karşı başarılı olamayacaklarına bütün benlikleri 

ile inanan milletlerin inandıkları gibi inanmış olu

ruz.

Halbuki peygamberler fikirlerin ve akidelerin 

çatışmasında, kesinlikle ikraha başvurmamışlardır. 

Çünkü onların ölçüsü şu idi: ‘Helak olan açık de

lille helâk olsun, yaşayan da açık delille yaşasın

(varolsun)’. Hakkın (gerçeğin) gücüne iman,et^___

mek, ancak bu nebevi güveni yaratır; insanı dü

şüncelerini, görüşlerini ve inançlarını ifade etme 

konusunda bütün insanlara eşit fırsat ve imkan 

vermeğe sevk eder.

Onlar Allah’ın sünnetini kavrama konusunda 

hakl<ı gizlememizi istiyorlar. Oysa biz Allah ve Ra- 

sûlü için şahâdeti gizlememeyi, üzerimize bir ve

cibe saymamaktayız. Bu şahadetimize göre, hak 

geldiği zaman, batıl gerçek (tabii) bir ölümle ölür 

kaçınılmaz olarak. Hakkın kuvvetini lâyık-ı veçhi

le idrak ettiğimiz zaman, işte o zaman. Dinde ikrah

yoktur ilkesinin anlamını da 

kavramış olacağız.

Bizler ikrahsız bir toplumu 

henüz teşekkül ettiremediği

miz için, hiç kimse hakkı isbat 

için güç kullanımını hak ede

miyor. Eğer bunu gerçekleşti- 

remezsek gerçeğin kanununa 

değil, orman kanununa dön

müş olacağız.

Benim bütün suçum{!), 

kendi görüşümü açıklama ko

nusuna hasredilmesi gerekir; 

bundan başka bir suçum yok

tur. Zira ben kişisel görüşümü 

açıklarken güç araçlarını kul

lanmıyor, ötekine komplo kur

muyorum. Yani bu konuda kimse benden intikam 

alamaz. Çünkü ben yalnızca ve yalnızca hakkı söy

lüyorum;

‘Müminler sırf aziz ve iıamid AllalVa inandıkları için, o

zalimler onlardan intikam aldılar.” (85/8)

Bizler güç’ü esas alan bir millete, bir dine ve bir 

yaşama biçimine döndüğümüz zaman, hakk’m 

gücünü hükümsüz kılmış (ilga etmiş) oluruz. 

Çünkü orada, en güçlü konumunda olanlar, şiddet 

unsurunu kullanarak başarıya ulaşırlar. Ama dü

şüncelerin güçlerini esas kabul ettiğimiz ve onlara 

sarıldığımızda o zaman orada en güçlü olan fikir 

başarılı olur, zafere ulaşır.

Acaba sâdık ve emin kavramlarının gerçek ma

nalarını kavramamız mümkün müdür?

Mutlaka belirli bir fikre bağlanmak gerekir; şu

nu çok iyi idrak etmeliyiz: Son tahlilde başarılı ve 

kalıcı olan mutlaka fikirdir. Çünkü köpük mutlaka 

yok olup gider, ama insanlara yararlı olan yeryü

zünde kalır.

Allah’ım, ben. sadık ve emin olan peygambere 

iman ettim ve onu tasdik ettim. Sana ve Senin ke

limelerine ve emin peygamberlerine de iman et

tim. Bu ikrar üzere bizi yaşat ve bu ikrar üzere 

emin olan kimselerle bizi buluştur. ■

Çev: Ahdi Keskinsoy 

El-Mecelle, Ekim 2000
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RÖPORTAJ

“Ramazan Kur’an’ı Yaşamak İçin 
Yeni Bir Başlangıç Oimaiı”

Şemsettin Özdemir

Ümran: Toplumdaki tüm dejenerasyona rağmen 
toplumun büyük bir bölümünde Ramazan ayma ve 
bu aym icaplanna karşı yoğun bir ilgiyi gözlemliyo
ruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yoğun ilgi
nin sebepleri neler olabilir?

Ramazan’da Dine Yöneliş Artıyor

Ş. Özdemir: Ramazan ayı yılda bir defaya mah
sus bir ibadeti içerdiği için böyle bir yoğunlaşma olu
yor. Toplumun geleneği içinde Ramazan’a özel bir 
muamele var. Kur’an’da belirtildiği üzere Kadir gece
si bu ayda yer alıyor. Ramazan ayı bütün müminle
rin aynı eylemi yaptığı bir ay Dolayısıyla toplumun 
geneli diğer ibadetlerden daha fazla ve farklı olarak 
oruç'a ilgi gösteriyor ve böyle bir yoğunluk yaşanı
yor. Hiç tahmin etmediğimiz insanlar oruç tutuyorlar. 
Oruca büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Önemli bir 
kısmı yalnız Ramazan’da oruçla birlikte beş vakit na
maz kılıyor. Cuma namazı kılıyor. Teravih namazları 
kılıyorlar. Bu bereketli ay gerçekten toplumun tümü
nü heyecanlandırıyor. Bunu büyük şehirlerde daha 
net gözlemliyorsunuz. Şehirde iftar yaklaşırken ha
yat duruyor. Trafik kilitleniyor. Bu Ramazan'a verilen 
önemden ileri geliyor.

Bu sevindirici bir yöneliştir. Bunun kıymetini bil

mek lazım. Ramazan vesileleriyle toplumda meyda
na gelen İslami hayat’ı daha içten yaşama arzusu
nun değerini bilmek, bu konuda bir adım atan insan
larla iyi ilişkiler kurarak bu alışkanlıkları ömrümüzün 
geneline yaymamız gerekliliğini güzel bir üslûpla an
latmak gerekir.

Araştırmalar gösteriyor ki, bu toplumda %80-85 
civarında insan oruç tutuyor. Rabbim Allah diyor. 
Rabbimiz emrettiği için oruç tutan bu insanlara, de
mek ki diğer sorumlulukları, Allah’ın diğer emirleri de 
anlatılırsa, o zaman bu yönelme hızlanacaktır.

Bu ay gerçekten güzel ve bereketli bir ay Herke
si değişik düzeyde Ramazan’ın etkisi, heyecanı kap
lar. Bunu evlerimizde hissederiz. Çevremizde hisse
deriz. İftarlarda hissederiz, teravihlerde hissederiz. 
Bu heyecan Ramazanın ruhunda var. O coşkulu iftar 
ortamında, toplu birlikteliklerde var.

Tok, Acın Halinden Oruçla Anlar

Ramazan’ı bilinçli düşündüğümüz zaman, zen
gin insana, fakirin halini öğretiyor. Ne kadar zengin 
olursa olsun, eğer mü’minse Ramazan’da oruç tuta
caktır. Bu oruç süresince kendi nefsinde yaşayacak
tır o açlık duygusunu Tok acın halinden anlamaz’ di
ye bir söz vardır. Zengin müslüman bu duyguyu ya
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şadığı İçin fakir insanların ne çektiğini anlar. Rama- 
zan’ın böyle de bir toplumsal denetim mekanizması 
gibi fonksiyonel hikmeti var.

Ümran: Bu ayda kazanılan alışkanlıklar yılın di
ğer zamanlarına da yansıyabilir. O zaman Ramazan 
ayını bir terbiye ayı, alışkanlıktan kazanma ve güç
lendirme ayı olarak düşünebiliriz. Rabbimiz böylece 
tüm insanların hayatını sosyal ve ekonomik olarak 
kuşatıcı bir eğitim, ferdi ve toplumsal bir denetim 
oluşturuyor diyebilir miyiz?

Ş. Özdemir; Evet! Bunu görüyoruz, Rama- 
zan’da intak etmeye, zekat vermeye alışan insanla
rın önemli bir kesimi bunu devam ettiriyorlar. Birey
sel ibadetler de Ramazan ayı dolayısıyla başlıyor ve 
Ramazan’dan sonra da belli ölçüde devam ediyor. 
Önemli olan bu aydaki alışkanlıkları tüm yıla yay
maktır. Neden? Çünkü fakir her zaman fakir. Fakirin 
sıkıntısı Ramazan’la bitiyor değil; bu sıkıntılar Ra- 
mazan'dan sonra da devam ediyor. Bu intak alışkan
lığı eğer oniki aya yayılırsa; işte esas mü’minlerden 
istenen budur. Bu anlamda Ramazan'ı bir milat 
olarak alıp bu ayda başladığımız tüm hayırlı alışkan
lıklarımızı devam ettirmemiz gerekir.

Kur’an Mü’minlere Emanettir!

Ümran: Ramazan ayında oruç- farz bir ibadet. 
Ramazan'ı mübarek kılan Kur’an’m bu ayda indiril
mesi. Kur’an okumak da tüm mü’minlere oruç tut
mak kadar farz bir ibadettir diyebilir miyiz?

Ş. Özdemir: İşin özü bu. Bu ayda oruc’un farz 
kılındığını biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah bu kita
bı bu ayda vahyetmeye başlamış. Tüm emir ve ya
sakların içinde olduğu kitap (Kur’an) bu ayda indirili
yor. Bir müslüman zaten tüm bunları öğrenmek için 
Kur’an okumak zorunda. Ramazan ayı oruçla bera
ber Kur’an ayıdır. Bizlere Kur’an’ın öğrenilmesi ve 
öğretilmesi gibi bir farzı zorunlu kılar. Kur'an mü’min
lere emanettir. Kur'an’ı Kerim Allah’ın mü’minlere en 
büyük emanetidir. Şöyle düşünmemiz gerekir. Allah 
müminlere Kur'an’ı Kerim’i emanet etmişse, bu ema
nete ihanet edip etmediğimize bakmak mecburiye
tindeyiz. Emanete ihanet etmeyen mü’minler ancak 
Kur’an’ı Kerim’i gereği gibi okuyup, öğrenip yaşama
ya çalıştığı zaman ihanet etmemiş olurlar. Yoksa bi

ze gönterilen bu kitabı okumaz, bilmez, öğrenmez ve 
öğretmek için gayret sarfetmezsek biz Allah’a ve ki
tabına ihanet etmiş oluruz. Allah bu durumdan koru
sun. Böyle bir emanetin ağırlığını kavramamız lazım. 
Allah bizden nasıl bir mü’min olmamızı istiyor? 
Kur’an bize nasıl yol gösteriyor? O insanların basire
tini nasıl açıyor? Bütün bunları gerçek anlamda kav- 
radığmız zaman Ramazan daha büyük anlam ifade 
edecektir. Demek ki bizim Ramazan ayını Kur’an-ı 
Kerim’le tanışma, onu kavrama ayı yapmamız lazım
dır. Aynı zamanda öğrendiklerimizi yaşantımıza yan
sıtma ayı yapmamız lazımdır. Kur'an-ı Kerim bizden 
neyi istiyor? Nasıl bir mü’min olmamızı, nasıl bir in
san olmamızı istiyor? İlişkilerimizi nasıl düzenleme
mizi istiyorsa onun gereğini yapmamız gerekiyor.

Allah buyuruyor: "Bu sana ve kavmine bir öğüt
tür, bir hatırlatmadır, sen ve seninle beraber olanlar 
bununla hesaba çekileceksiniz.”

Düşünmek lazımdır. Bizler Kur’an’dan hesaba 
çekileceğimize göre, hazır Ramazan’a kavuşmuş
ken bu Ramazan ayında Kur'an’la buluşmalı, onu 
okumalı, özümlemeli ve yaymalıyız; yaşatmak için 
de gayret sarfetmeliyiz. Buna vesile olursa Ramazan 
ve oruç asli anlamını kazanmış olur.

Ramazan’da Kur’an’ı Yaşamak

Ümran: Bir müslüman Kur’an’ı mihenk alarak bu 
ayda kendini gözden geçirmeli, o hesap günü gel
meden bu dünyada kendi hesabını kendisi yaparak 
eksiklerini tamamlamalıdır. Bu da ancak insanın 
kendisini Kur’an’ın istediği biçimde şekillendirmeye 
çalışmasıyla olabilir değil mi?

Ş. Özdemir: Tabi. Ancak nefsi arzular bunun 
önüne geçiyor. Nefse karşı cihad etmezsek değişik 
meşgaleler bizi Kur’an’dan uzak tutabilir. Ama bun
larla mücadele etmeliyiz. Bu olumsuz şartları düzelt
meli, Kur’an’la meşgul olmaya zaman ayırmalıyız. 
Çünkü biz bu kitaptan sorumluyuz. Bu iş elbette za
man istiyor. Diğer arzu ve isteklere boyun eğmeden 
bu zamanı ayırmamız gerekir. Nefislerle mücadele 
etmek gerekir. Eğer bu mücadeleyi yapamazsak 
Kur’an’ı yaşayamayız. Kur’an’ı öğrenmeli ve öğret
meliyiz. Önce öğrenmeli sonra bildiklerimizi anlat
malıyız. Allah bizden hesap soracak.
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İşte bunu yapmayı Ra
mazan bize hatırlatıyor. Ra- 
mazan’da pratik olarak oruç 
tutarak nefsimizle mücadele 
ederken, mücadeleyi 
Kur'an’ı okuma, anlama ve 
yayma noktasında devam 
ettirmeliyiz. İnsan şöyle bir 
soru sormalı; Bir sene için
de Kur'an’ı kaç defa oku
dum? Tümünü, bazı bölüm
lerini, fert veya grup olarak 
kaç defa okuduk? Bu soru
ya olumlu cevap alamıyor 
isek, dönüp Kuran’la arka
daşlığımızı, dostluğumuzu 
tekrar gözden geçirmek zo
rundayız.

Ramazan Ayında Tefekkür

Ümran: Kur’an'a bir bütün olarak bakarsak, 
Kur’an düşünmeyi, akietmeyi merkezine alıyor. Ra
mazan) ‘onbir ay m sultanı yapan da bu geçmiş ve 
gelecek ayların muhasebesi olabilir mi? Bu tefekkü
rü, toplumsal muhasebe; maddi-manevi sorunların 
tesbit ve çözümlerinin düşünülmesi olarak anlayabi
lir miyiz?

Ramazan'a mahsus olarak bu ayda Hz. Muham- 
med’in belirli bir zaman diliminde bir mekan tahsis 
ederek bu tefekkürü-itikaf-gerçekleştirdiğini görüyo
ruz. Nedir itikat? Bugün ne ifade ediyor?

Ş. Özdemir: Allafı Kur’an-ı Kerim’de akledip dü
şünmeyenleri kınıyor. Akletmeyen bir topmunun re
zillik içinde kalacağını söylüyor. Düşünen insan ken
disini, toplumun problemlerini, insanların, hayatın 
akışını düşünür. Olumsuzluklardan rahatsız olur. Uy
kuları kaçar. Bu gidişata karşı ne yapabilirim diye dü
şünür. Kendisini hesaba çeker. Bu davranış müslü- 
manlara farz kılınan bir davranıştır. Böyle bir eylemi 
hiçbir zaman terketmemeliyiz. Her mü’min, her fert, 
her insan, sorunlarımızı düşünecek, bunların çözü
mü için neler yapabileceğini kendisine soracak ve 
elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Toplumun eko
nomik, toplumsal, siyasal sorunları hakkında kafa

yorarak, geleceğimizi düşünerek, geçmişimizi düşü
nerek oradan da dersler çıkarmalıyız. Kur’an’ın farz 
kıldığı bu eylemle bağlantılı olarak düşünmek lazım 
İtikafı.

Tefekkür Örneği Olarak İtikaf

İtikaf ibadeti, bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti 
Peygamberin uyguladığı bir sünnetidir. Ramazan’ın 
son haftası, son günleri dünyanın meşgalelerinden, 
akışından koparak belirli bir dönemde, belirli bir 
alanda tamamen düşünmeye yönelme olayıdır. Hz. 
Peygamber burada düşünmüş, kafa yormuş, sorum
luluğunda olan insanların hayatlarıyla ilgili sosyal, si
yasal gelişmeleri değerlendirmiş... Bu konularda, ya
ni Hz. Peygamber ne düşündü, ne yaptı, bu özel 
alanla ilgili fazla bilgi aktarılmamış; ama muhtemel
dir ki bu alanda kendisini yoğunlaştırarak, o güne ka- 
darki faaliyetleri ve sonraki hedefleri konusunda dü
şünüyordu. Neler yapacağını, toplumu Kur'an-ı Ke
rim in rehberliğinde nasıl eğiteceğini, mü'minlerdeki 
bazı arızi halleri nasıl düzeltebileceğini düşünüyor, 
planlıyordu.

İtikaf pratik bir ibadet. Bir müslüman güncel ha
yatın koşuşturmalarına bir dur diyor bu ibadetle. Bu
gün birçok insan ticaretinde, tarlasında, bağında, 
bahçesinde gece-gündüz işleriyle uğraşıyor. Rama
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zan’da belirli bir anı bu işe (itikafa) tahsis edip ken
dine ayırıyor. İslam dininde dünya işi ahiret işi ayırı
mı olmaz. Helalinden yapılırsa müslümanın her işi 
ibadettir. İtikat bu dönemde çok hayati bir öneme sa
hiptir. O kadar çok meşguliyetlerimiz var ki, birkaç 
saatini okumaya yazmaya ayıramıyor insanlar. Onun 
için itikafın espirisine uygun olarak bir zaman dilimi 
oluşturup fert veya grup olarak; Kur'an-ı Kerim oku
nur ve birlikte tefekkür edilirse çok önemli bir iş ya
pılmış olur. Bu dönemde yoğun bir Kur’an okuma fa
aliyetiyle Kur’an ’ ı birlikte konuşarak, tartışarak 
özümserlerse, buradan son derece faydalı sonuçlar 
çıkar. Bu ibadet aslında tüm müslümanların yapma
sı gereken bir ibadettir.

Ayrıca bu ibadet bir yıla yetebilecek birikimi ha
zırlama olarak da anlaşılabilir. Kur'an’ı anlamak için 
düşünmeyi, yaşamak için düşünmeyi tüm mü’minle- 
rin yapması gerekir diye düşünüyorum.

Hem ülkenin, hem dünyanın sorunları ile ilgili ka
fa yormak bugün dünden daha gerekli ve daha ha
yatidir. Herkes buna vakit ayırmak için nefsiyle mü
cadele etmeli, buna zaman ayırmalıdır. Bunun için 
gayret sarfetmelidir. Böylece fikri birikimi sağlayabil
sin, manevi birikimi, motivasyonu sağlayabilsin.

Burada şunu da eklemek isterim: Kur’an-ı Kerim’i 
en etkili ve kalıcı anlama biçimi, birlikte yapılan oku
ma şeklinden çıkarılabilir. İtikat da böyle bir şeyi 
mümkün kılan bir ibadettir. Yani bir grup üç-beş ar
kadaş birlikte Kur’an okuyorlar ve müşavere ediyor
lar. Bunu yapanlar göreceklerdir ki, bu ne kadar 
zevkli, ne kadar bereketli bir iştir.

Müslümanın Günlük Yaşayışı Nasıl Olmalıdır?

Ümran: Bir mü’min özelde Ramazan’da genelde 
tüm hayatında nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmeli, 
ilişkilerini, nasıl düzenlemelidir?

Ş. Özdemir: Ramazan vesilesiyle bir mü'min ha
yatını en güzel tarzda devam ettirmeye çalışmalıdır. İş 
hayatında iş akdine bağlı olarak, dürüst ve işinin ehli 
olmalıdır. İşinin takvasını yerine getirmelidir, işini düz
gün yapmalı, iyi yapmalı, insanları aldatmamalıdır. İs
ter işçi, ister işveren olsun, bunlara dikkat etmelidir.

Bir mü’min komşuluk ilişkileri, akrabalan ile olan 
ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerinde gerçekten Allah’ın 
emrettiği şekilde olmalı. Yardımlaşmayı seven bir

fert olmalıdır.
İlişkilerinde yalan söylemeyen, herkesin emin 

olduğu bir mü’min olmalıdır. Bu özellikleri ile fark 
edilmelidir. Davranışları, yaşayış, dürüstlüğü, alçak 
gönüllülüğü, herşeyiyle Kur’an’ın öngördüğü özellik
lere sahip, Kur’an’ı yaşayan bir mü'min olmalıdır. 
Hani ‘Hz. Peygamberin ahlakı nasıldır?’ diye, Hz. Ay
şe validemize sorulduğu zaman, 'O Kur’an ahlakı ile 
yaşardı' demiştir. İşte bunu örnek almamız lazımdır.

Herkes işini iyi yapmalı. Şoförse, arabasını ku
rallara uyarak kullanacak, hiçkimseyi rahatsız etme
yecek, çevresini rahatsız etmeyecek. Eğer inşaatçı 
ise inşaatını sağlam yapmak mecburiyetinde. Bak
kalsa insanlara bozuk gıdalar satamaz. Bakacak, 
bozuksa satmayacak. Her işin takvası o işin en iyi 
şekilde yapılmasıdır.

Ramazan vesilesiyle oruç tutan bir insan nasıl 
Ramazan’da bu davranışlarına dikkat ediyorsa, her- 
günü oruçlu gibi yaşamalıdır. Oruçlu iken gösterdiği 
hassasiyetleri her zaman göstermelidir. Böyle bir 
mü’min hassasiyeti ortaya çıkmalıdır. Ramazan ve
silesiyle bunları yaygınlaştırmak lazımdır.

Eğer biz Ramazan'ı böyle yaşarsak diğer aylar
da da böyle yaşayabiliriz. Umarız ki öyle olur. Allah 
tüm müslümanlardan bunu istiyor. O zaman herkes 
bu mü’mini örnek alır. Ne güzel bir insan diye gıpta 
eder. Anlattıklarına inanmasa da gerçekten bu in
sanlar dürüst, bunlara güvenilir, bunlar işini iyi yapar 
derler ve özenirler. En güzel tarzda örnek olarak in
sanlara şahit olmalıyız. Dini değerlerin yaşanılabilir 
şeyler olduğunu yaşıyarak göstermek lazımdır.

En büyük tehlike mü’minlerin, mü’min olduğunu 
söyleyenlerin yaptıkları yanlışlar sonucu insanların 
dine olan sevgilerini yitirmeleridir. Yanlış örnekler in
sanları dinden soğutabilir. Eğer yapılan yanlışlar din
dar olduğunu söyleyen insanlar tarafından yapılıyor
sa bu dikkat çeker. Ama tam tersi, iyilikler dindar in
sanlar tarafından yapılıyorsa bu da dikkat çeker ve 
insanların sevgisini çeker.

Toplumsal Yardımlaşma ve İnfak Ayı

Ümran: Ramazan’da Kur’an okuma, oruç gibi 
İbadetlerin yanında bir de yine bu ayda sıklaşan in
fak, fitre ve zekatlar var. Toplumdaki aç ve açıkta 
olan insanların gözetilmesi, akraba, komşu, arkadaş
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ve çevremizdeki diğer insanların gözetilmesi var. Bu 
insanların iftarlığı var mı? Sahurluğu var mı? Bay
ramda giyeceği var mı? Tıjm bunların da görülmesi
ne vesile olan bir ay değil mi? Ramazan'm toplumsal 
işlevinden de söz edebilir miyiz?

Ş. Özdemir: Tüm dünyada müslümanlar arasın
da böyle bir gelenek oluşmuş, Ramazan'da zekatlar, 
fitreler verilir, intaklar artar.

Oruç tutan bir insan/müslüman elbette şunu dü
şünecek. Bu ayda acaba kaç insanın iftarlığı yok. 
Sahurluğu yok. Belki de iftarla sahuru ayrı ayrı yapa
cak imkanı olmayan çok insan var. Bunları düşün
memiz, hissetmemiz lazımdır. Bunlan gözetmemiz 
lazımdır. Bunlar bir müminin vazifeleridir.

Nefislerinize Uyup Cimrilil< Etmeyin!

Allah razı olsun. İnsanlar bu ayda biraz daha faz
la yardımlaşıyor. Fakir insanlar hatırlanıyor. Yardım
lar artıyor. Bu konuda bir bilinçlenme var. Ama bu ko
nuda herkes kendini hesaba çekmelidir. Cimrilik 
duyguları bastırılarak daha fazla ne yapabilirim, da
ha kaç fakire yardım edebilirim, diye düşünülmelidir. 
Bunun yolları bulunmalıdır. Kendi imkanlarına bak
malı, cimrilik hastalığına düşmemelidir. Muhammed 
suresinin son bölümlerini okuyalım:

“Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlen
cedir. Eğer iman eder ve sakınır
sanız Allah size mükafatınızı verir.
Ve sizden mallarınızı tamamen 
sarfetmenizi istemez.

"Eğer onları isteseydi ve sizi 
zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve 
bu da sizin kinlerinizi ortaya çıka- 
nrdı. (İnsan ruhunun mal karşısın
daki tutumunu tahlil etmektedir).

“İşte sîzler, Allah yolunda har
camaya çağırılıyorsunuz. İçiniz
den kiminiz cimrilik ediyor. Ama 
kim cimrilik ederse, ancak kendi
sine cimrilik etmiş olur. Allah zen
gindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer on
dan yüz çevirirseniz, yerinize siz
den başka bir toplum getirir ve on
lar da size benzemezler. (İnsanlar

farz olan harcamayı yapmak zorundadırlar. Eğer bu
nu yerine getirmezlerse helaki hak eden bir toplum 
olurlar).’’ (47, Muhammed, 36-38)

Hayırlı İşlere Aracı Olmak Lazımdır

Bu açık uyarılardan sonra imkanı olan müslü
manlar bu Ramazan vesilesiyle imkanlarını gözden 
geçirmeli, zekatını vermeli fakirleri gözetmelidir. İm
kanımız varsa ihtiyaç sahiplerine oniki ay yardım et
meliyiz. Açların sadece Ramazan’da doymaları yet
miyor. İhtiyacı olan Ramazan’dan sonra da ihtiyaç 
sahibidir. Arkasından bayram geliyor. Bayramlarda 
insanlar, yaşlılar, çocuklar sevindirilmelidir. Tüm 
bunların Ramazan’da hatırlatılması lazımdır.

Bir de şu var. Bu işlere binlerinin vesile olması la
zımdır. İnsanlar teşvik edilmediği zaman, ulaştıracak 
yer bulamayabilirler. Örneklerini görüyoruz. Bir kişi 
bu işi üstlenip imkan sahiplerine gidip böyle fakir 
olanlara dağıtılmak üzere yardım, bağış, infak istedi
ği zaman insanlar çıkarıp veriyorlar. Bu imkanlar 
sağlanıp imkanı olmayanlara bunların aktarılması la
zım. Hiçbirşey kendi kendine olmaz. Bu hayra binle
rinin vesile olması gerekiyor.

Bugün bu kadar im kanı, malı-mülkü olan insana 
karşılık ihtiyaç sahibi milyonlarca insan var. Çok aile 
geçim sıkıntısından dolayı yıkılmaktadır. Bir çoğu yı
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kılma aşamasına gelebilmektedir. Bir taraftan zevk 
ve keyifler için milyarlar harcanırken başka bir taraf
ta geçinemediği için ailelerin yıkıldığını düşünmek 
lazımdır.

İsrafa Dönüşen İftar Programlarından 
Kurtulmalıyız

Tüm bunlar lüks Ramazan iftarlarında hatırlanmı
yor, maalesef. Son yıllarda artarak devam eden bir 
alışkanlık var. Lüks otellerde, restorantlarda verilen 
iftar yemekleri. Kuş sütü dahil birçok yiyeceğin, içe
ceğin bulunduğu bu sofralarda fakirler yoktur. Ve bu
ralarda fakirler de hatırlanmaz. Bu çok yanlış bir tarz
dır. Bunu yapanlar kendilerini hesaba çekmelidirler. 
Allah’ın istediği iftar böyle bir iftar mıdır?

Ümran: Haklısınız. Toplumumuzda bırakın iftar
lığı, sahurluğu şu kış gününde odunu, kömürü olma
yan binlerce aile var. Hz. Peygamber’e bakıyorsu
nuz, bir hurma ile, onu da bulamazsa orucunu açma
dan birleştirmiş... Bunlan görünce gerçekten bugün
kü müslümanlann kendilerini ciddi şekilde muhase
beye çekmeleri gerekiyor. Tüm müslümanlar orucu, 
namazı, teravihi hayrı-hasenatıyla Ramazan) başa
rıyla bitirdikten sonra bayram yapıyor. Bu bayramı 
tüm müslümanlar hak ediyor. İbadetler sıklaştı, 
Kur’an-ı Kerim okundu, fakir, fukara doyuruldu, ne
fislerle mücadele edilerek Allah için aç kalındı. Bu 
sabırların karşılığı olarak bayram yapılıyor. Bayram
lar fert ve toplunn için ne ifade eder?

Ş. Özdemir: ifade ettiğimiz gibi israfa dönüşen 
iftar ve programlardan kurtulmalıyız. Ramazan ayın
da tüm mü’minler israftan uzak, yoksulu, fakiri, yiye
ceği olmayanı, yakacağı olmayanı hatırlarsa bu top
lumda huzur olur. Bir insanın işi bozulmuş, zengin
ken fakir olmuş olabilir. Kirasını ödeyemiyor olabilir. 
Çocuklarının eğitim-öğretim, ihtiyaçlarını karşıla
yamıyor olabilir. Hastalığı dolayısıyla çalışamıyor- 
dur. Çalışamadığı için ihtiyaçlarını gideremiyordur. 
Ne yapsın bu insan? inançlı olduğundan çalıp çırpa
mıyor. Bunlann hatırlanması lazımdır. Böyle geçiri
len bir Ramazan sonrası Bayram yapmaya hak ka
zanmış oluruz.

Bayramlar Toplumsal Bir Heyecandır

Bayramlar toplumsal bir heyecandır. Bu heyeca
nı yaşamak lazımdır. Bayram vesileleriyle biz önce 
yakınımızı, akrabamızı, arkadaşımızı aramalıyız, 
hal-hatır sormalıyız. Hastaları ziyaret etmeli, çocuk
ları, yaşlılan, fakirleri sevindirmeliyiz.

Tam bu noktada toplumumuzdaki bir alışkanlığa 
dikkatleri çekmek istiyorum. Maalesef mü’min insan
lar bayramı bir tatil olarak algılayıp kışın Uludağ ve 
benzeri yerlere yazın da deniz kıyılarına filan gidiyor
lar. Akrabalarından, komşularından, arkadaşlarından 
uzak olarak bayramı geçiriyorlar. Son derece yanlış 
bir hareket tarzıdır. Mü’min insanlar bayramlarını bu
lundukları yerde veya akrabalarının yanında köyün
de, kasabasında, eş-dostlarının yanında geçirmek 
durumundadırlar. Gençse akrabalannın, büyüklerinin 
yanına gidip ziyaret etsin, bayramlaşsın. Yaşlıysa 
evinde dursun, gençler gelsin ziyaret etsin. Yoksa ev
ler kapanıp tatile gidilirse ne anladık bu bayramdan. 
Bayramı bayram gibi yapalım. Bayramı tatil olarak al
gılamak bayramın ruhuna ters bir anlayıştır.

Yapılacak en güzel iş insanlara ikramda bulun
maktır. Ziyaretlerine giderek insanları sevindirelim, 
bize gelenleri hoş karşılayıp, ikramda bulunalım.

Ancak o zaman bayram bayram olur. Bayram bir 
kaynaşmadır. Dostlukların artmasıdır. Yani halk için
de kalmaktır. Halktan kopuk otellerde, yazlıklarda ta
til bölgelerine gitmek değildir. Bayramı böyle anlayan 
ve böyle bayram yapan kendine yazık etmiş olur. 
Ramazan’ı anlamamış olur.

Allah hepimize Ramazan'ı oruçla, hayırla ihya 
etmeyi, bu hayırların sonunda Ramazan bayramını 
da hayırla geçirmeyi nasip etsin.

Son olarak tekrar tekrar üzerinde durmamız ge
rekiyor:

Ramazan’ı ruhuna uygun şekilde değerlendire
lim. Kur’an’a, onun rehberliğine sımsıkı sarılalım. Al
lah'ın bize bıraktığı bu emanete ihanet etmeyelim. 
Ramazan vesileleriyle bu sorumluluğumuzu tekrar 
hatıralayıp emanete sahip çıkalım. Aksi takdirde yap
tığımız herşey boşa gider. Kaybedenlerden oluruz.

Ümran: Sayın Özdemir teşekkür ederiz. m
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KÂLBt>f SöfR A SIM A  DİZ 

ÇÖKVŞVDVİR RAM AZAM

Bir ülkeye .gidiyoruz biz.

Gittiğırniz ülkeden bakmak İçin kendınaize, yüksekte 

bir gezegene çıkıyoruz, höp,birlikte, Halier devşirmek İçin, 

•beden üfkesint onarmak, ruhu orındırmak üzere yolo ç?kh

Onbir aytn hesabını sorbcâğtz kendin f̂ze. Taşkınlıklar 

düzeltilecek. Umutsuzluklar çekiçlene'^eL Yüksek, çokyük- 

-sek bir gezegenden bakacağız onbir ayNk halimize.

Anlamak için, anlamlandırmak için . Meleklerden , 

ödünç bir ruh giydirip bedene, fırınlanıp'daha kavı dön

mek için geriye... Çekiyoruz yolları kendimize.

Yollarda ilahiler. Gece içinden selalar. Şadırvanda su 

sesleri... Ve bir şelale olarak akan Kur'an tilavetleriyle, 

uçuyoruz bizi kucaklayan sese.

Kaç yıl oldu bilmiyorum. Ramazan ayı gelmiyor. O da

ha yola çıkmadan, biz gidiyoruz ramazana.

Çünkü, öyle ihtiyacımız var ki ona...

Öyle ihtiyacımız var ki, hilesiz, kirşiz, korkusuz, kinsiz 

bir sığmağa. Bu yüzden belki, canhıraş koşularla uçuyo

ruz o esenlik yurduna.

Kalbimiz yerine orda dönüyor. Merhameti tutabiliyo

ruz parmaklarımızla. Kavi bir tebessüm orda yerleşiyor 

çehremize. Selam, secde, dua... Kim melek, kim Adem 

ayırt etmek zor orda.
Hilal düşer önümüze, en taze haliyle.

Gökten bir işarettir, düşer içimize. Zaman silkinir ön

ce. Saatler kendini aşar, iftar gelir, sahur sofra kurar; gün 

kendini kendi içinden, yufka gibi, birkaç kez çoğaltarak 

açar.
Zaman, insanı değiştirmek için, önce, kendini değişti

rir; oruç ayında.
Bir hurma dalıdır zaman. Gökten yere yansıyan. Kirle

nen bir okyanusa doğar gibi, insanın içine doğan. Ve yeni 

hallere insanı hazırlayan.

Sussun nefsin azgın sadası. Alınsın, nefsin elinde bir 

megafon olarak kullanılan beden.

Sükunet ülkesine gidiyoruz. Sessizlik. Çevrilen sayfa 

hışırtıları, Renklerden sadece beyaz. Hatimden hatime ko

şan beyaz tülbent ırgalanıyor, kıtalar birbirini iftara çağı

rıyor. Afrika'nın duası düşüyor Asya'nın sofrosıno. Kec- 

mir'den kalkan bulut, günün ortasında serinlik İndiriyor 

Ortadoğu'nun ortasına.

Zamanın adı dua. Su yerme tevbe kullanıyor bu ulkp 

Zıkiryagmura nazire. Ve ille de Kur'an> Akfın kalbin sofra  ̂

' sına diz çöküşüdür ramozonl 

’ 'o' Yoksula "zengin bakiş böylş başlar, Ruhun-zen^inleş- 

’ me provası açlık mekanıyla’ oıtaya çıkar, Alfp başını, ra

kamların peşinde sarhoş ojan hırs,.bir şadırvan çeşmesi, 

de, ışığı içen su: resmiyle kırar kirli aynasını.

Ey gök sofrasının konukları!

Aynı onda, aynı ay'da anlayın diye kendinizi; oruç 

benzersiz bir ülke olarak beklemekte hepinizi; hepimizi. 

Kapıları ardına kadar açık bir ülke. Kilitsiz, yasaksız...

Duvarsız bir diyar.

Kendi ziynet olan bu diyarda, ödül içinde ödül; Bin 

ay'dan daha hayırlı bir gece... Zamanın tıkabasa bir ay'a 

yüklenişi. Ordan do sonsuzluğa uzanan bir kehkeşan.

Nimetin kıymetini anlatır, kinin dizginlerini toplar. Ak

lı, kalbin ritmine bağlar. Gövdeyi onarır, ruhu aydınlatır. 

Öyle bir ay ki oruç ayı, insana arınmış boy aynası...

Bir başkasının ulaşamadığı, hafsalasının alamadığı 

bir sukunet sonrası, onbir oy kullanılacak diriliği, bu boy 

aynasında bulur o diyara uğrayan.

Bayram bir işarettir.

Günler içinden, günleri kıskandıran bir günle, hal dili 

söze giriyor;

"Can bula cananını bayram o bayram ola."

Bayram neticedir. Ruhun bir aylık eğitimi başarıyla ta

mamlanmıştır. Esenliğe erişmiş ruhların, nasıl yaşaması 

gerektiğine, tablo gibi cevaptır bayram.

Sevincin sokaklara çocuk çığlığı gibi inişi, bayramla 

anlaşılır.

Ve o dikkat.

Ve o tedirginlik.

Ümit ve korku yani.

Tastamam hayat.

Hem de ayniyle vaki.
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KAPAK

Kur’an’ın Kadirlediği ve 
Kutsadığı Zamanların 

Ramazanı

İsmail Kazda

N eden Kur’an’ın inmesiyle 

kutsallaşan bir zaman 

dilimi Ramazan ile 

birleştirilmiştir acaba? Bu

nu hiç düşündük mü? Ya 

da kaçmıız bu birlikte- ^ 

liğin sebebini soruş

turdu? Bu iki kutsalm 

bir araya gelmesi, 

kutsalı ve kutsalbğı ve 

bütün mukaddes kav- t 

ramları hangi boyutla

ra çıkarıyor, yükseltiyor 

acaba?

Bu soruların doğru ceva

bını yakalayabilmek için kadirli 

geceden bahseden sure ile ramazanla

rı dile getiren ayetleri ele almanın gerektiği, 

her halde üzerinde herkesin ittifak edeceği bir yön

tem olacaktır. İnmeye başladığı geceyi kadirleyip 

Ramazan’a bağlayan sebeplerin neler olduğunu 

anlamaya çalışmak, her mümin için kaçınılmaz bir 

borçtur bize göre. Onun içindir ki, önce, bir gece

nin niçin kadirli olduğunu, olabileceğini anlatan 

sureyi anlamakla başlayalım işe. İşte Kadir sûresi

nin bizim anlayışımızdaki Türkçe manası:

“İnmeye banladığı ant, zaman dilimini kadirli

yapan, değerli kılan o Kur'an ı geceler

den birinde insan idrakine indir

meye haşladık. İndirildiği an 

olan geceyi kadirli ve de 

çok değerli yapan büyük 

gerçekleri, şayet o in- 

meseydi, indirilmesey- 

di, sana anlatacak, 

idrakine sokacak, onu 

indiren bizden başka 

kim olabilirdi? O bü

yük gerçekler ki, indiği 

zaman olan geceyi bin 

aydan daha hayırlı bir 

hale getirmektedir. Çünkü 

idrakine indirilen Kurbanın sa

na kazandırdığı yüksek kabiliyet ve 

dirayet sayesinde sayısız melek ve ruh emrine 

girmek için Rablerinin izniyle iner de iner meçhul

lerden yeryüzüne. Böylece bütün hayatında sana 

esenlikleri getirecek, bütün günlerini ağartacak yüce 

Allah'ın güçleri emrine girer gün ıştymcaya kadar.” 

(Kadir sûresinin tamamı)

inmeye başlayan ve daha sonra inmeye devam 

edecek olan ayetler, mutlak bilgilerdir. Allah’ın in

dindeki (Levh-i-mahfuzundaki) henüz insan idra

kine inmemiş olan ayetler gelmeye başladıktan
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sonra açığa çıkmaya başlayan meçhul bilgilerdir. 

O bilgiler, insanla birleştiği, kişiyle içselleştiği, bi

linç ya da iman haline geldiği zaman, o insan her 

kim olursa olsun çevresini tannnaya ve onlara ha

kim olmaya başlar. Bir insanm idraki, yani bilinci 

ne kadar gelişirse, o oranda çevre şartlarını emrine 

almaya başlar. Bilgi, meleke ya da melekeler İlâhî 

ordusu olduğundan, bilgiye hakim olmak, melek

leri emrine almak ve önünde secde ettirmek anla

mına gelir.

Yüce Rabbimiz, ayetlerini âfâkta (dışarıda) ve 

enfüste (içimizde) bize göstereceğini bildiriyor, in

diği geceyi kadirli yapan Kur’an-ı Kerim’inde. Evet. 

Gerçekten de bütün âfâkta ve bizim varlığımızın 

içinde, Allah’ın emriyle varlığını sürdüren, sayısını 

ancak yüce yaratıcının bilebileceği meleklerden 

müteşeldcil orduları vardır. Bu melekler Allah’ın 

indindeki, bir başka ifadeyle, Levh-i-mahfuzunda- 

ki varlığı var eden ve varhğını sürdüren hareketli 

bilgilerdir. Ve biz onlardan ne kadarını tanırsak, el

bette o kadarını kullanabilir hale getirebiliriz. İşte 

Kur’an, o bilgiler ile insan arasındaki bağdır. Biz, o 

meçhul bilgilere Kur’an’ın idrakimize kazandırdı

ğı genişlikle ulaşır, onları bilinç haline getirir, kul

lanırız. Bilgiyi kullanmak, kullanabilmek ise, bizim 

günlerimizi, zamanımızı ağartır, aydınlatır.

Kur’an öğretisi ile gelişen insan idraki, meçhul

deki bilgileri aşikar etmekle kalmaz, o bilgileri na

sıl ve hangi amaçta kullanacağımızı da gösterir. 

Evet. Kur’an, insanla bilgi arasındaki bağı kurma

ya hizmet verdiği gibi, o bilgilerin hangi amaçta 

kullanılması gerektiğini de açıklar. Bu bakımdan, 

Kur’an’a sayısız adının yanında, amaçları tayin 

eden, kullanım sınırlarını (helâl-haram sınırları) 

belirten ve insanı haram çizgisine girmekten koru

yan anlamında “Korunma Zırhı” adı da verilebilir. 

Basiretli insan, Kur’an’dan hayatta neleri yapması 

gerektiğini öğrenirken, yaptıklarını hangi mak

satla yapması gerektiğini de kavrar. Ondan, 

güçlü olmanın yollarını öğrenirken, o gücü T 

hakkın emrine vermediği taktirde, gücünün 

kendi başına ne belalar getireceğini, getire

bileceğini de çıkarır. Çünkü Kur’an hakkın 

hak, kuwetin kuvvet olduğunu, bu ikisinin 

izdivaç etmesi gerektiğini, bu izdivaçta haki

miyetin hakta olmasının farz olduğunu telkin eder 

kişiye. Tersi olursa, yeryüzünde fesadın hakim ola

cağını anlar, insan Kur’an’dan.

İşte Ramazan orucu, çerçevesini Kur’an’ın çiz

diği hak-batıl farkının ne olduğunu, hakkın içsel- 

leşmediği şartlarda ise, yerpzünün nasıl bozgun

lara uğrayacağını hatırlatan en önemli kişisel talim 

şartlarını taşıyan bir yapıya sahip olduğu için, Ku- 

r’an’m inmeye başladığı zaman dilimi ile birleş

miştir. Ancak böyle bir talimden geçtikten sonra 

gücün hak yolunda kullanılması gerektiğinin far

kına varılır. Çünkü Ramazan günleri, güçsüzün 

çektiklerinin bir kısmını bizzat yaşatan şartlara sa

hiptir. İnsan, güçlü kişi bu şartlara girdiğinde, her 

türlü açhğm, mahrumiyetin şiddetini içinde duyar 

ve güçsüzlere merhamet etmesi gerektiğini bütün 

benliği ile kavrar. İhtiyacı olan nimetlerden mah

rumiyetin tadını tadar. Onun için gerekli nimetler

den zor kullanarak mahrum bıraktığı zayıfların acı 

hallerini içselleştirir. İnsafa gelir, bireyin hakkını 

çiğnememe yolunu tutar. Mustazafla (zora başvu

rularak zayıf bırakılanlarla) aynı şartları yaşayan 

müstekbir (zor kullanarak güçlenmiş kişi ya da ki

şiler) yoklukta, tüketmekte ve açlıkta eşitlik içine 

girer, kendi kuwetine güvenerek zavallı mustazaf- 

lara hayatı zindan eden yasalar ve 

yaptırımlar dayatmaz.

Bakalım indiği 

geceyi çok de- 

ğerh kılan 

K u r ” a n , 

oruç l a  

ilgili
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olarak ne buyuruyor:

“Ey inananlar! Sizden 

öncekilere de emredildiği 

gibi, gümahlarımzdan ko- 

runmamz için, sizin üze

rinize de oruç yazıldı. Sa

yılı günler olarak. Sizden 

kim hasta veya seferde 

olursa, tutamadığı günler 

sayısınca, ilerideki ba^ka 

günlerde tutabilirler. Çe

şitli sebeplerden ötürü 

oruç tutmakta çok zorla- 

nanlarm, tutamadığı oruç 

karşılığı fidye vermesi, bir 

yoksulu doyurması lazım

dır. Bununla birlikte, kim isteyerek ve severek iyilik 

yapıp orucunu tutarsa, böylesi hir davranış kendisi 

için daha iyi olur. Şayet düşünürseniz, oruç sizin için 

çok hayırlı sonuçlar getirir. Ramazan ayı, insanlara 

doğru yolu gösterici, yani hidayeti, doğru ile eğrinin 

farklarını ayırdedici Kur anın indiği zamanı içinde 

barındıran aydır.” (Bakara:183-185)

Yazının başından itibaren söylediğimiz ilkele

rin bütününü içinde barındıran üç ayeti görüyor

sunuz yukarıda. Son ümmetten önceki bütün ne

sillerin inanan insanlarına orucun emredildiği 

söyleniyor, ulaştığına kadir ve değer getiren kutsal 

Kur’an’da.. Demek oluyor ki, gücüne dayanarak 

insanın insana yaptığı zulüm başlayalı beri, kibirli

nin kibrini kırmak için oruç emredilmiş yüce yara

tan tarafından.

Ramazan ayının bir adı da Kur’an ayı olarak 

anılmaktadır. Şayet düşünürsek, zayıflara karşı 

hassaslaşan kalplerimiz, bu ayda daha insaflı düşü

nür, diğer zayıf insanlara karşı merhametimiz ço

ğalır. Bu ayın adı ‘Kur’an ayı’ olabildiğine göre, 

yalnızca midelerimizi boş tutmaktan kurtulmak 

için, bu aya aduiı veren Kur’an’daki Allah emirleri

ni anlamaya çalışıp hayatımıza uygulamanın yolla

rına bakmak gerekmektedir. Başka türlü bir Rama

zan ayı geçirmek, perhizden başka bir şey değildir.

Ramazan ayı içinde Kur’an’ın ayetleri anlaşıla

cak, anlaşılan ayetlerin kılavuzluğunda hareket 

edilecektir. Yardıma muhtaç acizlere, Allah’ın dini

Başta kendi ülkesinin insanları 
olmak üzere, dünyanın her 
hangi bir yerinde baskıya uğ
rayan herkese yardım  elini 
uzatmadıkça, en azından uzat
ma gereğini yüreğinde hisset
medikçe, Ramazan ayında ya
pılan bütün ameller özel hare
ketler, içi boş birer ritüelden  
ibaret kalır.

üzerinde tefekkür ettikle

ri için dünyalıkla uğraşa- 

mayan düşünürlere, gü

cü, kuvveti çalışmaya 

müsait olduğu halde, bu 

gücünü kullanma imkânı 

bulamayan işsiz kimsele

re yardımcı olmadıkça 

tutulan bütün oruçlar sa

dece bir kür hareketidir. 

Başta kendi ülkesinin in

sanları olmak üzere, dün

yanın her hangi bir yerin

de baskıya uğrayan her- 

___________________  kese yardım elini uzatma

dıkça, en azından uzatma 

gereğini yüreğinde hissetmedikçe, Ramazan ayın

da yapılan bütün ameller özel hareketler, içi boş 

birer ritüelden ibaret kalır.

Dikkatle baloldığı zaman içinde oruç ibadeti 

geçen bütün ayetlerde görülecek olan gerçek; her 

hangi bir geçerH sebeple oruç tutamamak halinde, 

tutamamanın karşılığında ödenecek kefaret hep 

zayıflara, fakirlere sahip çıkılmasıdır. Yani malîdir, 

orucun kefareti. Güçlü ile güçsüzün arasındaki 

dünyadan faydalanmak bakımından açılmış olan 

mesafeyi kapamaya vesile edilmektedir, oruç iba

deti.

Ramazan ritüellerini Kur’an m içindeki emir

leri hayata geçirme eylemleriyle desteklemedikçe, 

içleri boş birer ayin olmaktan kurtarmanın imkâ

nı yoktur.

“Şayet düşünürseniz, oruç sizin için çok hayırlı 

sonuçlar getirir” biçimindeki ayet bölümü, herhal

de, orucu perhizden çıkarıp gerçek ibadete, itaata 

götürmeyi ve böylece hayatı bozgundan, bozgun

culuktan kurtarıp selamete ulaştırmayı işaret et

mektedir. Hayatı selamete götürmek ancak Ku- 

r’an’m mutlak kılavuzluğunda olabileceği için, 

haydi buyurun, bütün Ramazan boyu hep birlikte 

dediklerini yapmak üzere Kur’an’ı anlama yarışına 

girişelim.

Ramazan’mızın gerektiği biçimde geçmesi di

leklerimle, oruçlarınızın getireceği hayırlara koşun 

inşaallah. ■
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Buram buram toprak kokan bir köy meydanmda akşam 

ezanının okunmasını bekleyen minik yüzleri görmek kimle

re nasip olmuştur, bilmem; ama sıcak bir temmuz gününün 

ardından testilerle, gırbalaıia merkep üstünde dağların so

ğuk suyunu taş duvarlı evlere taşıyan körpe çehreler gör

düm. Gülen yüzler, kinden, nefretten uzakta, çok uzakta. 

Ezanın sesini sevda nameleri kabul edip bunu bir an evvel 

aile efradına yetiştiren gül yüzlü, donuk benizli çocuklarla 

evimizin yolunu tuttum.

Tarlasında akşama kadar tırpan sallayan, maddenin su

suzluğunu manevi dünyasında çözen, alınlarınm terini men

dillerinde biriktiren civanmertler tanıdım. Yenilmemeyi def

terlere yazmışlardı mürekJ<epli kalemlerle. Bu yazıların silin

mesi m üm kün de değildi.

Sabah ezanlarıyla beyaz iplikle siyah ipliğin ayırt edildi

ğini o yaşlarda yazdım gönül defterime. Halktı bu. Bu halk 

en güzel öğretiyi genç dimağlara kazımanın ustasıydı. Os

man Hoca “Edilleyi şerri’yye kaçtır?” diye soracak diye, hala 

o günleri hatırladıkça zihnim i yoklar dururum. Hele ilk oruç 

tuttuğu günü unutmayan küçükler gibi ben de o günü ha

tırladıkça zihnen, fikren çocuk olmayı istemiyorum, desem 

yalan olur. Bir de şunu ifade etmeden geçmeyi eksiklik kabul 

ederim. Orucu, haccı Ali Şeriatinin “Hacc”ından, Namaz’ı 

Abdullah Yıldız’ın “Namaz’ından öğrendim. Musa’nın kalbi

nin mutmainliğinin önemini de bu eserleri okuduğumda 

anladım.

Bir Ramazan günü anladım her yoklukta bir varlığın 

saklı olduğunu ya da varlığıyla yokluğunun arasında ince bir 

perde bile olmayanları. Açlık midenin değil; zihnin problemi 

olduğundan, bu ayda mana verdim zerreden şumusa kadar 

ne varsa alemde. Problemli zihinlerin dengeli bir ömre imza 

atmalarının m üm kün olmadığım da bu ayda idrak ettim. Yi

ne şeytanların kösteldendiğini, cennet kapılarnın ardına ka

dar açıldığını bilmeyi bu aya borçluyum.

Zamanı geçer akçe gören değme babayiğitlerin geçip gi

derken geçip gidenin zaman değil; bir hiç mertebesinde bir 

ömür olduğunu müşahede ettim. Her şey yerli yerinde. Ko

lunuzdaki saat yine zamanı sayıyor bir bir. Kitaplar yüzünü

ze bakıyor bön bön, daha doğrusu bön bön bakma işini ya

pan bizzat biz insanlar, işte yaşamanın okumadan geçtiğini, 

okumayanın yaşadım, demeye haldanm olmadığını rahmet 

ayı müjdeledi.

Kuran kirlenen düşüncemize, nasırlaşan kalbimize, do

nuklaşan ifademize, kullanılmayan beynimize bu ayda tesir 

etti. Onun adı; Kur’an’dı (Okunan’dı). Bakmak için, muska 

yazmak için değil, okumak için vardı. İsimleri öğretti tek tek, 

beyinlerimizi temizledi bir bir, kalbimizi yumuşattı yavaş ya

vaş, ifadelerimizi güzelleştirdi peyderpey Eşyanın anlamı, 

yaşamanın gayesi, varlığın ifadesi vardı. Umutsuzluk, kin, 

nefret, haset... yoktu. Çünkü o müminlerin, teslim olanların, 

muttakilerin kitabıydı ve Ramazan’m en güzel bolluğu, bere

ketiydi.

Şükür kavuşturana. Yine Ramazan, yine biz ve siz. Aile

ler ve çocuklar. Gülen yüzler, kardeşlik. Merhaba yâ şehri Ra

mazan!

Sevdamızdı bizim ‘Merhaba Ey Şehri Ramazan” demek. 

Mer-ha-ba! Davudi bir ses, bir merhaba daha. Aşkı, duayı 

öğreten şendin. Biz ezansız semtlerin tanığı şairlerin tanır

ken seni bulduk karşımızda bir karasevda gibi. Toprağın su

sadığı, insanların damar damar olduğu dünyada iyi ki sen 

vardın. İstanbul vardı, Sultanahmet, Süleymaniye, Beyazıt 

vardı, bir de dua tadında dudaklar vardı. Nameler dökülür

dü gökyüzünden üstümüze. Hoş geldin Ramazan. Bizleri 

hoşnut ettin.

Kelimeler vardı, aşka dair. Aşk, sevda, hatta karasevda. 

Hoş geldin Ramazan. Bir daha Merhaba. Mer-ha-ba.
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KAPAK

Rasûlüllah’ın Ramazan ı

M. Âli Kaynak

“Tevbe ve pişmanlık içinde Kaillerine yönelen kimselerin 

(bahtiyarlığıdır); O ’na (yürekten) kulluk edenlerin; O ’nu 

coşkuyla övenlerin ve O ’nun hoşnutluğunu aramaya dur

maksızın devam edenlerin ve O ’nun önünde eğilen, O’

nun önünde küçülerek yere kapananların, doğru ve güzel 

olanın yapılmasını önerip, eğri ve kötü olanın yapılması

na engel olanların ve Allah’ın koyduğu sınırları gözeten

lerin (bahtiyarlığı). Öyleyse (Ey peygamber, Allah’ın bu 

vaadiyle) müjdele, bütün o müminleri.” (9/ Tevbe, 112) ı

Bu ayeti kerimenin yorumunda îzutsu şöyle 

der:

“Gerçek inanış, insanları hayn'lı işler işlemeye 

teşvik eden en güçlü saik görevini görmelidir. Yok

sa o inanış sahih değildir. Allah’ın huzurundaki te

mel duygu olan nedamet ve huşû, Allah’ın iradesi 

karşısındaki sorgusuz itaat, ilahi nimetler karşılığı 

can-u gönülden hissedilen şükran, îslami inanışı 

en âli biçimde saptayan bütün bu öğeler, zaruri 

olarak ilahi kabule haiz “güzel işler” (salihât)ta vü

cut bulmak zorundadır; dahası, bunların hayatın 

olağan insani ilişkileri çerçevesinde hemen her fiil

de ifadelerini bulmaları gerekiyor.”^

“İnananlar ancak o kimselerdir ki, her ne zaman Al

lah’tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer; ve kendilerine 

her ne zaman O ’nun ayetleri ulaştırılsa inançları güçlenir; 

ve Rablerüıe güven beslerler. Onlar ki, namazlarında de

vamlı ve kararlıdırlar; kendilerine nzık olarak bahşettiği

miz şeylerden başkalarının yararına harcarlar. îşte böyle-

leridir, gerçekten inanmış olanlar! Rablerinin katında bü

yük onur, bağışlanma ve çok değerli bir nzık olacaktır on

ların payı.” (8/ Ental 2-4)

Mü’min hayatta ne için yaşadığını bilen, yaptı

ğı tüm işlerinde Allah rızası gözeten ve her bir fiiH- 

nin kullukla ilişkili olduğunun farkında olan kişi

dir. Bu bilince sahip olan bir mü’min Rabb’inin 

emirlerini hassasiyetle yerine getirmeye çalışırken, 

nehiylerinden de uzak durmaya gayret eder. Rab

b’inin her emir ve yasağının kendisi, toplumu ve 

alem’in yaratılış hikmeti ile ilişkili olduğunu bilir.

Diğer tüm sistemli ibadetleri gibi (namaz, hac, 

zekat vb.) orucun da boş yere emredilmediğini bi

lir. İnanır ve gereğini yerine getirir.

Oruç İbadeti

“Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç, sizden öncekilere farz 

kılındığı gibi size de farz kıhndı, ki Alkıh’a karşı sorumlu

luğunuzun bilincine varasınız” (2/ Bakara, 183)

Kameri takvim’in yapısı icabı, oruç ayı olan Rama

zan, yıllar boyu değişe değişe, yılın dört mevsimini 

kış, yaz, vs. olmak üzere dolaşır durur ve böylece 

-bir mu min, oruç tutarken içine girilen mahrumi

yetler manzumesine katlanırken yazın kavurucu 

sıcaklarından, kışın dondurucu soğuklarına kadar 

her mevsimin kendine has alışkanlıklarını kazanır.
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Rasûlüllnh'ın Raiıımııv KAYNAK

Bütün bu mahrumiyetlere sadece Allah’a itaat ve 

onun emirlerini yerine getirmek maksadıyla katla

nılır.

Hiç şüphesiz bunlardan, namaz ibadetinde de 

olduğu gibi, ayrıca dünyevi bir takım faydalar elde 

edilmektedir. Ancak mü’min tüm diğer iba

detlerde, emir ve yasaklarda olduğu 

gibi Rabbinin emri veya yasağı 

olduğu için bunları yapmaya 

veya yapmamaya gayret 

gösterir.

Buhari’de yer alan bir 

habere göre Medine’de ilk 

defa oruç tutulmaya baş

landığında, Ensar arasın

da zühd ve takva bakımın

dan titizlik gösteren bazı ka

dınlar süt emen çocuklarını 

dahi akşama kadar beslememiş- 

lerdi. Daha sonra Allah Rasûlü olay

dan haberdar olmuş ve orucun sadece bülûğa 

ermiş kadın ve erkek için farz olduğunu açıklaya

rak durumu düzeltmiştir.

İbadetler ve Mü’min

İslamiyet’te dini ibadeder mümini, Allah yolunda 

temkinli olma ve harbin mahrumiyetlerine de ha

zırlama gibi fonksiyonel bir işlev de görmektedir: 

Müezzinin davetiyle, mü’minler toplantı yerlerine 

(cami) koşarlar. Orada saflar kurup namazı idare 

eden imama uyarak hareket ederler. Namaz, vücu

du çalıştıran hareketlere sahiptir. Namaz günde 

beş defadır ve ilki, müminleri her mevsimde güneş 

doğmadan önce sıcak yataklarından kalkmaya 

mecbur eder. Oruç, açlık ve susuzluğa mukavemet 

edebilmek için kuvvetli bir idman olarak faydalı

dır. Kameri takvim, kamerin hareketlerine göre 

ayarlandığından sırayla bütün mevsimlere isabet 

eden Ramazan ayı boyunca kadın ve erkek, bütün 

büluğ çağına ermiş müslümanlar “şafağın sölcme- 

sinden evvel başlayarak gün batıncaya kadar” hiç- 

birşey yiyip içmezler. Her müslümanm hayatında 

hiç olmazsa bir defa ifa edeceği Hac farizası, Müs- 

lümanlara her zaman seyahat etme, karargâh kur

ma, açık havada veya çadır içinde hayat sürmek 

için bir idman yapmayı gerektirir. Bu gibi hareket

lerin bir sonucu olarak, onların hayat telakkileri, 

dünya malının olduğu kadar dünya hayatının da 

ehemmiyetini gözlerde küçültür ve en güç feda

karlıklar müslümanlar nazarında kolay bir 

hale gelir.

"SİZ ey imana 
ermiş olanlar! Oruç, 

sizden öncekilere farz  
kılındığı gibi size de farz  

kılındı, ki Allah’a karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincine varasınız.” 

(2 / Bakara, 183)

Her kim, yapmaya yükümlü olduğun

dan daha fazlasını yaparsa, kendisine 

iyilik yapmış olur; zira oru tutmak 

kendinize iyilik yapmaktır. Keşke 

bunu bilseydiniz.

“Kur’an, bir rehber, bu rehberli

ğin apaçık bir delili ve doğruyu 

yanlıştan ayırdedici bir ölçü ola

rak insanoğluna (ilk deta) bu Ra

mazan ayında indirilmiştir. Bun

dan dolayı sizden kim bu aya erişir

se onu baştan başa tutsun. Ancak has

ta ve seyahatte olan, başka günlerde (aynı 

sayıda oruç tutsun). Allah sizm için kolaylık 

diler, zorluk çekmenizi istemez, ama (belirlenen 

günlerin) sayısını tamamlamanızı ve size doğru yolu gös

terdiğinden dolayı Allalı’ı yüceltmenizi ve O ’na şükret

menizi ister.

(2 /Bakara, 184-185.)

Allah Rasûlü’nün Örnekliği

Rasûlüllah sahabesine ve tüm mü’minlere; 

Kur’an’ı tebliği ve örnek uygulamasıyla bir değer 

ifade eder. Her mü’min bihr ki Allah Rasûlü’nün 

mesajının özü Kur’anı Kerim’in ruhunu taşıyan 

sahih sünnet ile hayat bulmuştur. Ve bu örneklikle 

tüm mü’minler için güzellikler dolu olarak “içi

mizden biri” gibi karşımızda durmaktadır.

Allah Rasûlü’nün tüm hayatmda, uygulamala

rında dünya ve ahiretle ilgili örneklikler; bu örnek- 

hklerde de birbirinden önemli mesajlar vardır.

Rasûlüllah, daveti ve örnek hayatı ile “insan ha

yatının her iki yanını da nasıl bir muvazene içinde 

tutabileceklerini öğretmiş, ruhi ve dünyevi haya

tın her ikisini birden aynı kapta toplayan bir sen

tez (terkib) meydana getirmenin yollarını göster

miştir. Böylesine bir dini anlayış ve sistem, her bir 

fert için geçerli, vazgeçilmez bir takım esas nokta

lar tesbit edip ortaya koymuştur.”^
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KAYNAK RasûHiltah’ın Ramazanı

Allah Rasûlli’nün Mesajı’nın Özü

Allah Rasûlü, Allah’tan gelen tüm mesajları insan

lığa duyurmaya çalışmıştı. Rasûlüllah’m örnekliği, 

mesajının özü, yeğeni Cafer’in Necaşiyle karşı yap

tığı şu konuşmada özetlenmiştir:

“Ey hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de onu ken

di elçisi olarak gönderene kadar biz cahillerdendik, putla

ra tapardık, şehvetimizden ileri gelen günahlar işlerdik, 

zayıflara zulmeder, iğrenç ve menfur her fİili işlerdik. 

Onun (Hz. Muhammed’in) bütün fazilederini, doğrulu

ğunu, iffetini baştan beri gayet yakmdan ve mükemmelen 

biliyorduk. O bize, diğer insanalara kötülük yapmaktan 

çekinmeyi, sadece Tek Tanrı olan Allah’a tapmayı, ibadet 

etmeyi, sadaka vermeyi, oruç tutmayı ve her çeşit iyi ve 

güzel fiilleri (ameli salih) işlemeyi öğretti. Bütün bunlar 

bize hoş ve cazip geldi ve bunları yapmaya başladık...”

Görüldüğü gibi Cafer’in bu içten ve veciz ko

nuşması, Hz. Muhammed’in bir toplumu bir yer

den alıp bir yere nasıl getirdiğinin de belgesidir. 

Her ibadette toplumsal bir fayda mutlaka vardır. 

Çünkü Allah hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratma

mışta'.

Oruç (Siyam)

Bu kavramın ifade ettiği anlamlardan biri “vazgeç

mek”, “terketmek”tir. Bu sözcük, ıstılah anlamında, 

İslami yaşamda, ibadet amacıyla yapılan terkedişler 

için kullanılmaktadır. Bu kavram Kur’an’ın ilk in

diği toplum tarafından bilinen bir kavramdı. Ehl-i 

kitap dini bir ibadet olarak bir çeşit oruç tutmak

taydı. Bu gerçeği Kur’an-ı Kerim şöyle ifade eder:

“Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç sizden öncekilere farz 

kılındığı gibi size de farz kılındı.” (2/ Bakara, 183)

İslam’da ibadetler çok çeşitlidir. Bunlardan bir 

kısmı söz ile yapıhr. Mesela; dua ve zikir yapmak, 

insanları hayra çağırmak, iyiliği emredip kötülük

ten menetmek, cahile iHm öğretmek, yolunu kay

betmiş bir kimseyi irşat etmek vs.

Bir kısmı da fiili olarak yapılır. Mesela, bedeni 

bir ibadet olan namaz, mali bir ibadet olan zekat, 

hem maU hem de bedeni bir ibadet olan hac ve Al

lah yolunda mücadele gibi...

Fakat bir çeşit ibadet daha vardır ki, onda ne 

söz, ne de hareket vardır: Oruç... Bu ibadet, sadece 

nefsi denemekten ibarettir.

Oruç, tan yerinin ağarmasından güneş batın- 

caya kadar yemekten, içmekten ve cinsi münase

betten çekinmektir. Bu terazinin hayır ve iyilik ke

fesinde ağırlığı artıran ve Allah katında kabul edi

lebilecek psikolojik bir aksiyondur.

Oruç ibadeti için yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’in 

nazil olmaya başladığı Ramazan ayını seçmiştir.

Ramazan orucunun bir ay boyunca tutulması

nın mü’minlere farz kılınmasının Oruç ve Kur an 

ilişkisi noktasında çok büyük hikmetleri vardır. 

Kur’an ayında, oruç zırhı ile mü’minler derin bir 

tefekkür atmosferine girmekte ve bu atmosfer 

mü’minin kalbinde tarifi güç devinimlere vesile 

olmaktadır.

Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Kur’an, bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve 

doğruyu yanlıştan ayırdedici bir ölçü olarak insanoğluna 

(ilk defa) bu Ramazan ayında indirilmiştir. Bundan dola

yı, sizden kim bu aya erişirse onu boydan boya tutsun...”

(2/ Bakara, 185)

Oruç’tan amaç, nefsin olumsuz isteklerini diz

ginlemek, kötü alışkanlıkları kesmek, şehevi arzu

ları dengelemektir. Dolayısıyla bu ibadet yerine ge

tirilince, nefsin azami mutluluğunu, nimetlenme

şini sonsuz hayattaki istenen temizlik ve iyiliğe ha

zırlaması da kaçınılmazdır. Ayrıca açlık ve susuz

luk nefsin öfkesini kırar, ona fakirlerin durumunu 

hatırlatır. Bütün organları teskin eder. Oruç, sırf 

alemlerin Rabb’i içindir. Çünkü, oruç tutan istek

lerini, yemesini, içmesini, yaptığı herşeyi sırf “Tap

tığı Varlık” için yapar. Oruç, nefsin bazlarını Allah 

sevgisi ve rızası için terketmektir. O kul ile Rabb’i 

arasında, başka kinivSenin giremediği bir sırdır.

Orucun farz kıhnması, İslam’ın teşekkül seyri 

bağlamında hicretten sonraya bırakıldı; çünkü ne

fisler bu süreçte iyice tevhide ve namaza alıştı. 

Kur’an’ın emirleriyle haşır neşir oldular. Tedrici 

olarak oruç da İslam’a eklenmiş oldu. Hicretin 

ikinci yılında farz kılman Ramazan orucunu Allah 

Rasûlü vefatına kadar dokuz kez tuttu.'^
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Nimetlerin Kıymetini Bilmek

Oruç insana ve müslümana sahip olduğu nimetle

rin kıymetini hatırlatır.

Allah’ın insana olan nimetleri arttıkça, insanın 

o nimetlere karşı şükrü azalır. Gerçekten de sahip 

olunan nimetler kaybolunca onun kıymeti daha 

iyi anlaşıhr. İnsan tatlının kıymetini acıyı tattığı 

zaman; gündüzün değerini gece karanlığı çöktüğü 

zaman bildiği gibi, herşeyin değeri karşıtıyla bili

nir. Varlığın değeri yoklukta anlaşılır. Bu bakımdan 

yeme içmenin ve tokluğun değeri de oruçla bilinir. 

Açlığın ve susuzluğun acısını tatmayan bir kimse, 

yeme ve içmenin kıymetini tam olarak anlayamaz, 

bilemez.

Oruç Yoksulları Hatırlatır

Orucun sosyal hikmetlerinden biri de ameli olarak 

insana açları, fakir ve yoksulları hatırlatmasıdır. Bu 

hatırlatma, açık bir hitabet veya özlü bir konuşma 

değildir. Bu ses içinden gelir. Çünkü nimet içeri

sinde doğup büyüyen, açhğın ve susuzluğun acısı

nı tatmayan bir kimse, açların ve yoksul insanların 

halini bilmez. O nimet içerisinde olduğu müddet

çe diğer insanların da kendisi gibi nimet içerisinde 

olduğunu sanır.

Şüphesiz ki Allah, zengin-fakir herkese kasalar 

dokusu altın ve gümüşe, paraya, servete sahip zen

ginlerle, bir günlük yiyeceği dahi olmayan fakirle

re Ramazan’da oruç tutmalarını emretmekle oru

cu gerçek bir sosyal adalet ve eşitlik prensibi kıl

mıştır. Ta ki, diğer tarafta karınları aç ve mideleri 

boş insanların da bulunduğunu bilsinler. Böylece 

insanlıklarını, müsümanlıklarını bilsinler. Kalpleri 

yumuşasın. Fakir ve muhtaçlara yardım elini uzat

sın. Allah merhametlidir. Kullarından da merha

metli olanları sever.

Rasûlüllah ne güzel söylemiştir:

“Merhametli olanlara Rahman olan Allah mer

hamet eder. Siz yerde olanlara acıyın ki, göklerde- 

kiler de size acısın.” (Ebu D âvud )5

Allah Rasûlü Hz. MuhammedMn Oruç Adabı

Konuya girmeden şu ayeti tekrar hatırlayalım:

“Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç, sizden öncekilere farz 

kılmdığı gibi size de farz kıhndı, ki Allah’a karşı sornmlu- 

luğunuzun bilincine varasınız.” (2/ Bakara, 183)

“Bu ayet. Ramazan orucunun hem bu ümme

te, hem de eski ümmetlere farz yazılmış olduğunu, 

binanealeyh öteden beri tatbik edilegelen ilahi bir 

kanun olduğunu göstermektedir. Oruca beşeriye

tin terbiye ve tehzib noktasından büyük bir ihtiya

cı ve tatbikinde hesabsız faideleri vardır. Çok em

redici nefis bu mücadele ile tehzib olunur; fenah- 

ğa olan hırsları bununla teskin edilir. Oruç hayatın 

lezzetini ve iradenin kıymetini artıran en güzel bir 

haslettir. Oruç şehveti kırar, nefsani hevesleri mağ- 

lub eder; azgınlıktan, çirkin fiillerden men eder; 

hadis dünyevi lezzetleri, mevki ve üstünlük davala

rını hor kılar; hayatın lezzetini artırır, kalbin Allah 

tarafına meylini artırır; ona meleki bir zevk ve sa

fa bahşeyler. İnsanları her derde sokan şehvetlerin
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esası, karın ve fere şehvetidir. İnsanın insanlığı da 

bunlara hakim olmasındadır. Oruç ise ilk evvel bu 

ikisini kırar, tatil eder. Onların zorlamalarını ızdı- 

rardan ihtiyara tahvil eder.”^

Bu ayetin tefsirine girişte üstat Hamdi Yazır 

bunları yazıyor, değerli eseri Hakk Dini Kur an 

Dili’nde.

Oruç’un toplumsal terbiye yönlerinden daha 

önce bahsetmiştik. Tüm ibadetlerde, emirlerde ol

duğu kadar yasaklarda da evvela mü’minler ve da

ha da genel anlamda tüm insanlık için bildiğimiz 

ve bilemediğimiz, gördüğümüz ve göremediğimiz 

sayısız faydalar vardır.

Şimdi üzerimize farz olan oruç ibadeti ile ilgili 

Hz. Peygamber ve ashabının yaşayışına bir nazar 

eyleyelim. Bakalım Hz. Peygamber ve ashabının 

hayatlarından örneklik olarak bize neler ulaşmış. 

Yalnız burada bir açıklama yapmayı gerekli görü

yoruz. Birincisi Allah Rasûlü ile ashabı arasında 

geçen diyaloglarda kültür olarak bize yabancı ge

len bir diyalog tarzıyla karşılaşabiliriz. İkincisi ha

dis, haber, olay ve diyalogları değerlendirirken şu

nu unutmamak gerekir ki, “Allah Rasûlü tüm in

sanlığa rahmet olarak gönderilmiştir.” Bundan ha

reketle her seviye insanla muhatap olan Hz. Mu- 

hammed muhatabına göre cevaplar vermiştir.

İşte örnekler:

“Bir A’rabi saçı, başı dağınık halde Rasûlüllah’a 

geldi ve:

- Ya Rasûlallah! Allah benim üzerime namaz

dan neyi farz kıldı, bana haber ver, dedi.

Rasûlüllah:

- Beş vakit namaz, buyurdu.

O zat:

- Allah benim üzerime oruç tutmamaktan ne

yi farz kıldı, bana haber ver, dedi.

Rasûlüllah:

- Ramazan ayını farz kıldı.

O zat:

- Allah’ın benim üzerime zekattan farz kıldığı 

şeyi bana haber ver! dedi.

Rasûlüllah; o zata İslam’ın ibadet yollarını (ze

katı, miktarlarını, haccı ve hükümlerini) haber 

verdi.

Arabi:

-Allah’a yemin ederim ki, ben kendiliğimden 

bunlardan gayri hiçbir şeyi yapmam: Allah’ın be

nim üzerime farz kıldığı şeylerden de hiçbir şeyi 

eksik yapmam, dedi.

Bu söz üzerine Rasûlüllah:

- Eğer doğru söylediyse felah buldu, cennete 

girdi, buyurdu.” (Buhari, Kitâbu’s-Savm / 1767.

Hadis Ramazan ayından başka farz oruç olmadı

ğına açıkça delalet etmektedir. Binaenaleyh Rama

zan ayı orucu kitab ve sünnet delilleriyle sabittir. 

Peygamber devrinden beri devam edip gelen bu ila

hi gelenek, kıyamete kadar devam edip gidecektir.

Oruç Bir Kalkandır

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz 

söylemesin ve cahillik yapmasın (cahiliye fiillerin

den birşey yapmasın). Eğer herhangi bir kimse 

kendisiyle döğüşmeye yahut söğüşmeye girerse, 

ona İlci defa ‘ben oruçluyum’ desin. Nefsim elinde 

olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlu ağzının ko

kusu, yüce Allah katında misk kokusundan daha 

temizdir. Yüce Allah: Oruçlu kimse benim için ye

mesini, içmesini, cinsi arzusunu terk eder. Oruç 

doğrudan doğruya bana edilen ( riya karışmayan) 

bir ibadettir. Onun ecrini de doğrudan doğruya 

ben veririm. Halbuki diğer güzel amellerin hepsi 

on misli ile ödenir.” (Buhari, Kitabu’s Savm/1769) 

“Oruç bir kalkandır” cümlesi çok belirgindir. 

Bununla orucun oruçluya meleki bir haslet bah

şettiği ve ona böylece ihtiras kapılarını kapayıp, 

şerr ve ma’siyet yüzü göstermediği bildirilmiştir. 

Yemek, içmek gibi beşeri hallerden uzaklaşıp, bir 

zaman için meleki sıfatlar kazanan oruçluyu doğ

rudan doğruya Allah’ın mükafatlandırması, mü

kafatın kemmiyet ve keyfiyetinin tayin edilmeye

cek derecede yüksekliğini ifade eder.

Hâyıriarı Çoğaltın! Kötülükler Azalsın!

Ramazanda bir melek şöyle nida eder:

“Ey hayır işleyenler, hayrınızı çığaltın. Ey kötü

lük yapanlar, (kötü davranışları olanlar) bunları 

azaltın. Ramazan bitinceye kadar da böyle devam
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edin.” (Ahmed ve Nesai)

Burada ince bir terbiye metodu sözkonusudur. 

Şöyle ki: Bir ay boyunca hayu'lı-güzel işleri, salih 

amelleri artu'an bir insan bir ay boyunca bunu 

alışkanlık edinecek ve Ramazandan sonra da bu 

davranışlarını sürdürecektir.

İbadetler Günahlara Kefarettir

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Beş vakit namaz, diğer Cuma ya kadar Cuma 

namazı, ikinci Ramazan a kadar Ramazan büyük 

günahlardan sakınıldığı takdirde, aradaki küçük 

günahlara kefarettir.”

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Her kim Ramazan orucunu tutar, onun sırrı

nı bilirse Ramazan’da korunması gereken şeyler

den de korunursa, bu orucu, onun geçmiş günah

larına kefaret olur.” (Ahmet ve Beyhaki)

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan uma

rak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları 

bağışlanır.” (Tirmizi, Nesâi, İbn Mace, Ebu Davud 

ve Ahmed)

Oruç, Haram ve Yalandan Korur

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel et

meyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini bırakması

na Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Kitabu’s- 

Savm, 1775)

Oruçlunun yalan ve gıybet gibi kötü fiillerden 

sakınması gerekir. Bunlar esasen yasak olup oruç

lu için bu fiillerin daha ziyade fena hale geleceği ve 

orucun kemali, ancak bunlardan sakımidığında 

hasıl olacağı tenbih olunmuştur. Binaenaleyh ya

lan ve gıybet alimlerin cumhuruna göre orucu 

bozmaz ise de, oruçtan istenen kemal ve fazilet ha

sıl olmaz. Bazı İslam alimleri de gıybet ve yalanın 

orucu bozacağına işaret etmişlerdir. (Sufyan es- 

Sevri gıybet’in, Mücahid ise gıybet ve yalanın oru

cu bozacağını söylemişlerdir.)

Hz. Peygamber (s.) şöyle buyurdu;

“Kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü

evlenmek, gözü haramdan en çok men eden, ferci 

de (yani ırzı da) en sağlam muhafaza edendir. Ki

min evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun. Çünkü 

oruç, oruçlu için şehvet kırıcıdır.” (Buhari, Kitabu’s 

-Savm/1776)

Ramazan Aymda Oruç

“Kur’an, insanoğluna bir rehber, bıı rehbediğin apaçık bir 

delili ve doğruyu yanlıştan ayırdedici bir ölçü olarak (ilk 

defa) bu Ramazan aymda indirilmiştir. Bundan dolayı 

sizden kim bu aya erişirse onu baştan başa tutsun. Ancak 

hasta veya seyahatte olan, başka günlerde (aynı sayıda 

oruç tutsun) Allah sizin için kolaylık diler. Zoriuk çekme

nizi istemez; ama (belirlenen günlerin) sayısını tamamla

manızı ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı 

yüceltmemizi ve O ’na şükretmenizi ister {21 Bakara, 185)

Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur.

“Ayı görünce oruç tutun. Yine ayı görünce iftar 

edin. Eğer hava bulutlu olursa ayı otuz güne ta

mamlayın.” (Buhari ve Müslim.)

Bu konudaki ayet ve hadisler gayet açıktır. Ra

mazan aymda oruç farzdır. Ayın başlangıç ve bitiş 

tarihleri herkes için malumdur. Diğer işler hangi 

tarih ve saatlere göre ayarlanıyor ve yürüyorsa 

Oruç da aynı bilinen şekilleriyle uygulanır. Önem

li olan Ramazan ayı boyunca mü’minin oruçlu ol

ması, Allah’ın emir ve yasaklarına uymasıdır.

Orucun Rükünleri

Orucun hakikatini oluşturan iki rüknü vardır:

1- Fecrin doğmasından güneşin batmasına ka

dar iftar edici şeylerden kendini alıkoymak:

Allah’u Teâla şöyle buyuruyor:

“...Allah’ın sizin için uygun gördüğünden yararlanabilir

siniz ve gecenin karanlığından tanyerinin aydınlığı fark 

edilinceye kadar yiyip içebilirsiniz. Sonra gece çökünceye 

kadar oruca devam edersiniz...” (2/ Bakara 187)

Lafzen ayetin çevirisindeki ‘beyaz iplik, siyah 

iplikten ayırdedilinceye kadar’dan kasıt şudur: 

“Şafağın beyaz çizgisi (gecenin) siyah çizgisinden 

ayırt edilinceye kadar.” Bütün Arap dilbilimcileri

ne göre “siyah çizgi” (el haytu’l-esved) ibaresi “ge
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cenin karanlığı”nı 

(Lane, II, 831); el- 

haytan (“iki çizgi” .ve

ya “iki hat”) ibaresi 

ise “gece ve gündüz”ü 

gösterir (Lisânü’l- 

Arab)7

Rasûlüllah (s.) 

şöyle buyurdu:

“Şüphesiz bu ifa

de gecenin karanhğı 

ve gündüzün beyazlı

ğıdır” (Buhari ve 

Müslim)

2- Herşey Allah 

içindir:

Rabbimiz Beyyi- 

ne Sûresi 5. ayette 

şöyle buyuruyor:

“Kendilerine yalnızca 

Allalı’a ibadet etmele

ri, bütün içtenlikle

riyle yalnız O ’na iman 

ederek batıl olan her-

şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devam

lı olınalan ve karşılıksız harcamada bulunmaları emro- 

lunmuştıı: Çünkü bu, doğruluğu kesin ve açık olan bir 

ahlaki değerler sistemidir.” (98 Beyyiiıe, 5)

Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki Allah’a 

iman eden kul batıldan uzak duracak, ibadetlerin

de dikkatü ve devamlı olacak, Allah yolunda harca

mada bulunacaktır. Tüm bunlar İslam dininin te

mel ahlaki, sosyal değerler sisteminin kopmaz par

çalarıdır.

Allah Rasûlü de “Ameller niyetlere göredir. 

Herkes için niyet ettiği şey vardır.” buyurmuştur.

Bir mü min temel görevlerini bilecek ve elin

den geldiğince yapmaya çalışacaktır. Niyeti temiz 

olursa, Allah eksikliklerini tamamlayacaktır.

Nitekim Rabbimiz hiç kimseye gücünün üstün

de bir yük yüklemediğini kitabında bildirmiştir.

Oruç Kime Vacibtir?

“îslam alimleri orucun müslüman, akıllı, bülûğ

çağma ermiş, sağlam 

ve salim kimselere va

cip olduğunda icma 

etmişlerdir. Kadının 

hayz ve nifasdan temiz 

olması gerekir. Kafire, 

deliye, çocuğa, hasta

ya, misafire, hayz ve 

nifaslıya, ihtiyar ve 

yaşlıya, hamile ve ço

cuk emzirene oruç 

yoktur.”*

Hz. Ali (r.a)’nin ri

vayet ettiği hadiste 

Rasûlüllah şöyle bu

yurmuştur:

“Üç kişiden teklif 

kaldırılmıştır: Akılla- 

nıncaya kadar deli

den, uyanmcaya kadar 

uyuyandan, akil baliğ 

oluncaya kadar ço

cuktan.” (Ahmet, Ebû 

Davut ve Tirmizi)

Ramazan Orucunu Tutamayanlar

Ramazan orucunu tutmaya güç yetiremeyenlere 

Allah Rasûlü Bakara suresinin 184. ayetini okur

muş. Ayeti okuyarak üzerinde tefekkür edelim.

“Sayılı günlerde (oruç). Ancak sizden kim, hasta veya se

yahatte olursa, diğer zamanlarda (aynı gün sayısı kadar 

oruç tutmalıdır); ve (bu gibi hallerde) gücü yetenlere bir 

nnıhatacı doyııcarak fidye vermek, bir yükümlülüktür. 

Her kim, yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik 

yaparsa kendisine iyilik yapmış olur; zira oruç tutmak 

kendinize iyilik yapmaktır. Keşke bunu bilseydiniz,” (2/ 

Bakara, 184)

Bu ayetten hareketle hasta ve yolculukta olup 

da oruç tutmak isteyenler olabilir. Bunlar için İs

lam alimleri; “eğer tutamayacak durumdaki hasta, 

oruç tutmak ister de zorluklarını göze alarak oruç 

tutarsa, bunun orucu sahih olur; ancak bu mekruh 

olur”, demişlerdir. Çünkü; “Allah size dinde bir zor
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luk kılmam ıştır.” (Hac: 78) “Allah sizin için kolay- 

lılc diler, zorluk çekmenizi istemez...” (Bakara; 185) 

Oruç nedeniyle o hasta kişiye herhangi bir za

rar dokunabilir. Bu ise Rabbin kulu için isteyeceği 

bir davranış değildir.

Rasûlüllah zamanında ashabın bazısı oruç tu

tar, bazısı da Allah Rasûlün’ün fetvasına uyarak 

oruç tutmazdı.

Bir örnekle konuya açıklık getirelim. 

Hamzet’ül-Eseleme (r.a) sordu:

“Ya Rasûlallah, yolculukta kendimi oruç tut

maya güçlü görüyorum. Bunda bir günah var mı

dır?”

Rasûlüllah:

“Bu Allah’ın verdiği bir ruhsattır. Kim ruhsaüa 

amel ederse iyi yapmış olur. Kim oruç tutmak ister

se, ona da bir günah yoktur.” buyurdu. (Müslim)

Sahur ve İftar

Sahur yapma noktasında Allah Rasûlünün tavsiye

leri olmakla beraber terkedene ise günah olmadığı 

üzerine icma vardır.

Allah Rasûlü (s.) şöyle buyurdu:

“Sahur yemeğine kalkınız. Çünkü sahurda be

reket vardır” (Buhari ve Müslim)

“Sahura kalkmanız gerekir. Çünkü sahurda ah- 

nan gıda mübarektir.” (Nesai)

Sahur, az veya çok yemekle gerçekleşmiş olur. 

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Sahur berekettir. Sizden biriniz bir yudum su 

bile içmiş olsa, sahuru terketmesin. Allah ve me

lekleri sahur yapanlara salât okurlar.” (Ahmet) 

Sahurun vakti, gece yansından başlar, fecir do

ğuncaya kadar devam eder.

Zeyd bin Sabit (r.a)’den rivayet:

“Resûlüllah ile beraber sahur yemeğini yedik, 

sonra namaza kalktık.”

İftar: Güneşin batması tahakkuk ettiği zaman 

oruçlunun iftara acele etmesi gerekir.

Enes (r.a)’den rivayet olunduğuna göre, “Rasû

lüllah akşam namazını kılmadan önce yaş hur

mayla iftar ederdi. Onu da bulamazsa bir kaç yu

dum suyla orucunu açardı.” (Ebu Davûd, Tirmizi) 

Rasûlülah şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kuru 

hurmayla iftar etsin. Hurma bulamazsa suyla iftar 

etsin. Çünkü su temizdir”. (Ahmet ve Tirmizi) 

“Akşam yemeği hazır olduğu zaman namazdan 

önce yemeğe başlayın ve yemekte acele etmeyin.” 

(Buhari ve Müslim)

İftar ve Oruç Esnasında Dua

“Eğer kullarım sana benim hakkmıda sorular sorarlarsa 

(bilsinler ki) Ben çok yakmım; dua edenlerin yakarılma 

her zaman karşılık veririm. Öyleyse onlar da bana karşı

lık versinler ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsin

ler.” (2/ Bakara, 186)

Oruçun farz oluşu ile ilgili ayetlerin ardından 

yukarıdaki bu ayette Rabbimiz “dua”dan ve niyaz

dan bahsediyor. Oruç ibadeti anlatıldıktan sonra 

bu ayetin gelmesi manidardır.

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Oruçlunun iftar zamanı geriye çevrilmeyecek 

duası vardır.”

“Susuzluk gitti, damarlar sulandı ve inşallah 

mükafatımız yazıldı.”

“Allah’ım senin için oruç tuttum, senin rızkın

la iftar ettim.”

Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Üç kimsenin duası geri çevrilmez: İftar edin

ceye kadar oruçlunun, adaletli devlet başkanmın 

ve mazlumun.” (Tirmizi) ■

REFERANSLAR

1- Bu yazıdaki ayet-i kerime mealleri Muhammed Esed’in,

Kur’an Mesajı 1,2,3 ciltlerinden alınmıştır. İşaret yay. 

1996

2- İzutsu, Toshilıiko, Kur’an’da Dini ve Alılaki Kavramlar, Pı

nar yay., s. 246.

3- Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, İrfan yay, s.

218,1056.

4- El-Cevzi, İbn Ka)7 im, Zad’iil Mead, Pınar yay, s. 77.

5- El-Kardavi, Yusuf. ‘İbadet’, Muvahhid Yay., s. 367.

6- Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, s. 624-627.

7- Esed, Muhammed, age„ Bakara s. 187. ayetin açıklaması.

8- Sabık, Seyyid, “Fıkiı’us-Sünne, Pınar yay. s. 20.

ÜMRAN A rahk 2000  25



BID SÜNNETİN IHYASL I’TIKA!
Ö M E R  M ÎR A Ç  Y A M A N

(Mescid-i Nebevi...

Hummalı bir hazırlıi< 

var. Sahabeler çadır 

kurmaya durmuşlar.

Ram azan’m ondoku- 

zuncu günü. Çadırın d i

rekleri yükselirken 

Mescid’de, Allah Rasû- 

lü yavaşça yaklaşıyor.

Selam veriyor ve giri

yor çadırın içine...)

Önemli bir eylem 

olduğu halde unuttuğu

muz, Allah Rasûlü’nün düzenli bir şekilde, ak

satmadan her yıl yaptığı halde bizim yap(a)ma- 

dığımız, hatta bir yıl Rasûlüllah’ın yapmayıp da 

Şevval ayında kaza ettiği bir sünnetten bahse

diyoruz. İ’tikaf’dan.

İ’tikaf’a Arap dilbilimciler; ikamet etme (el- 

ikame), devamlı sabit olma (el-mülazeme), 

hapsetme (el-ihtibas), kuşatma (el-istidâre), 

birşeye yönelme (el-ikbâlü alâ-şey’) gibi an

lamlar yüklüyorlar. Yani; bir mescide veya bir 

mekana insanın kendini hapsederek, tüm dün

yevi kuşatmalardan kurtulması ve devamlı, sa

bit bir şekilde A llah ’a yönelerek bu durumda bir 

müddet ikamet etnnesidir î’tikaf. Biz Allah Rasû

lü’nün; devamlı mescidde olmak üzere, Rama

zan ayının ilk, orta ve çoğunlukla son on günü

nü itikaf’ta geçirdiğini ve bu hali bozacak du

rumlardan da ısrarla kaçındığı bilmekteyiz.

Bizim burada düşünüp anlamaya çalışma

mız gereken şey, İ’tikaf’ın mümin hayatındaki 

düzenleyici etkisinin ne olduğudur. Şöyle bir 

anımsamada bulunmamız, İ’tikaf’ı biraz daha 

iyi anlamamıza vesile olabilir. Malumunuz ki Al

lah Rasülü, peygamberlik vazifesine başlama

dan önce Hira mağarasında uzun müddet, belli 

aralıklarla yalnızlığa çekilmiştir. Hira mağarası

nı yakından görenler bilirler ki, bu dağdan hem

Taif’i, hem de Mek

ke’nin yerleşik alanını 

görmek mümkündür. 

Yani toplumu resmet

mek için önce yükseliş 

ve bunu tahlil etmek 

için kendini kapama ve 

sonsuz bir teslimiyetle 

Allah’a yönelme... İ’ti- 

kaf, bu güzel geleneğin 

bir uzantısı olmasın?

D ikkat çekici bir 

başka husus ise Allah 

Rasûlü’nün ısrarla Ramazan ayında İ’tikaf’a gir

miş olmasıdır. Belki de Ramazan’da; nefsin he- 

va ve heveslerine ket vurulması, insani ilişkile

rin olumlu yönde evrilmeye başlaması, î’tikaf 

için rehabiliteyi olumlu yönde etkileyecek bir 

ortam hazırlıyor.

İşte bu ruh hali içinde; çok hızlıca akan za

manı bir an durdurup boyut değiştirmek, olan

ca kuvvetiyle bizi sürükleyip götüren kalabalık

lardan bir anda sıyrılmak mümkündür. Aynı Hi- 

ra’da olduğu gibi önce tüm dünyevi bağlardan 

kurtulmalı ve oturup geçmişin muhasebesini 

yaparak, “şimdi”ye gelmeli ve yapmamız gere

kenleri de uzun uzun düşünmeliyiz.

Ey biz!

- Halis bir niyetle ve sadece A llah’ın rızasını ka

zanmak için,

- Hayatın akışı içinde yapamadığımız -kendi

mizle- hesaplaşmaya girmek için,

- Bir türlü yenemediğimiz zaaflarımızdan kurtul

mak için,

- Duruşunu tekrar Kur’an ve sünnetle şekillen

dirip yeni bir solukla bir yıl geçirmek için 

Ramazan’da yeniden İ’tikaf diyelim.

“Kendi kendisini Allah için hapsedene ve Rasû- 

1ün sünnetini yeniden idrak edene selam ol

sun.”
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GÜNDEM

Başörtüsü: 
Takva Elbisesi

:nes Sarıhasanoâlu

T oplumumuzda önemli bir tartışma konu

su olan bu hususu Kur’ân âyetlerinin ve 

hadis-i şeriflerin ışığı altında incelemeye 

çalışacağız. Kur’ân’da başörtüsünün varlığını 

kesinleştiren Allah’ın şu buyruğudur;

“...Ve’l-yadribne bi- humurihinne alâ cüyûbi- 

hinne...” “...Başörtülerini yakalarının üzerine (ka

dar) örtsünler...”)'

Bu âyet-i kerimede üzerinde duracağımız iki 

önemH kelime vardır. Birisi ‘Inım ıır’, diğeri “cü- 

yûV kelimeleridir.

''Hamr\ bir şeyi örtmek anlamındadır. Kendisi 

ile örtünülen (gizlenilen) şeye de ‘Inınar' denil

miştir. Kadının başını örttüğü örtüye isim olmuş

tur. Çoğulu “humur”dur. Bir kadın örtündüğünde 

“ihtemerat ve lehammerat” denilir. “Kabın üzerini 

örttüm” anlammda “hammertü’l-inâe” denilir.^ 

“(Yemek) kaplarının üzerlerini örtünüz (kapatı

nız)” anlamında “hammirû’l-âniyete” denilir.”-̂ 

“Yiyeceklerin ve içeceklerin üzerlerini örtünüz” 

anlamında “hammiru’t-taâme ve’ş-şerâbe” deni

lir.”'' Görüldüğü üzere zikredilen hadislerde geçen 

“Hammera” kelimesi “örtmek, gizlemek, kapa

mak” anlamlarına gelmektedir.

Kadınların başını örttüğü örtüye “hımar” de

nir. Himar, baş, göğüs ve boğaz örtüsüdür.^’ Hi- 

mar, hanımlarm başına sardığı bez. Çoğulu, “hu-

mur” gelir.7

Cahiliyye devri kadınları, başörtülerini arka

dan bağlarlardı. Yakaları ise ön taraftaydı. Bu se

beple boğazları ve gerdanlıkları açık kalıyordu. 

Böylece onlar, boyunlarını, boğazlarını, buraları 

kuşatan saçları, kulak ve gerdandaki takılar gibi zi- 

netlerini ve bunların takıldıkları yerleri örtsünler 

diye başörtülerinin uçlarını yakaları üzerine sa

lıvermekle emrolundular.**

Cahiliye devrinde kadın, göğsünü herhangi bir 

şeyle örtmeden göğsü açık olarak erkekler arasın

da dolaşırdı. Çoğu defa saç örgülerini, boynunu ve 

kulak küpelerini de açıkta bırakırdı.^

Müfessirlerin beyanına göre cahiliye kadınları, 

başörtülerini arkalarından sarkıtırlardı. Önde bu

lunan yakaları ise genişti. Bu yüzden göğüsleri ve 

etrafı görünür ve açık kalırdı. Neticede başörtüle

rini göğüslerini örtünceye kadar önlerinden sar

kıtmakla emrolundular.'o

“...Ve’l-yadribne bi humurihinne âlâ cüyûbi- 

hinne...” âyeti indiği zaman kadınlar, “mekâni’” 

denilen örtülerle başlarını örtmüşler ve arkaların

dan sarkıtmışlardı. Bu durumda boğaz, boyun ve 

kulakların üzeri örtüsüz kalırdı. Bunun üzerine 

Allah Teâlâ, başörtüsünün yakaların üzerine çekil

mesini emretmiştir. Bunun şekli şöyledir: Kadının 

göğsünü örtmesi için başörtüsünü yakasmın üze
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rine çekmesidir.

Ceyh kelimesi gerdanlık an lam ınd ad ır .Cü- 

yûb kelimesi ise'ceyb” kelimesinin çoğuludur. İç- 

gömlek ve elbisenin yakası demektir.Said b. Cü- 

beyr, âyette geçen “cüyûb” kelimesini boğaz ve gö

ğüs diye tefsir etmiştir. Buna göre âyetin manası, 

“başörtülerini göğüs ve boğazlarının üzerine çek

sinler” d emektir. 14 Mücahid ve Mukâtil ise “cüyû- 

bihinne” kelimesini “göğüslerini” diye tefsir et

mişlerdir. Buna göre âyette muzaf hazfedilmiş ve 

“alâ mevâzii’ cüyûbihinne” takdirindedir ki, “gö

ğüslerinin bulunduğu yere doğru başörtülerini 

çeksinler” anlamı v a r d ı r .

Yukarıda beyan edilen hususlardan kısaca şunu 

anlamaktayız: “Humur”, “Hımar” kelimesinin ço

ğuludur ve başörtüsünün adıdır. Her ne kadar 

“humur” sözcüğünden, başın ne şekilde örtüleceği 

anlaşılmıyorsa da “alâ cüyûbihinne” kelimesi bunu 

kayd altına almaktadır. “Ceyb” kelimesinin çoğulu 

olan “cüyûb” sözcüğü, göğüs, boğaz, gerdanlık an

lamlarına geldiğini ve bu konuda müfessirlerin 

izahım sunmuştuk. “Alâ” harfıcerinin “üzerine, 

üzerinde” anlamlarını “ceyb” kelimesi ile beraber 

müteâla ettiğimiz de, hanımların başlarım nasıl ve 

ne şekilde örteceğini kolayca anlamış oluruz.

Merhum Muhammed Hamdi Yazır bu âyeti 

(24/31) şöyle açıklamaktadır ki, bu dikkate şayan 

bir tefsirdir: “Başlarını, saçlarını, kulaklarını, bo

yunlarım, gerdanlarını, göğüslerini açık tutmayıp 

bu şekilde sımsıkı örtünsünler ve o halde bu emri 

yerine getirebilecek başörtüsü kullansınlar.”'̂

Cahiliye kadınlarının da başörtüsü kullandık

larını belirten Elmah’h şu değerlendirmeyi yap

maktadır ki, bizce de bu önemlidir. “Tefsircilerin 

nakline göre cahiliye kadınları da hiç başörtüsü 

kullanmaz değillerdir. Fakat yalnız enselerine bağ

larlar veya arkalarına bırakırlar, yakalan önden 

açılır, gerdanları ve gerdanlıkları açığa çıkardı, zi- 

netleri görünürdü. Demek ki son zamanlarda asrî

lik sayılan açıklık saçıklık böylesi eski bir cahiliye 

âdeti idi. İslam böyle bir açıklığı yasaklayıp başör

tülerinin yakalar üzerine örtülmesini emir ile te

settürü farz kılmıştır.”!̂

Başörtüsü Bir Yaşam Biçimidir

Aslında bugünkü tartışmanın arka planında bu 

zihniyet yatmaktadır. “Başörtüsünü” bir yaşam bi

çimi, dininin ve inancının bir gereği olarak düşü

nenlere karşı, “Hayır başörtüsü çağdaş değildir. 

Başörtüsü çağdışı bir kıyafettir. Çağdaş olmak, ça

ğın gereği gibi giyinmek ve yaşamakla olur” şeklin

de itirazda bulunulmaktadır. Şu bilinen bir gerçek

tir ki, bu iddianın sahipleri, “çağdışı” tabiri ile aynı 

çağda yaşamamış olmayı kastetmemektedirler. Bu 

tabirle İslam Dini’nin tebliğ edilmeye başlandığı 

devri murat etmektedirler. İslam Dini’nin koydu

ğu bu prensibi ve dolayısıyla İslam’ın çağdışı oldu

ğunu vurgulamak arzusundadırlar. Ancak İslam 

Dininin çağdışı bir din olduğunu söylemekten on

ları alıkoyan belki de yüzde doksan dokuzu Müs

lüman olan kamu oyunun tepkisinden çekin

meleridir. On beş asırdan beri Kur’ân’ın emri doğ

rultusunda başını örten kadınların tesettürünün, 

bir anda çağdışı olarak kabul ettirilmeye ve hele 

hele bir rejim karşıtı olarak inatla gösterilmeye ve 

devlete başkaldırı şeklinde telakki edilmeye çalışıl

masının altında başka gerçeklerin yattığını söyle

mek, abartılı değildir kanaatindeyiz.

Başörtüsünün tepeden veya çene altından bağ

lanması, “Anadolu kadınının bağlama ve örtme 

şeklidir. Biz buna müdahale etmiyoruz. Ancak biz 

türbana karşıyız. Türbanla bunlar arasında önem

li fark vardır. Türban bir siyasi simgedir. Bir siyasî 

görüşü yansıtıyor” şeklindeki varsayımların ve id

diaların hiçbir bilimselliği ve mantığı yoktur. Zira 

aslolan Kur’ân’ın emrettiği şekilde örtünmektir. 

Bunun şu veya bu biçimde bağlanması veya renk

lerinin şöyle veya böyle olması, bir iğne ile tuttu

rulması veya çene altına düğümlenmesi pek 

önemli değildir.

Başörtüsünün tepeden ve çene altından bağ

lanmasını yukarıda sunduğumuz âyetin ışığı altın

da incelemeye çalışalım. Başörtüsünün gerek tepe

den ve gerekse üstten boğaz ve kulaklar görünecek 

şekilde bağlanılarak arkaya sarkıtılmasınm âyette 

beyan edilen örtünme emrine uymadığı gayet
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açıktır. Zira âyette, “Boyun ve kulaklarını örtecek 

şekilde başörtülerini yakaları üzerine sarkıtsınlar” 

hükmü gayet açıktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 

bunun dışındaki örtü şekli İslam Dini’nin tasvip 

etmediği bir örtüdür. Daha doğrusu Elmalılı’nm 

beyanına göre cahiliye kadınlarının örtüsüdür. Siz 

bunun adına ister geleneksel, ister yöresel deyin. 

Neticede bir şey değişmez.

Geleneksellik, Yöresellik ve 
Kur’an’ın Hükmü

Bugün Müslüman hanımların başlarını farklı bir 

şekilde örtmesi, âyetteki hükmü iyi ve doğru bir 

şekilde anlayıp uygulama ile doğrudan alakalıdır. 

Âyetteki hükmü iyi ve doğru bir şekilde anlayarak 

“daha iyisini yapmalıyım, uygulamalıyım” diyen 

hanımların, tepeden ve çene altından bağlama 

usûlünün kendi dinî inanç ve anlayışları ile örtüş- 

mediğinin kanaatine varmaları, onların vazgeçil

mez ve tartışılmaz zatî haklarıdır. Buna müdahale 

ise en büyük haksızhk ve insan haklarını ihlaldir. 

Bu şekilde inanmak ve düşünmek onları, boğaz, 

kulak, gerdanlık mahallerinin gösterilemeyeceği 

noktasına götürmüştür ki, buna denecek hiçbir 

şey yoktur. Böyle bir düşüncenin neticesinde şekli 

veya ismi ne olursa olsun, bugün türban diye söy

lenilen ve bilinen bir örtüyü tercih etmişlerdir. 

Onlar, bu hakkı hem inancından doğan ve hem de 

evrensel insan hakları beyannamesinde yerini bu

lan bir hakkın tebarüzü olarak görmektedirler. 

Doğrusu da bu değil midir?

Her geleneksel veya yöresel örtünün İslam’la 

uyum sağlaması söz konusu değildir. Nûr, 31. âyet 

indiği sırada kadınlar arasında yöresel ve gelenek

sel örtü hakimdi. Kadınlar, başlarını tepeden bağ

larlar ve arkalarına sarkıtniardı. Bu durumda ön

den boyun ve kulakları örtüsüz kalırdı. Bunun 

üzerine Allah Teâlâ başörtülerini yakalarının üzer

lerine çekmelerini emretmiştir. ı»

Hz. Aişe’nin rivayetine göre ilk muhacir ha

nımları “Başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) 

örtsünler” âyeti inince dışa giyilen en sıkı dokun

muş elbiselerini ortalarından kesip başörtüsü yap

mışlar ve onlarla başlarını örtmüşlerdir.”

Başka bir rivayete göre ise, Nûr, 31. âyet inince 

mümin hanımlar, üzerlerinde bulunan yün veya 

ipek elbiselerinden ya da şallarının bir tarafından 

yırtmışlar ve bunlarla başlarını örtmüşlerdir. 20 

Tesettür âyeti iner inmez o günün Müslüman 

hanımları buldukları örtülerle hemen başlarını 

örtmüşlerdir. Âyetin hükmünü duyar duymaz ge

leneksel ve yöresel örtünme yerine Kur’ân’ın hük

münü derhal uygulamaya başlamışlardır. Bu, onla

rın Kur’ân’ın hükmü karşısında sarsılmaz imanla

rını ve azimlerini göstermektedir. Aşağıda sunaca

ğımız rivayet, Allah Teâlâ’nın emrine riayet etme 

hususunda Müslüman hanımların ne kadar sami

mi, gayretli ve Kur’ân’ın bir emrini tatbik etmekte 

nasıl yarıştıklarını ortaya koymaktadır.
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Hz. Aişe şöyle haber vermektedir: “Muhakkak 

ki Kureyş hanımlarının üstünlüğü vardır. Ancak 

Allah’a yemin ederim ki, ben Ensar hanımlarından 

daha çok Allah’ın kitabını tasdik eden ve Kur’ân’a 

inanan daha faziletli kimseler görmedim. Nûr sû

resindeki “Başörtülerini yakalarının üstüne çek

sinler” âyet-i kerimesi indiğinde kocaları onların 

yanlarına gittiler ve kendilerine Allah’ın bu konu

da inzal buyurduğu âyetini okudular. Bu hükmü 

duyan herkes karısına, kızına, kız kardeşine ve ak

rabalarından her birine bu âyeti okuyordu. Onlar

dan her bir kadın, nakışlı elbiseleri ile Allah’ın ki

tabında indirdiği hükmü tasdik ve iman ederek 

başlarını örttüler. Sabah namazmda Resûlüllah’m 

arkasında baştan aşağı örtülü olarak bulundular. 

Sanki onların başlarında {örtülerinden dolayı) 

kargalar vardı.” (Ebû Davûd, Müsned, Libas, 33; 

İbn Kesir, a.g.e., VI, 48-49)

Kur’an’a Uymak mı? 
“İstismar” mı?

Sunduğumuz bu rivayet, Müslüman dindar ha

nımların Allah’ın emrini tatbik etmedeki gayret ve 

sadakatini göstermektedir. Bugün de böyle bir ça

banın içinde olan hanımların varlığını müşahede 

etmek elbette takdire şayandır. İslam’ı doğru anla

ma ve bu konuda şuurlanma arttıkça örtünme ko

nusu gelenekselliğin ötesine geçmiştir. Daha iyisini 

ve doğrusunu yapma ve yapabilme düşüncesi, asrı

mızın gelişmesi ile paralel olarak daha da zengin

leşmiş ve buna estetik de eklenerek bugünkü tür

ban denilen örtü şekHnin ortaya çıkmasına vesile 

olmuştur. Çene altından düğüm atılarak bağlanı

lan geleneksel başörtüsü ile türbanın arasında sa

dece şekil farkı vardır değerlendirmesini yapabil

memiz için, çene altına bağlanılarak kullanılan ba

şörtüsünün boğazı ve yaka mahallini örtmesi gere

kir. O zaman bu şekle denilecek herhangi bir söz 

yoktur. Türbana karşı olmak sadece başörtüsünün 

kaymaması için tutturulan iğneler ise bu, tutarlı ve 

bilimsel bir bakış değildir. Şayet söz konusu karşı 

olma, ideolojik bir simge, dinî veya siyasî bir istis

mar düşüncesi ise bu da geçerli bir iddia değildir. 

Çünkü böyle bir inanç ve düşüncede olmayan bir 

kimsenin, karşı olanların tabiri ile yıllarca bıkma

dan usanmadan başörtüsü eylemlerini sürdürme

leri insan psikolojisine tamamen zıt bir davranıştır 

ki, kimsenin buna güç yetirmesi mümkün değildir. 

Hiç örtü takınmayan bir bayana birilerini veya bir 

şeyleri istismar için “başını ört diye” telkinatta bu

lunulsa, buna ne kadar tahammül edebilir? İşin 

hakikati de budur.

Demek ki, “başörtüsü istismarı” yavan kalan ve 

gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir iddiadır. Bunu bu 

şekilde gündeme getirenler belki de böyle bir giyi

niş tarzına daha doğrusu İslam Dininin böyle bir 

emrine ya kayıtsız veya karşıdırlar. Bu iki şıktan bi

risini deklare etmek ashnda objektif bir davranışı 

ifade eder. Açık ve seçik olmak da onurlu bir dav

ranıştır.

Bilimsel olarak tartışılması, doğru olanın ne ise 

ortaya çıkarılması toplumsal barış açısından 

önemlidir. Sübjektif ve kasıtlı fikir ve davranışlada 

bir yere asla varılamaz. İlim ve irfandan yoksun 

delilsiz tartışmalar, toplumun varlığını, dirliğini ve 

beraberüğini asla sağlayamaz. Müslüman dindar 

hanımların, Allah’ın emrettiği tesettürü uygulama

larını bir rejim meselesi haline getirmek ve bunla

rı kamusal alandan uzaklaştırmak toplum barışını 

tehdit etmektedir. Barış dini olan İslam’ın herhan

gi bir kuralım uygulamak barışa, toplum ahlakının 

yücelmesine bir hizmettir.

Müslüman hanımların başlarını örtmelerini 

emreden aşağıda anlamım sunacağımız âyet, ba

şörtüsünün olup olmadığına kesin noktayı koy

maktadır. “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına 

ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı 

çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almaları

nı söyle.” (Ahzab, 33/59).

“Cilbâb” Nedir?

Âyette geçen “cilbâb” kelimesi, “baştan aşağı çarşaf, 

ferace, çar gibi dış elbisenin adıdır.” “Kadınların el

biselerinin üstüne giydikleri her çeşit giysidir.” “Te
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peden tırnağa örten giysidir.” “Kadınların tesettür 

ettikleri her türlü elbise ve başka şeylerdir.” “Çarşaf 

ve feracedir.” “Kadınların gömlek ve başörtülerinin 

üstüne giyindikleri çarşaftır.”2i

Cilbâb, hımardan daha büyük bir elbisedir. İbn 

Abbas ve İbn Mesûd’dan rivayet edildiğine göre 

cilbab, ridâ (üsten giyilen elbise) ve şal manasına 

da gelir. Peçe, kadının baş örtüsü anlamına da gel

diği söylenmiştir. Doğrusu bütün vücudu örten el- 

bisedir.-̂

Cilbâb, gömlek ve başörtüsü anlamındadır. 

Çoğulu “celâlîb” gelir. Üstten giyilen elbise ve çar

şaf anlamındadır.23 Cilbâbın çarşaf anlamında ol

duğu da söylenmiştir.24

Cilbâb, büyük bir örtüdür, “/c/ttâ” yaklaştırmak 

demek ise de âyette “alâ” harfıceri ile kullanılması, 

kapsamak suretiyle sarkıtmak manasını ifade etti

ğinden üzerinden sıkı örtmek demek olur. Cilbâb- 

dan örtmek tabirinde iki şekil vardır. Birincisi, cil- 

babdan birisiyle bütün bedenini sıkıca örtmek. 

İkincisi de bir cilbabın bir tarafıyla başından yüzü

nü örtmek. Bu beyanda da iki şekil vardır. Birisi 

kaşlarına kadar başını örttükten sonra büküp yü

zünü de örtmek ve yalnız tek bir gözünü açık bı

rakmak. İkincisi de, alnın üzerinden sıkıca sarıl

dıktan sonra burnun üzerinden dolayıp gözlerin 

ikisi de açık kalsa bile yüzün büyük bir kısmını ve 

göğsü tamamen örtmüş bulunmaktır.^s

Mevdûdî bu konuda şu açıklamayı yapmakta

dır” “Cilbâb, büyük bir örtüdür. “Idnâ” ise, örtmek 

ve sarmak anlamlarına gelir; fakat bu kelime “alâ” 

eki ile kullanıldığında bir şeyi yukarıdan aşağıya 

bırakmak anlamına gelir. Bazı çağdaş müfessiıier 

Batının etkisiyle bu kelimeyi, yüz örtme emrini 

görmemezlikten gelmek için “örtmek” diye tercü

me etmişlerdir. Eğer Allah bu müfessirlerin iddia 

ettiklerini söylemek istemiş olsaydı “yüdnîne aley- 

hinne”değil, “yüdnîne ileyhinne” derdi. Arapça bi

len herkes “yüdnine aleyhinne” nin sadece “sarın

mak, örtünmek” anlamına gelmediğini bilir.”^̂  

Ayette geçen “min celâbîhihinne'deki “min” Le

biz içindir yani, âyette geçen “min” harfıceri, örtü

nün bir kısmı anlamına gehr ve örtünme ise ör

tünmenin sadece bir kısmı ile değil, tümü ile yapı

lır. O halde âyet açıkça şu anlama gelir: Kadınlar 

örtülerine iyice sarınsınlar ve örtülerinin bir kıs

mını yüzlerinden aşağıya bıraksınlar.27

Ümmü Seleme (r. a),“Ahzâb sûresinin, 59. âye

ti inince Ensar kadınları dışarı (sokağa) çıktılar. 

Başlarma örttükleri siyah örtülerinden dolayı san

ki başlarında siyah kargalar vardı” »̂ demektedir.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere “cilbâb”, 

gömlek, başörtüsü, üste giyilen elbise, içlik üstüne 

giyilen gayet bol ve geniş elbiseler anlamındadır. 

Her durumda da başı, vücudu ve yüzü örten elbi

se anlamını taşımaktadır.

Gerek Nûr sûresi, 31. âyet ve gerekse bu âyet 

birlikte değerlendirildiğinde hanımların başlarının 

örtmelerinin Kur’ân’m bir emri olduğu anlaşıl

maktadır. Her iki âyette de başın örtülmesi gayet 

açık bir şekilde beyan edilmiştir. Genel manada ör

tünün farz olduğu zaten herkesin malumudur. Ba

zı kişiler “örtünme vardır; ancak başın örtülmesi 

ile ilgili bir emir yoktur”diyerek muğalata yap
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"Ey Âdemoğulları! Size 
ayıp yerlerinizi ö rtecek  

giysi, süslenecek elbise  
yarattık. Takva elb ise- 

si...İşte o daha hayırlıdır. 
Bunlar Allah’ın âyetlerin - 

dendir. Belki düşünüp 
öğüt alırlar diye onları in

dirdi." (A ’raf, 7 /2 6 )

maktadırlar. Böyle bir iddiayı azıcık Arapça bilen 

birisinin bile yapması asla mümkün değildir. Peki 

nasıl oluyor da İlâhiyat Profesörü olan bazı hoca

lar böyle bir iddiayı ortaya atmaktadırlar? Cevabı 

gayet açıktır. Böyle durumda olanlar, bir, başkala

rına şirin görünmek hevesindedirler. İkincisi, bun

lar halkın rızasını,

______________________  hakkın rızasından öne

geçirme gayretindedir- 

1er. Üçüncüsü, ne yazık 

ki, bu vasıfta olan kişi

ler müsteşriklerin tesi

rinde kalmışlardır. 

Halbuki, her iki âyette 

de vücudun diğer yer

lerinin örtülmesinin 

yanında, hususen ba

şın örtülmesinin kesin 

olduğu gayet sarihtir. 

Hal böyle iken bunu 

ters anlayan veya an

latmak isteyenler ya 

cahil, ya gafil veya her ikisinin türevi olan kasıtlı 

bir davranışın içindedirler.

Takva Elbisesi

Bazı kimselerin, “aslolan takva elbisesidir, içimiz 

temiz olmadıktan sonra salt dış örtünün bir anla

mı yoktur” 29şeklinde, başörtüsü olsa da olur, ol

masa da gibi ileri sürdükleri fikirlerin İslam Dini 

ile bağdaşması asla mümkün değildir. Hangi in

san, diğer insanın iç âlemini keşfedebilir, duygula

rını ve niyetlerini anlayabihr? Hatta bu düşüncede 

olanlar, “bazı fıkıhçılarm saç hakkında Kur’ân’da 

bir hükmün bulunmadığını ifade ettikleri kayde

dilmiştir”, diyerek^o “asıl önemli olan takva elbise

sidir” tezlerine mesnetsiz, tutarsız delil aramayı ih

mal etmemişlerdir. İlmî kariyerleri olan bu kişiler, 

bu bulunmaz fikrin kaynağım bile vermeye tenez

zül etmemişlerdir. Kîlü kâl dedikoduları ile İlmî 

gerçeklerin ortaya koyulamayacağını pekâla kendi

leri de bilirler. Hatta bu şekildeki hükümleri ken

dilerinin kabul edeceğini asla sanmıyoruz. Ama

kendi iddialarını ispatlamaya gelince “bazı fıkıhçı- 

1ar” tabirini kullanmaktan geri kalmamaktadırlar.

Kur’ân-ı Kerim’in takva elbisesinin daha hayır

lı olduğuna dair âyeti şöyledir: “Ey Âdemoğulları! 

Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise 

yarattık. Takva elbisesi...îşte o daha hayırlıdır. 

Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Belki düşünüp 

öğüt ahrlar diye onları indirdi.” (Araf, 7/26)

Âyette geçen “takva elbisesi” bazı âlimler tara

fından iman, haya, salih amel, yüzdeki hoş çehre, 

tevazû belirtisi olan sert ve yün elbise, Allah yolun

da savaşan mücahitlerin giydiği zırh ve miğfer, Al

lah korkusu, Allah’ın emrettiği ve yasakladığı ko

nularda Allah’tan sakınmayı şiar edinme şeklinde 

tefsir edilmiştir.3i Zemahşerî’nin belirttiğine göre 

takva elbisesinden murat, avret yerlerini örten el

biseye işarettir. Çünkü avret yerini örtmek takva

d a n d ı r .  ̂ 2 müfessirler “takva elbisesi” ni bizzat 

giyilen şeye hamletmişler, kimi müfessirler de bu

nun dışındaki bir manaya hamletmişlerdir. Buna 

göre,“takva elbisesi” gerçek elbiseye değil de, me

cazî bir elbiseye hamledilmiş yani, mecazî bir an

lamda kullanılmıştır.3-^

Yukarıda anlamını sunduğumuz takva elbisesi 

ile ilgili âyetin ne öncesinde ne de sonrasında “tak

va elbisesi daha hayırlıdır” ifadesi ile avret yerleri

ni örtmek için giyilen elbisenin önemsiz olduğuna 

dair bir işaret yoktur. Elbette takva elbisesi, yani 

iman, amel, Allah korkusu, haya, tevazû gibi şeyler 

çok çok önemlidir. Ancak kişinin Allah’tan kork

masının bir delili de Allah Teâlâ’nın kesin olarak 

emrettiği bir hususu yapmak değil midir? Allah’tan 

korkan Allah’ın emrini nasıl yapmaz? İnsanlann iç 

dünyalarının iyi, temiz, ahlaklı, faziletli ve Allah 

korkusu ile dolu olduğunu Allah’tan başka kim bi

lebilir? Kişinin hareketleri ve yaptığı amelleri iç 

dünyasının bir yansıması olduğuna göre, Allah’tan 

korkan takva sahibi bir kimse Allah Teâlâ’nın em

rini mutlaka yerine getirmeye çahşır ki, zahirî örtü 

de bunlardan biridir.

Merhum Seyyid Kutub’un bu konudaki değer

lendirmesini gayet önemli bulmaktayız. “Ayıp yer

lerin örtülmesinde kullanılan ve zineti sağlayan li
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basın meşruiyeti ile, takva arasın

da bir irtibat mevcuttur. Bunun 

iıer ikisi de elbisedir. Biri kalbin 

ayıplarını kapatır ve onu güzel

leştirir, öteki de bedenin ayıpları

nı kapatarak bedeni güzelleştirir.

Bunlar birbirlerinin tamamlayı- 

cısıdırlar. Çünkü Allah’tan kork

mak ve O’ndan utanmak, beden

deki açıklığın çirkinliğini idrak 

ettirecek şuurun doğmasına ve 

utanç duygusunun meydana gel

mesine vesile olur. Allah’tan 

korkmayan kişi için çıplaklığın 

önemi olmadığı gibi, çıplaklığa teşvik etmekte de 

bir engel yoktur. Hakikatte vücudun örtülmesi, 

haya duygusunun ifadesidir. Allah insanı bu duygu 

ile beraber yaratmıştır. Ayrıca örtü insanhğa gön

derilen bir kanundur. Allah, onlara bu gereği yeri

ne getirebilme imkanı ve kudretini vermiştir. Allah 

Teâlâ örtü ve elbiseyi İlâhî kanunun mevzuu olma

sını, insanlara nimet olarak zikretmiştir.^^

“Siyasi” Değil, “İslami” Simge

Bütün bu değerlendirmeler gösteriyor ki, örtünme 

insanlığın fıtratının icabıdu'. Allah Teâlâ bu fıtratın 

gereği olarak bütün insanhğa örtünmeyi emret

miş, fcikal hanımlara ise erkeklerden daha farkh bir 

örtünme şeklini farz kılmıştu'. Bu İlâhî iradeye tes

lim olmak her mü’minin görevidir. İnancının ge

reğini yerine getirmek isteyenlerin Allah’ın emret

tiği şekilde örtünmeleri onların dinî, insani hakla

rıdır. Örtünüp örtünmeme konusu direkt olarak 

imanla bağlantılı bir karardır. Ancak bu kararı, İlâ

hî iradenin doğrultusunda verip vermeme hakkı 

kişinin kendi isteğine bağlıdır. Bu konuda herkesin 

birbirine saygılı olması gerekmektedir. Her iki du

rumda da mücâzat ve mükâfat Allah’a ait olduğu

na göre, kimsenin kimseye bir müdahale etme 

hakkı yoktur. Bu seviyede objektif bir düşünceye 

ve müsamahaya sahip olan bireylerin oluşturduğu 

toplumlarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış hakim

olacaktır. Özellikle buna bizim toplumumuzun ih

tiyacı vardır.

On beş asırdan beri Kur’ân’ın emri doğrultu

sunda başını örten hanımların başörtüsüne kötü 

gözle bakmak, onları çağdışı saymak, hatta onların 

inancının bir eseri olan örtülerini, devlete başkal

dırı olarak algılayıp bir terörist gibi yargılamak ka

dar gayri adil bir tutum ve davranış olmadığı gibi, 

bu ne insafa, ne vicdana ne de insan onuruna ve 

şahsiyetine yakışır. Allah’ın emrini uygulamak, tef

rikanın değil, tevhidin, birlik ve beraberliğin bir te

zahürüdür. Allah’ın emrini uygulayan bir insana, 

“sen, toplumun, kurumun, kuruluşun, eğilimin, 

öğretimin huzurunu bozuyorsun, bölücülük, ayı

rımcılık yapıyorsun, emniyet ve güveni sarsıyor

sun” demenin bilimsel yönden hiçbir izahı yoktur. 

İnancı gereği hareket eden bir kimseyi iüm ve ir

fandan uzak bir şekilde önyargılarla mahkum et

menin savunulacak tarafı da yoktur. En dokunul

mayacak hak, insanın inanç ve inancım yerine ge

tirme hakkıdır. “İdeolojik olarak örtünüyorlar, bir 

siyasi görüşü temsil ediyorlar, dini istismar ediyor

lar” gibi iddialar ise, aslı esası olmayan sadece var

sayım ve şüphelerin oluşturduğu kuruntu ve ha

yallerdir. Çünkü bugünkü ortamda örtünmek ko

lay bir iş değildir. îmanı yönden buna hazır olma

yanların yapacağı bir uygulama da değildir. İstis

mar veya bir görüşün tezahürü olarak ortaya çık

mış olduğunu kabul etmek gerçeklere ters düşer. 

Bunun istismar için yapıldığını farz etsek bile, bir
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Ömür boyu devam etmesi de mümkün değildir. Bu 

iddialar,“İslam’ın bir simgesi, bir alameti” olarak 

düşünülüyor ve söyleniyorsa, bu doğrudur. Her 

kuruluşun kendine has bir giysisi, bir alameti, bir 

parolası vardır. Bu gerçek nasıl inkar edilemiyorsa 

-her ne kadar dinimizde şekilcilik yoktur denilse 

bile- İslam’ın da kendine özgü bir şekil tayininin 

var olduğunu kabul etmek gerekir.

İnsanların şekli ile uğraşmanın devletimize ve 

milletimize bugüne kadar ne getirip götürdüğü

nün iyi bir şekilde tetkik edilmesi zorunludur. Kı

lık kıyafetle uğraşma yerine onların zihin, gönül ve 

iç dünyasını bilgi, ilim ve irfanla doldurmak en 

akılcı ve kahcı bir çözümdür. Örtü ile uğraşırken 

onların, düşünce ve inanç dünyasını ihmal etmek 

kadar sübjektif bir davranış yoktur. “Bilgi çağı” de

nilen böyle bir zaman diliminde Üniversitelerde, 

ilim ve irfan yuvalarında neslimizi çağın ilmi ile 

donatmak yerine, ideolojik saplantılara takılıp 

gençliğe yön vermeye çalışarak bir yere varmak 

mümkün değildir. Zihin eğitimine ve manevi ter

biyeye gereken titizlik ve dikkati göstermeksizin 

küık ve kiyafete takılıp kalanlar ilim namına hiçbir 

şey yapamazlar. Nitekim yapılan çeşitli araştırma

lar bunu doğrulamaktadır.

O halde başörtüsü avcıhğmı bırakarak aslî gö

reve dönmenin zamanı artık gelip geçmektedir, 

tlim ve irfan abidesi olmaya niyetli olan ilim adam

larının başörtüsü, kılık ve kıyafetle uğraşmaya vakit 

bulacaklarına inanmak oldukça zordur. Eğer bulu

yorlar ise, onların da milletimize, vatanımıza ve 

devletimize verecek hiçbir hizmet ve fedakarlıkları 

yoktur. İlerlemek, dünya devletleri ile ilim ve tek

nolojide boy ölçüşmek başörtüsünü yasaklamak

tan geçmiyor. Geçseydi, yıllarca süren bu humma

lı dayatmanın sonunda ileri ülkelerin seviyesine el

bette gelirdik. Demek ki bu manasız şeylerle uğraş

mayı bırakmak, bu işi yürütenlerin millet ve devle

timize yapacağı en önemh hizmettir. İlim ve irfa

nın önünü sanal tartışmalar ve uygulamalarla kes

memeyi bu camiadan şanlı ve şerefli milletimiz 

adına bekliyoruz. ■
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Başörtüsüne 
Özgürlük Sorunu

• • ••

H. Omer Ozsunar

T ürkiye’nin çok partili hayata geçmesinden 

beri demokratikleşme sancısı bitmemiştir. 

Halkın daha fazla demokrasi ve özgürlük 

taleplerine karşılık birileri hep “hadi oradan mar- 

şı”nı okudu. Din ve vicdan hürriyetine getirilen 

daraltıcı, yasakçı ve jakoben tavırlar dün vardı, 

maalesef bugün de devam etmektedir; ama artık 

bunun Türkiye’nin kaderi olmadığım göstermek 

gerekir. Bugün sosyal hayatta dinin gereklerini ye

rine getirmek gibi en basit haklar çerçevesinde de

ğerlendirilebilecek bir eylemden dolayı mütedey

yin kesim haksızlığa uğramaktadır. Kanunen ya- 

saklığı bile tartışılan başörtüsünün resmi kurum, 

okullar ve üniversitelerde giyilmesine izin verilmi

yor. Medyaya yansıdığı kadarıyla özellikle son bir

kaç yıldır bu yasak artık bir zulüm şeklini almıştır.

Memleketimize hizmet aşkıyla dolu olan bu 

insanlar, sırf başlarındaki örtü yüzünden maruz 

kaldıkları sıkıntıları, yaşanan çileleri hazin bir şe

kilde dile getiriyorlar. Bu konuda basında çıkan ya

zılar toplansa herhalde ciltler oluşturur.

Din ve vicdan hürriyetinin sosyal hayatta gide

rek özellikle müslümanlar aleyhine (gayrimüslim

lere değil) daraltılması 1930’lardan itibaren başla

makla birlikte, üniversitelerimizde başörtüsü ilk 

defa 1968’de gündeme gelmiştir. Ankara İlahiyat

Fakültesi’nde bir kız öğrencinin başörtüsü tak

makta direnmesiyle ortaya çıkan bu durum üni

versitelerimizdeki ilk boykot sayılır. (Cumhuriyet 

Dönemi Türkiyesi Ansiklopedisi: 3/357, İletişim 

Yayınları)

“Din hürriyetini tanımayı anlamlı hale getiren 

hak ve hürriyetler konusunda cumhuriyetin kuru

luşundan itibaren sürdürülen yasakçı, kısıtlayıcı ve 

yönlendirici uygulamalar, din ve vicdan hürriyeti 

açısından çağdaş anlayıştan hayli uzak bir görü

nüm arzettiği gibi, sonraki dönemde din hürriye

tinin kavranması ve sınırlarının belirlenmesi çaba

ları için de kötü bir başlangıç teşkil etmiştir. Nite

kim Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve tek parti döne

mine ait bu baskıcı uygulama çok partili siyasi ha

yata geçişle kısmi bir yumuşama göstermişse de 

ana çizgisinden çok ayrılmamıştır.” (TDV İslâm 

Ansiklopedisi: 9/330)

Konuyla alakalı olarak Prof. Münci Kapani. 

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesini şöyle yo

rumluyor:

DP iktidarının ilk yıllarında kamu hürriyetleri 

alanında o zamana kadar ulaşılmamış bir gelişme 

kaydedildiği görülür. Partinin kısa zamanda geniş 

kitlelerin desteğini kazanmasında şüphesiz çeşitli 

faktörler rol oynamıştır. Fakat bunların en başta
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gelenlerinden birinin (aydın çevreler için en başta 

geleninin) liberal demokrasi, insan hakları ve ka

mu hürriyetleri kavramlarma karşı toplumda de

rinden derine duyulan özleyiş olduğunu söylemek 

hatalı olmaz. Büyük çoğunluk daha çok hürriyet 

istediği için Demokrat Parti’yi desteklemiştir. (Ka

mu Hürriyetleri, s. 113. Yetkin Yay 1993)

İslâm ülkelerinde Batılı değerlerin hakim ol

maya başlamasından sonra îslam dinine bu değer

ler açısından bakış yapan çeşitli yazarlar, dinin iç

timai ve hukuki kurallarını hayata geçirmeye yö

nelik bütün davranışların aşırı dincilik (gulüv) ol

duğunu iddia etmişlerdir. Mesela İslâm’ın doğu

şundan günümüze kadar uygulana gelen örtünme 

(tesettür) gibi dini bir hükmü, Batıh hayat tarzına 

aykırı düştüğü gerekçesiyle gulüv kapsamı içinde 

göstermeye çalışmışlardır. Aslında Batı medeniye

tinin etkisinde kalan bu aydınların, nasslarla sabit 

olunmuş ilahi emirlerin hayata geçirilmesini aşırı 

dincilik olarak görmeleri terim anlamında olmasa 

bile din karşıtı bir gulüv ve aşırılık kabul edilmeli

dir. (TDV İslam Ansiklopedisi: 14/194.)

Başörtüsünün sosyal ve hukuki değişik boyut

ları olmakla beraber bu konu hahyle en başta dinin 

alanına giren bir konudur. Dini konularda başka

larının görüşlerine itibar edilmese bile, laik olan 

devletimizin din işlerini yürüten bir kurumu van 

Dolayısıyla demokrasinin ve samimiyetin gereği 

bu konuda ona danışmak ve alınan bu kararı din 

ve vicdan özgürlüğünü zedelemeden kamuda o 

doğrultuda uygulamak olmalı değil mi? Ama ma

alesef öyle olmuyor; ilgih ilgisiz herkes müdahil 

oluyor. Hatta “bir metrelik hez parçası” diye hatife 

alan ve o örtü etrafında gerçekten ne fırtınalar 

koptuğunu, galiba bizim tarihimizi bilmediği için 

de gerçekten bilmeyen prof’larımız bile var. Fakat 

yine de bütün bunlara rağmen günümüzde başör

tüsü mağdurlarının haklı talepleri mütedeyyin ol

mayan yazar ve aydınlarımızda bile makes bulmuş; 

bu hakperest, halkımızın değerlerine ve inançları

na saygılı insanlar başörtüsünü savunan, yapılan 

uygulamaları eleştiren birçok makale‘kaleme al

mışlar, konuşmalar yapmışlardır.

“Zaten şimdi herkeste bir meyl-i tahrir-i haki

kat peyda olmuş, millet uyanmıştır. Muğalata ve

cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. 

Hakikat telakki edilen hayalin ömrü kısadır. Feva- 

ran-ı efkar-ı umumi ile o tesvilat ve mugalatalar 

dağılacak ve hakikat ortaya çıkacaktır.”

Halkıyla barışık aydın insanların toplumsal ba

rış ve hoşgörüden bahsettiği Türkiye 21. yüzyıla 

başörtüsü yasağıyla girmemelidir. Ateş düştüğü 

yeri yakar derler, fakat inancımız gereği hepimizi 

yakan bu konuda herkes hassasiyetini göstermek 

zorundadır. Üstadı dinleyelim:

“Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin 

zararh seciyelerini almamızdan, kuvvetli ve kudsi 

islami milliyetimizle beraber herkes “nefsi nefsi!” 

demekle ve milletin menfaatini düşünmeyerek 

menfat-ı şahsiyesini düşünmekle bin adam bir 

adam hükmüne sukut eder (düşer). Yani kimin 

himmeti yalnız nefsi ise, o insan değildir. Çünkü 

insanın fıtratı medenidir, ebna-i cinsini mülahaza

ya mecburdir. Menfaat-ı şahsiyesine hasrı nazar 

eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir 

hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü 

olsa o müstesna!” (Hutbe-i Şâmiye)

İmdi, artık toplumsal bir yara hahni almış bu 

sorunu çözmek görevi en önce onlara düşen bir 

kısım siyasetçilerimizin, aydınlarımızın çözüm 

üretici girişimler yerine halâ kuru sıkı laflar edip 

başörtüsü edebiyatı yapmaları bizleri gerçekten 

üzüyor. İnanan insanlarımızın mağdur edildiği bu 

durumdan din sömürüsü yapıp, ikbal peşinde ko

şan bir kısım tuzu kuru siyasilerimizden laf değil, 

sözlerini fiilleriyle ispatlamalarını bekliyoruz. Biz- 

lerin oylarıyla meclise gelip, bizleri temsil iddiasın

da olan bu insanlar daha ne zaman harekete geçe

cekler? İlla ki kendi hanımlarının ve kızlarının ba

şörtülerine el uzatılınca mı seslerini çıkaracaklar?

Sivil direnişle haklı tepkilerini ortaya koyan bu 

mağdurlara ve sivil toplum kuruluşlarına ‘destekli

yoruz’ mesajları gönderen güya bizim partilere 

sesleniyorum:

Efendiler! Sizin desteklemeniz bu insanhk dı ı̂ 

uygulamayı kanunen ve hukuken ortadan kaldır

makla, Mecliste hu konuyu kesin ve bağlayıcı bir çö

züme kavuşturmakla olur.

Başta kanun teklifi vermek, soru, gensoru,mec- 

lis araştırması, meclis soruşturması vs. olmak üze
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re Anayasanın siyasi partilere verdiği bütün im

kanların sürekli ve aralıksız çalıştırılması ile ancak 

desteklediğinizi isbat edebilirsiniz. Söylenmesi ge

reken söylensin, ama herkes üzerine düşen vazife

yi de yapsın. Gelecek yüzyıla tarihi bir leke olarak 

bu yasak taşınmasın, hukuken bitirilsin. Böylece 

istikbaldeki Türkiye’nin daha aydınlık, toplumsal 

çatışma ve sorunlardan uzak daha özgürlükçü ya

pılanması sağlansın.

İnsanlık onuruna yakışmayan jakoben(’*‘) dü

zenlerde yalnızca din ve vicdan özgürlüğü değil, 

her türlü düşünce baskı altında olur. Türkiye ken

disine dayatılan bu ayakbağı sorunları çözdüğü an 

nasıl muasır medeniyetler seviyesini geçtiğimizi 

hep birlikte göreceğiz.

Konumuzla alakalı TDV İslâm Ansiklopedi- 

si’nden (9/331) uzunca bir alıntı yaparak bu mese

lenin çözümüne işaret etmek istiyoruz:

“İnsanların dini ve vicdani bir kanaate sahip 

olması hakkı hukuktan değil insanın var oluşmı- 

dan, düşünme ve inanma yeteneğinden doğduğu 

için din ve vicdan hürriyetiyle kastedilen şeyin, di

ni ve vicdani kanaate sahip olma değil bu kanaat

lerini açığa vuma, onun gerelderine göre ibadet et

me, davranma, başkalarına telkinde bulunma gibi 

dışa akseden davra

nışlar olması gerekir.

Esasen hukuk da in

sanların dışa akseden 

ve beşeri ilişkilere 

yansıyan yönüyle ilgi- 

lenebiHr... 1961 ve 

1982 Anayasalarının 

temas ettiği gibi din 

ve vicdan hürriyetini 

sadece dini inanç ve 

kanaate sahip olma, 

buna göre ibadet et

me hakkı olarak anla

mak, ibadet hürriye

tini de kamu düzeni, 

genel ahlak ve kanun

lara aykırı olmama 

şartıyla sınırlamak 

hem milletlerarası

anlaşma ve uygulamalara hem de hukuk mantığı

na aykırı görünmektedir. Çünkü kamu düzeni ve 

genel ahlakla sınırlandırma, sonuçta hukuk düze

ninin ibadeti ve dini belirlemesi ve tanımlaması 

anlamına gelir. Ancak 1924 Anayasası’ndan itiba

ren Türk anayasalarında hakim olan bu anlayış ve 

bunu sonucu olarak din ve ibadet hürriyetini ala

bildiğine daraltan yanlış uygulamalar hukuki bir 

temelden çok Türkiye’deki mahalli uygulamalara, 

laiklik ve batılılaşma gibi çabalara, laik devletle İs

lam dini arasındaki kısmi alan çatışmanın yol aça

bileceği bir takım kaygılara dayanmaktadır.

Gerçekten de din ve devlet ilişkileri açısından 

Müslüman toplum un un 19. y)'.’ın ikinci yarısına 

kadar din bağlı devlet, 1924’e kadar yarı dini dev

let, 1924’ten sonra da devlete bağlı din şeklinde üç 

ana merhale geçirdiği, gayri müslimlere tanınan 

din ve vicdan hürriyeti her üç sathada da pek de

ğişmezken müslümanlara tanınan bu hürriyetin 

her bir merhalede farkh şekiller aldığı ve giderek 

daraltıldığı, diğer bir ifadeyle bu özgürlüğün din 

devlet ilişkisinden büyük çapta etkilendiği görülür. 

Bunun en başta gelen sebebi İslâm dininin kendi 

öz yapısı, Müslümanların İslâm dinini algılama 

tarzı ve İslam’dan bekledikleriyle laik devletin İs

lam dinine biçtiği 

i. konum arasında

ciddi farklılıkların 

bulunmasıdır.

İslam dininin 

inanç, ibadet ve ah

lakın yanısıra hu

kuk düzeni ve içti

mai hayatla ilgili bir 

takım emredici ve 

düzenleyici hü

kümleri de bulun

makta olup bu hü

kümlerin yerine ge

tirilmesi bu dini ha

yatın bir parçası 

olarak telakki edilir. 

Öte yandan İslam 

dininin sosyal ha

yatla ve beşeri iliş-
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kelerle ilgili hükümleri genelde kamu yararmm 

gözetilmesi ve kamu düzeninin sağlanması, hukuk 

kurallarının dini ve ahlaki bir zemine dayandırıla

rak sağlamlaştırılması gibi amaçlar taşır.

Kanun koyucunun sosyal barışı ve düzeni sağ

lamada dinin bu katkısından faydalanmak yerine 

sosyal hayatı ve beşeri ilişkileri dinden bağımsız 

olarak, hatta dinin hükümleriyle çelişen tarzda dü

zenlemeyi tercih etmesi belli bir alanda dinle dev

let arasında yetki çatışmasının doğmasına yol aç

maktadır. Bu tarz hukuki düzenlemelerin yanısıra 

kamu yetkisini elinde bulunduran yönetici ve uy

gulayıcıların, dine bağlı kimselerce ibadet ve dini 

ödev olarak telakki edilen davranış ve görevlerin 

ifa edilmesine ve böylece ferdi planda olsun din 

hürriyetinin korunmasına imkan veren bir düzen

leme veya uygulamaya gitmek yerine zaman za

man bu konuda müdahaleci ve yasakçı bir tavır 

sergilemesi aradaki güvensizlik ortamını tırman

dırmakta, bunun en olumsuz sonucu olarak da 

devletin saygmhğı ve gücü zaafa uğramaktadır. 

Dinle devlet arasındaki bu kısmi alan çatışması, 

dini eğitim ve öğretimin yeterince ve sağlıkh şekil

de yapılamaması veya din hürriyetinin kısıtlanma

sı halinde daha geniş bir alana da yayılabiimekte-

dir, Öte yandan din ve vicdan hürriyetini kısıtla

maya yönelik müdahaleler reaksiyoner akımlan, 

özgürlük karşıtı baskıcı anlayışları daha da güçlen- 

dirmektedir.

Bu sebeple din ve vicdan hürriyetinin milletle

rarası hukukta ulaştığı boyut ve kapsamda ele alın

ması, hukuk düzeninin dinin gereğinin ne olduğu

nu belirlemeye kalkışmayıp sadece özgürlükler 

arası dengeyi sağlayıcı bir rol üstlenmesi, kamu yö

neticilerinin insan hak ve hürriyederine saygılı 

olup din ve ibadet hürriyetini belirleyici değil ko

ruyucu bir tavır sergilemesi, insanların karşılıklı 

güven ve hoşgörü ortamında yaşamaya ahştırılma- 

sı modern Türk hukukunun ana hedefleri arasın

da yer almalıdır..” ■

Jakobenizm: Tepeden inmecilik. Belirli toplumsal amaçların; 

iktisadi, sosyal veya kültürel açıdan belirli bir topluluk, 

kurum yahut tüm toplum genelinde yapılmak istenen de

ğişikliklerin, tabandan gelen isteklere göre değil, toplu

mun dizginlerini elinde tutan yöneticilerin istekleri doğ

rultusunda, tepeden inmeci yöntemlerle, muhalefete şans 

tanımadan ve gerekirse zor kullanarak yapılmasını meşru 

sayan görüş. (Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ö. Demir, M. Acar, 

Vadi Yay, 1997)
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Çekilin Kapımdan!

Güler Karavar

Başörtüsü mağdurlarına...

K apının önüne geldi, yavaşladı. Yüzünü hafiften bir 

kızarma kapladı. Belki onlarca defadır okuduğu, 

fakat sorulsa, ne yazıldığının farkında bile olmadı

ğı kapıda asılı duyurularla oyalandı yine birkaç dakika.

“İçeri girsem mi, girmesem mi? İlk defa girmiyorum ki 

oysa, biraz cesaret! Yine girebilirim. Of olmuyor! Herkesin 

bakışları üzerimde...

Hergün gururumu ayaklarımın altına alarak giriyorum 

içeri, gururum larılmış olarak. Kapıdan her girişte, şartlan- 

mışlıkla giriyorum, engellenerek giriyorum. Yeter artık ba

yım. Bakışlarını görmek istemiyorum. Rahatsız oluyorum 

bakışlarından, uyarılarından. Yasağa uyuyorum işte. Ama 

bir gün olsun diğer öğrenciler gibi giremiyorum kapıdan 

rahatça,..

Yüzümün ısı derecesini bilmiyorum, hiçbir şey düşün

mek istemiyorum ve elimi başıma götürerek giriveriyorum 

içeri. Düşünmeden. Evet, kapıdan her girdiğimde düşün

meden giriyorum ve düşünmeyiş, bir gelenek halini alıyor 

yavaş yavaş; bir gereldilik aynı zamanda...

Ayaklarım, hergün ezbere geçtiğim yollardan bir kez 

daha geçiyor. Oysa nereye gittiğimi “düşünmüyorum”. Sa

dece gireceğim derslik konusunda bir şartlanmışlığım var. 

Ayaklarım hedefsiz hareket ediyor, adımlarım boşlukta san

ki. Her adım attığımda düşecekmişim gibi. Ayağım bir yere 

takılacak da yılığıverecekmişim gibi. Başım daima yere 

eğik, gözlerim yerin karotaşlarını renginden şekline kadar 

inceliyor. Ama görmüyorum. Gözüme perde çekilmiş san

ki.

Elimi başıma götürüyorum bir ara... Bu bir rüya olma

lı... Başım.... Başımda örtü yok. Kim yaşatıyor bana bu saç- 

mahğı! Kim alay ediyor onurumla! İçimden zulmün sesi 

böğürüyor: ‘Yaşatan, yaşatıyor işte!’ Ürküyorum birden, 

mantık giriyor devreye: Peki ben, yaşatılan bu saçmalığa 

nasıl uyabilirim, diyorum. Ve hemen yasak koyuyorum 

mantığa.

Derse bir kaç dakika geç kalmışım. Girmesem mi aca

ba, diyorum yine ve içimdeki acımasız: ‘Alışsana kızım!’ di

yor alay edercesine. Kapıyı çekinerek çalıyorum ve içeri gi

riyorum. Herkesin gözü üstümde. Yüzüm cayır cayır yanı

yor ve hocanın bile yüzüne balcmadan, karotaşlarının deva

mını izliyorum. Hangi derste olduğumu, derste hangi ho

canın olduğunu görmeden, sessizlik içinde gidip oturuyo

rum bir sıraya rastgele... Hoca devam ediyor derse. 

Söylenen hiçbirşeyi duymuyor, anlamıyorum.

Kendimi yabancı hissediyorum. Sanki herkes alay edi

yor benimle. Sıralar bile “kalk üzerimden” der gibi... Bu 

duygular içinde, sığınacak bir varlık arıyorum. “Allah” diyo

rum... Başka hiç kimse gelmiyor aklıma, gidip duygularımı 

paylaşacağım. Kendime dönüyorum, çaresiz: Ama, o kadar 

yabancıyım ki kendime... Öyle parça parçayım ki... Ve tek 

tek parçalarımı düşünüyorum: Düşünme'yi kapıda bırak

mak zorundaydım, mantığı da. Ellerime bakıyorum, ellerim 

düşüncelerime ihanet etmiş... Yaşantım'a. bakıyorum; ya

şantım düşünceme aykırı. Gözlerim’i düşünüyorum; ayna

da gözlerimin derinliklerine bakmak istemiyorum. Dudak- 

lanm’dân doğru bir söz dökülemiyor, çünkü doğru söz, 

yaptığım yanlışa aykırı. Ayaklarım; beni taşıyacak mecali 

bile kalmamış... Kendimle barışık değilim. Sanki bedenim 

farklı birine ait, aklım- kalbim başka birine...

Her gün çelişkiyle giriyorum kapıdan içeri. Ve çelişki de 

bir gelenek oluyor artık bende. Çehşkilerle yaşamaya alışı

yorum; buna öyle zorbaca alıştırılıyorum ki, anlamıyorum. 

Artık anlam yok. Anlam yasak. Ve bir vakit sonra, çelişki si

liniyor yaşam hteratürümden. Çünkü çelişkiler meşrûlaşı- 

yor.

Bu çelişkiyi yaşamamak için tamamen açılayım, diye 

düşünürken de, “olmaz” diyorum kendi kendime. Çünkü 

kendimi birşeylere ait hissedemem. Çünkü içimle dışım çe

lişecek daima. Ve böylece, zamanla içim, dışıma uyacak. Ya

şadığım gibi inanmaya başlayacağım. Bu kaçınılmaz bir 

gerçek...

Koridordan geçiyorum... Sınıf... Ayaklarım birbirine 

dolanıyor... Boşluğa atıyorum adımlarmıı... Yüzüm yanı

yor... Polisler... örtü... ve kapı... Ecel kapısı sanki. Bir titre

me alıyor beni... Boğazım düğümleniyor, ağlayamıyorum... 

Mantıksızlık... Çelişki.... Neden yaşıyorum bu çelişkiyi!?

Çekilin kapımdan bayım! Çekilin kapımdan! ■
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Aydınlanmanın 
Ahlâki Çelişkileri

Salih Baykara

Descartes’ın Ahlaktan Kurtuluş Formülü

M odern dönemde aklın tanrılaşmasında herhalde en büyük pay Descartes’a aittir. Varlıktan şüphe 

ederek koyulduğu varolma çabasının ünlü formülü olan “cogito, ergo sum” (düşünüyorum, öyley

se varım), onu adeta modern çağın başlatıcısı haline getirir.

Ne var ki bu söz, hem insanın kendi bilincine ve egosuna kilitlenip kalması hem de insan ile kendi dışmda- 

ki dünya arasında telafi olunamaz bir uçurumun açılması anlamına da gelecektir. Descartes’ın akıllı bireyi için 

dışarıdaki dünya şüphelerle dolu ve yabancıdır. Bu yabancılığın aşılabilmesi için doğanın bilimsel deneylere ve 

akim yasalarına tâbi olması ve aklın sınırları içine sığabilmesi gerekecektir.ı

Descartes’m felsefesi aynı zamanda insanoğlunun gayb alemiyle ilişkisinin kesilip bütün varLk alemini bu 

dünyayla sınırlaması anlamına geliyordu. İnsan, Aydınlanma felsefesi ve onun tam kalbinde duran Descartes sa

yesinde yer-merkezli düşünmeyi öğrenmiştir; görüş açısını 

dünya ile sınırlandırırken ruhsal ve zihinsel bakımdan yoksul

laşmış, cenneti gerçekleştirmeye çalıştığı bu yeryüzünde 

onunla hiç bağdaşmayacağı belli olan nihilizm gibi felsefelere, 

ateizm türünden dinlere yönelmiştir. Gaybm inkarı, insanoğ

lu için dünyanın zindan haline gelmesi sonucunu doğurmuş- 

tur.2

Aklın kartezyen kullanımında sözkonusu edilen akıl-dış 

dünya arasındaki bir ben-öteki (hatta özne-nesne!) ilişkisinin 

pratiğe yansımaları ise olumsuz neticeleri itibariyle daha hafif 

olmamıştır. Burada öteki diye vasıflandırılan şeye (bazen do

ğa veya etnik azınlık, bazen de mesela kadın) ben in yönetim 

ve yönlendirmesine, tahakküm ve zulmüne tâbi olmaktan 

başka bir seçenek bırakılmamaktadır. Descartes’m bilgi teori

sine sahip olanlar, başka kültürel temellere sahip toplumları 

“geri”, “ilkel” veya “az gelişmiş” olarak yaftalama, beyaz ırkın 

dışında kalanları, Avrupa kökenli olmayanları insan bile say

mama, insan haklarından yoksun kılma imtiyazını ele geçir

mektedirler, tarihte örnelderi bolca görüldüğü üzere.̂  Gerek 

Bosna’daki Sırp katUamı gibi bizzat Avrupa’da yaşanan vahşe

te seyirci kalınması gerekse sömürgeci ve emperyalist uygula

maların bütün yeryüzünde bıraktığı acı hatıralar insan halda-
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n düşüncesinin evrenseililcten ve başarılı bir tatbik 

imkanından uzak olduğunu, temel hak ve özgürlük

lerin Batılılar için adeta doğuştan gelen bir ayrıcalık 

gibi görülürken “öteki”nin mutlaka bunlara sahip 

olamayabileceğini gösterdi.

Descartes’m “cogito”suna sahip olmayan dış dün

yada hayvanlar ve cansız varhklar da bulunmaktadır 

ve varlık aleminin bu bölümü de “öteki’ ne reva görü

len muamele tarzından kurtulamayacalctjr. Nasıl olsa 

“öteki”, üzerinde istenildiği gibi tasarrufta bulunula- 

bilecek ve istismara konu olabilecek bir nesnedir ar

tık. Bu bakımdan tıpta bir dönem yoğun tartışmalara 

konu olan “vivisection”, yani tıbbi amaçlarla hayvan

ların canlı canlı kesilip biçilmesi yöntemine ilişidn 

Descartes’in tüyler ürperten sözlerini hatırlamak ye

terli olacaktır:

“Evet, hayvanları canh canlı kesip biçerken birta

kım sesler çıkarırlar. Ama bunların, bir çarkın gıcırtı

larından ya da testereyle bir tahtayı keserken çıkan 

seslerden daha fazla bir anlamı yoktur. Onlar mü

kemmel birer otomattan ibarettir”.'̂  Şu halde oto

matlara, yani canlı vücuda benzeyen makinelere “vi

visection” dahil her türlü muamele caizdir, çünkü acı 

çekmeyeceklerdir. Bu felsefede ahlak da düşünceyle 

smırlandığına göre, Descartes’ın düşünen öznesi, bu 

yetenekten yoksun bulunan doğa karşısmda ahlâki 

bir sorumluluk taşımaktan azadedir. Ne de olsa Des- 

cartes’ın matematiksel evreninde günah neredeyse 

bir aritmetik hatasına indirgenmiştir; “Aklımızın, 

herhangi birşeyin iyi ya da kötü oluşuna göre irade

mizi etkilediği oranda irademiz de o şeyi kovaladığı 

ya da ondan kaçındığına göre, iyi davranışı garantile

mek için iyi muhakeme yeterlidir.” ^

Bu tür mülahazalarla Aydınlanmadan itibaren 

AvrupalI insan için tabiata boyun eğdirmek ve sırla

rını ifşa etmesi için işkenceye maruz bırakmak yadır

ganacak şeyler olmaktan çıkmıştır. Bunun bir adım 

ötesinde bilimin ahlaktan bağımsız olduğu düşünce

si vardır ki, 20. yüzyılın iki büyük dünya savaşı ve 

nükleer kıyamet tehdidine varıncaya kadar insanhğı 

kolay tasavvur olunamaz ölümcül sonuçlara gör- 

müştür.** Yeryüzündeki tüm canh türleri ve doğal ha

yat bakımından facia anlamına gelen bir “nükleer 

kış”ın yaşanabilmesi için 500-2000 civarında nükleer 

başlıklı füzenin ateşlenmesi yeterli olacaktır ki, bu ra

kam, halen dünyada mevcut füze sayısının yüzde 

lO’undan da azdır.  ̂Bu yüzden Walters’m temennisi

ne katılmamak mümkün değil: “Bilim, sonunda bize 

nihai bir aydınlanma temin edecektir; fakat dua ede

lim ki, bu. Son Bomba nın aydınlığı olmasın.”»

Keza ırkçılığın ilk kuramcılarının Aydınlanma 

geleneği içinde ortaya çıkmış olmasına şaşmamalı

dır. 18. yüzyıl Fransız filozoflarının siyah kölelere 

yaklaşımı. Amerikan yerlilerine boyun eğdirme tela

şındaki Kilise mensuplarının tavrından farklı olma

mıştır. Mesela Voltaire, kendinden gayet emin bir şe

kilde, beyazlar ile zenciler arasındaki farklılığı şöyle 

izah ediyordu: “Bayağı tazı nasıl cins tazıdan farklıy

sa, zenci ırkı da bizimkinden farklı bir insan türüdür. 

Eğer bizim anladığımızdan farklı bir zekaları yoksa, 

bu türün çok düşük olduğu söylenebilir.” Montesqu

ieu, yine çelişkilerle dolu bir diğer düşünürdür. Bir 

yandan köleliğin, bütün insanların özgür bir şekilde 

doğduğuna işaret eden doğa yasasına aykırı olduğu

nu söylerken, bir yandan da zencilerin köleleştiril- 

mesini meşrulaştırmaya hizmet edecek ilginç argü

manlar sunmaktan geri kalmıyordu: “En bilge yara

tık olan Tanrı nın, bir ruhu, özellilde de iyi bir ruhu 

kapkara bir bedene yerleştirmiş olabileceği düşünce

sini hiçkimse kabul edemez.” ^

Şu halde Avrupa’da köleliğin Aydınlanma döne

minde niçin ivme kazanıp yükselişe geçtiğini daha iyi 

anlayabiliriz. Avrupa’da yeni coğrafi keşifler ve yeni ti

caret yollarının bulunmasıyla birlikte ticari etkinlikle

rin yoğunlaştığı bir dönemde ucuz ve büyük miktar

larda tütün, kahve, şeker ve pamuk sağlamanın, eko

nomik büyümenin motoru olan dış ticareti canlan

dırmanın yolu ‘ötekiler’i angarya yöntemiyle çalıştır

maktan geçiyordu. Greklerden tevarüs edilen ‘mede- 

nî-barbar’ (site sakini-dışarıdaki), skolastik dönemde 

bunun uzantısı sayılabilecek olan Hristiyan-Hristiyan 

olmayan zıtlaştırması, 16. yüzyıldan itibaren Avrupa- 

lılar-Avrupalı olmayanlar ve Batılüar-Doğulular biçi

minde gündeme gelecek ve kartezyen düşünce gele

neği ile buluşarak, yeni Avrupalı insanın ‘başkası’ ile 

ilişkisinde boyun eğdirme, tahakküm ve sömürünün 

belirleyici olmasının zeminini hazırlayacaktı.

İlerlemenin ve Doğu-Batı Tezadının İcadı

Aydınlanma döneminde üretilen ilerleme düşüncesi

nin ‘ben-öteki’ ayrımına yaptığı katkıları da burada 

hatırlamak yerinde olacaktır. İnsanlık tarihini aşa

malara göre düzenleme yöntemi sayesinde Batılılar,
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kendilerini, kendi ticaret ve daha sonra sanayi top- 

lumlannı ileri ve medeni, başka tüm toplumları ise 

geri kalmış ve ilkel konumuna oturtmayı başarmış

lardır. AvrupalI olmayan halklar için modernleşme, 

izlenmesi gereken zorunlu bir güzergaha dönüşür

ken, dünya tarihi de Avrupa tarihine indirgenmiş 

oluyordu. Böylece, Aydmlanma’yla birlikte, sürekli 

bir yükseliş ve çöküşü, periyodik bir gelişimi esas 

alan tarih kuramının terkedilip bilgi ve deneyimin 

düz bir çizgi halinde geliştiğinin kabul edilmesi saye

sinde, ‘ötekiler’ bir kez daha sömürgeci ve kapitalist 

rejimlerin yağmalama, tutsak etme veya insani de

ğerlerden yoksun bırakma çabalarına maruz bırakılı

yor, bu çabalar bilimsel ve düşünsel argümanlarla 

desteklenip mazur gösteriliyordu.

Aydınlanmacı ilerleme düşüncesinin bir başka 

dominant karakteri de, insan düşüncesinin Batıklara 

göre ve Batı’da katettiği merhalelerde bir evrensellik 

vehmetmesidir. Burada sözkonusu ‘Avrupamerkezci 

efsane’ kuruluşunun temeline tarihsel bir Doğu-Batı 

karşıtlığını yerleştirir. Bu kurmacaya göre Eski Yunan 

Batı’yla, Eski Mısır, Mezopotamya ve îran ise Do- 

ğu’yla özdeştir, biribirlerinin varisleridir. Akdeniz’i 

uzunlamasına kateden bir bölünme ve bir el çabuk

luğu marifetiyle Eski Yunan Batı’ya dahil edilirken, 

gelmiş geçmiş en popüler fikirlerden biri olan ‘dü

şüncenin Batılı soyağacı’ ayan beyan ortaya konmuş 

(!) olur; Antik Yunan, Roma, Hıristiyan feodal Avru

pa ve kapitalist Avrupa.

Kurgunun sahihlik görüntüsünü temin için Ba- 

tı’nm karşısına ‘Doğu’ yerleştirilir. Hellenizm’i Avru

palılığa bağlamak için, Antik Yunan, aslında varlığını 

borçlu olduğu ‘Doğudan koparılır. Doğuda gelişmiş 

bir din olan Hıristiyanlık yine keyfî bir şekilde Avru- 

pahhğa dahil edilir ve Avrupa’nın kültürel yapıtaşla- 

rından biri haline getirilir. Hıristiyanlık, doğduğu ilk 

kaynağı terkederek kutsal merkezini Kudüs’ten Ro- 

ma’ya taşıyacaktır. Bu kurmacada Antik Yunan’a 

akılcı felsefenin yaratıcısı rolü düşerken, Doğu ise 

hiçbir zaman metafiziği aşmayı bile becerememiş in

sanların yaşadığı bir coğrafya sayılacaktır. Batı dü

şünce tarihini ele alan incelemeler mutlaka Antik Yu

nan ile başlayıp oradaki özgür düşünce ortamı, hü- 

manizm vb. üzerine vurgu yapacak ve Doğu’nun 

Hellenistik düşünceye hiçbir katkısının bulunmadı

ğını beUrterek bölümü kapatacaktır. Kapitalizm an

cak Avrupa’da gelişmiştir ve bunun nedeni de Antik

Yunan akılcıhğmda yatmaktadır biçiminde bir izah 

bu kurmacaya dayandirilacaktir.il

Ne ilginçtir k i, Aydmlanma’da önemli bir yer tu

tan, insanm doğal özüne uygun bir düzenin, ancak 

aklın o zamana kadar varlığını devam ettiregelmiş 

olan “batıl inançları”, “efsane” ve “din’leri ortadan 

kaldırmasıyla gerçekleşeceği düşüncesi, insanı ve do

ğayı yine insan eliyle gerçeldeşecek sömürüden beUi 

bir ölçüde koruyagelmiş inanç ve düşünce unsurları

nı hedef almış oluyordu. Böylelikle Kant’ın erginhğe 

ulaşmış bireyi, hemcinslerinin ve ‘cogito’ya sahip ol

mayan varlık aleminin korkulu rüyasına dönüşüyor

du. Doğal hak ve hukulc kuramları Aydınlanmacı akıl 

ile biıieşerek siyasal örgütlenme biçim ve yöntemle

rine evrilirken, yeryüzü cenneti idealini bizzat için

den baltalayacak çarpıklık ve sapmaları kendi bünye

sinde oluşturmaya başlıyordu.

Halbuki Bacon, kendisinden sonraki kuşaklara 

doğru ile yanlışı şaşmaz biçimde ayırdedebileceği 

düşünülen deney ve tümevarım yöntemlerini miras 

bırakmış bir kişi olarak, Hampson’un kelimeleriyle, 

“uygulamalı bilimin insanı ilk günahın yükünden 

kurtaracağım bile umuyordu. Cennetten kovulmayla 

insan doğa üzerindeki denetimini kaybetmişti, şimdi 

bilim ‘insana eski kudret ve egemenliğini yeniden 

canlandırıp vererek’ bu kaybı kısmen de olsa telafi 

e d e b il ird i”. 12 Akıl ve bilim sayesinde, kurtuluş artık 

yeryüzünde gerçeldeşecek, cennet, ahiretten dünyaya 

intikal edecekti, ahlaki mülahazalardan sıyrılmış ve 

gerçeğin değil kuvvetin hizmetine girmiş bir bilim ve 

bu bilimin gereği olarak her yaptığının mübah görül

mesi şartını dayatan “özgür” bilim adamlarıyla! ■
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Tarih Bilinci ve Siyasal İslam -II

Kültürel Kimlik Krizi

Murat Güze

Tarih Bilinci, Oryantalizm ve Kimlik Sorunu

O
ryantalizmin bütün iddialannnı temelde tarihsel ve toplumsal farklılıkları özsel bir çerçevede bir 

izaha kavuşturma çabasına dayandığı söylenebilir. Bu çerçeve, İslam ve Batı arasında kurduğu 

karşıtlık ve antagonizmayı belirgin bir farklılık terminolojisi içerisinde ele alır. Bu iki kategorinin 

birbiriyle örtüştüğü alanlar bu çerçeve içerisin

de ya ihmal edilir ya da farklı etkilere sahip un

surlar olarak dışlanmaya çahşılır. Oryantalist 

çerçeve içerisinde İslam hemen her şey olarak 

nitelendirilir bu yüzden: hem bir din, hem bir 

siyaset, hem bir medeniyet, hem bir kültür, hem 

bir coğrafya, hem de bir tarih. Buna rağmen 

bütün bu farklı alanlar tek bir özün, geishn de

vinimi için bir zemin olmaktan başkaca bir işle

ve sahip değildir. Üstelik bu öz, bu ruh bütün 

enerjisini İslam medeniyetinin ilk bir kaç yüzyı

lında tamamiyle tüketmiş ve devinimi sona er

miştir. HegeFin sonraki kuşak oryantalistlere de 

sirayet eden bu görüşüne göre, İslam bütün 

üretken potansiyelini tüketmiş, durağan, donuk 

bir tarihsel sistemdir. Edward Said, şimdiden 

klasikleşmiş eseri Oryantalizm (1978)’de oryan- 

taUzmi “Doğu ve Batı arasında epistemolojik ve 

ontolojik bir fark öngören düşünce tarzı” ola

rak tanımlarken bu hususa dikkatimizi çek

mektedir. Bu düşünce tarzı, böylelikle bugüne 

ilişkin oluşmuş bulunan bir tarihin açıklaması

nı İslam ile Batı arasında varolan epistemolojik

* Bu yazının birinci bölümü, Umran’ın 70. sayısında yayımlanmıştı.
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ve ontolojik farka müracaat ederek yapmaktadır. 

Bu tarih bir yanda, yani Batı’da kapitalizmin olu

şumunu zengin bir “var”lar listesi ile ele alırken di

ğer yanın payına hep yokluklar ve yoksunluklar 

düşer. Deyim yerindeyse İslam “evrensel tarih”ten 

dışarı atılır, tarihsizleştirilir. Tarihsizleştirme işlemi 

tarihten arındırılmış bir İslam mefhumu ile ta

mamlanır. Bu işlem esnasında İslam ile İslamiyet,

din ile dini bilgi

________________________________________ birbirine tetabuk

Hz. İbrahim’in "tek başına bir ^̂ ır̂ ı̂ı̂  l̂ ırbm
nin yerine ikame

üm m et oluşu" gerçeği ve Ib- edilebilir mef-

rahimi Duruş olarak görü lm e- humiar haline

dönüştürülürler.
SI gereken tu tu m  insanın

kendi sınırlılığı içinde mutlak yet arasındaki

hakikate boyun eğişi ve bu 
hakikatin gerektirdiklerini 
her türlü ge leneksel/m o

dern ya da kültürel/siyasal 
kınamaya karşı yerine g e tir

mesi olarak düşünülebilir.

farkın ihmal ya 

da inkar edilişi 

İslam’a isnat edi

len her coğrafya, 

tarih, toplum ve 

kültür için ortak 

ve açıklayıcı, tek 

ve sabit bir 

“öz”ün, benzer 

davranış ve tavır 

örüntülerinin işbaşında olduğu özcü-ampirik bir 

çerçeveyi doğurur. Müslümanların bütün davra

nış, duygu ve düşünceleri İslam’dan kaynaklanan, 

İslam’a isnat edilen bu kültürel-sosyolojik tarihsiz- 

leşme sürecinin tecessümü olarak gösterilir. İs

lam’ın, bir din olarak, ed-Din olarak bu duygu, 

düşünce ve davranış biçimlerine nasıl yaklaştığı, 

onları tasvip edip etmediği bu yaklaşımlarda pek 

gözönüne alınmaz. Öte yandan farklı toplumlarm 

farklı tarihsel ritmlerinin dinin anlaşılması, yo

rumlanması ve yaşanmasında ne tür etkilere sahip 

olduğu da oryantalist çerçevelerde gözardı edilen 

bir husustur. Tikel tarihleri, tek ve evrensel bir ta

rihe indirgeme oryantaHst-Avrupamerkezci yakla

şımların nüvesini teşkil etmektedir. Tek ve evrensel 

tarih, Avrupa’nın ve Batı’mn tarihidir bu bakış açı

sınca. Böylelikle Batı ve İslam karşı(t)laştırması, 

Batı’nm Batılılığım ve İslam’ın İslamlığını ve bu

ikisinin asla uyuşmamasını, birleşmemesini amaç

layan; en azından bazı alanlarda vuku bulması 

muhtemel örtüşme imkanını reddeden bir pers

pektifte oryantalizmin hakim izleği olur. Bu bakış 

açısının zıddı, insanlık tarihinde yaşanan hemen 

her şeyi, Batı’yı reddetmek adına İslam medeniye

tinin bir ürünü olarak görmektir. Batılı kurum ve 

değerlerin ayna-imgelerini İslam’da arayıp bulma

ya çalışmak, bu tutumun bariz vasfıdır. Buna göre 

hayatın mübah alanları bile siyasallaştırılır, ideolo

jik bir perspektifle ele ahnır. Müslümanların ken

dilerini ötekileştirmeleri denebilecek bir tavır bu 

noktada devreye girer. Öyle ki araba kullanan ba

şörtülü bayanlar, cep telefonu kullanan sakalh er

kekler sekülerleşmenin bir göstergesi sayılırlar (Bi

lici 1997). Müslümanların kendi tarih bihnçlerini 

yeniden oluşturma sürecinde bu yüzden dikkat et

meleri gereken ilk nokta bu oryantalist iğvadır. Ba- 

tı’nın bütün görünümlerini herhangi bir çekince 

ve kayıt koymaksızm külliyen reddetmek ya da ka

bul etmek gibi toptancı, ayrıntıları önemsemeyen 

bir bakış açısı aynı özcü- oryantalist çerçeveyi be

nimsemek anlamına gelir. Ayrıca, bu bakış açısı, 

kendi medeniyetimizin temsil ettiği hakikati Ba- 

tı’ya bağlı (onun zıddı ya da aynı) bir hakikat ola

rak kavramak gibi hatalı bir yoruma götürür bizi. 

İslamcılık, çağdaş müslüman öznelliğinin önemh 

bir kısmını oluşturacaksa, bu, kesinlikle siyasal so

runun hakikat terminolojisi içerisinde dile getiriH- 

yor oluşundan kaynaklanmalıdır. Bu anlamda, si

yasal tercih, davranış ve yönelişlerimizin beşeri 

formlarına dikkat etmemiz gerekir (Aktay 2000).

İslamcılığa yöneltilen en önemli suçlama ve 

eleştirilerden birini bu oryantalist iğva vesilesiyle 

zikredebihriz; İslamcılık, doğuş yıllarından itiba

ren oryantalist bakış açısını tersinden tekrarla

makla yetinmiş bir akımdır bu eleştirilere göre. Bu 

suçlamayı en güçlü biçimde savunan ve dile geti

ren Roy, Siyasal İslam’ın iflası adh kitabında Batı 

ile İslam arasında yürürlükte olan oryantahst kar- 

şılaştırmacılık hususunda şunları söyler:

“Karşıiaştırmacılık, karşılaştırmanın bir unsurunu öteki

nin kuralı gibi ele alma eğilimindedir. Bu durumda, onun 

özgün biçimlenişi hakkında kafa yormadan sadece eksik

lik ya da benzerlik bulunabilecektir. Karşılaştırmacılık
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böylece sadece ötekinin özgün dinamiklerini değil biri ile 

öteki arasnıdaki ilişkilerin diyalektiğini gözardı ederek iki 

bütünü birbirinden koparma tehlilcesini taşımaktadır... 

Karşılaştırmacılıkta... müslüman ülkelerde modernliğin 

“yokluğu” kimi zaman Batı düşüncesinde varolan belli bir 

kavramsal kategorinin yokluğunun gerçekteki etkileri 

ile... kimi zaman da külliyata yansmıamış bir sosyolojik 

kategorinin varlığı ile açıklanıyor.” (Roy 1994).

Roy un oryantalist karşılaştırmacılık ile ilgili 

olarak bu söyledikleri epey zihin açıcı olsa da yine 

de oryantalist-özcü çerçevenin ufku içerisinde yer 

almaktadır. Roy’a göre, hem İslamcılarda hem de 

Webergil sosyolojinin yaklaşımını tekrarlayan or

yantalistlerde ortak olan görüş, tek bir İslam'ın va

rolduğu, bunun da Hz. Peygamber dönemindeki 

İslam olduğudur. Öz noktasında anlaşmazlık varsa 

da “hepsi bütünsel ve zamanla kayıth olmayan bir 

sistemin terimleriyle konuşurlar.” İslamcılığın İs

lam’ın hakikatini fundemantalist {metin-merkezci 

ve her türlü yorumu reddeden) bir tarzda kavradı

ğı önyargısı Roy’un yaklaşımına egemendir. 

Roy’un düşüncesini takip eden Saym(1997) ve Bi- 

hci(1999) gibi araştırmacılar da İslamcılığı oryan

talist perspektifi tekrarlamakla eleştirirler. Söz ge- 

limi Bilici, Kemalizm ile İslamcılığı oryantahzmin 

İslam dünyasına yansıyan zıt biçimleri olarak de

ğerlendirir. O’na göre, İslamcılar kendi hakikatle

rini ve kimliklerini hemen her alanda Batı karşıtlı

ğı yaparak kurmuşlardır. Kemalizmin Batıcılığı ve 

İslam karşıtlığıyla İslamcıların İslam’a bakışları ve 

Batı karşıtlıkları birbirine zıt olgular olarak görü- 

lebilseler de aynı oryantalist okumanın sınırları 

içinde yer alırlar bu yüzden. Elbette gerek Roy’un, 

gerekse Bilici’nin İslamcılık okumalarında gözden 

kaçırdıkları çok önemh bir nokta vardır. Bu nokta, 

her şeyden önce İslamcılığın Batılılaşmacılarla gi

rişilen bir polemiğin, o tartışma ortamının top

lumsal ve tarihsel bir ürünü olduğudur. İslamcılı

ğın kendi tarihsel gelişiminde bu oluşum sürecinin 

etkilerini üzerinde ne kadar taşıdığını yazımızın 

önceki bölümlerinde tartışmıştık (Güzel 2000a). 

Burada bu tartışmaya eklememiz gereken husus 

İslamcıların Batı karşıtiığımn tam anlamıyla özsel 

bir karşıtlık olmadığı, aksine siyasal bir karşıthk 

olduğudur (Güzel 2000b). Zaten hakikat tartışma

sına götüren ara yol da bu siyasal sorundan çatal-

lanmış tır. Müslümanların taşıdıkları hakikatten 

şüpheye kapılmaları da nereden ve nasıl bakılırsa 

bakılsın “siyasal sorun’un oluşum tarihine ait ve 

ondan kaynaklı bir meseledir. Ayrıca, yer yer İs

lamcılar oryantalist iğvaya kapılmışlarsa da bu du

rum hem İslamcı düşüncenin monolitik bir bütün 

teşkil etmeyişinden hem de siyasal dalgalanmala

rın arızi etkisinden kaynaklanan bazı sebeblerle 

açıklanabilk Bu açıdan modern İslam düşüncesi

nin sergilediği canlılık, geniş katılımlı tartışma ve 

diyalog ortamı kimi sorunlarla birlikte epey ümit 

vericidir. Siyasal dalgalanmaların varlığı da nor

maldir. Haddi zatında Islamcıhğm varoluşu büe 

metinmerkezci ve yorum kabul etmeyen yaklaşım

lardan kısmen de olsa uzaklaşıldığını gösteren 

önemli bir donedir. İslamcılık temel kaynaklara 

yeniden dönüş gibi

son derece metin- --------------------------- -

merkezci bir tutu- Öncelikle İslam ve müslü-
mu dillendiriyor 

göründüğü yerler

de bile bu metinleri 

yorumlamada müs

lüman şahsiyete 

belli bir inisiyatifin 

tanınması gereklili

ğinin altını çizmek

tedir. Bu vesileyle 

İslamcılığın bütün 

g ö r ü n ü m l e r i n i  

fundemantalizm ve 

entegrizmle suçla

manın hatalı oldu

ğu ileri sürülebilir.

Bu türden suçla

malar “tarih kri

zlinin ve onun ya- 

nısıra kültürel kim

lik krizinin sürekli-

leşmesini sağla- --------------------

maktan öteye vara

mazlar. Yine de kimlik krizinin ve “fetret”in hala 

sürüyor oluşu Batı sadmesinin şokunu tamamiyle 

atlatamamış olduğumuz gerçeğinden uzak ele 

alınmamalıdır. Bu krize önerilecek herhangi bir

Kiiltürel Kimlik Krizi GÜZEL

manlar kendi aidiyet ve 
kimlik mantıklarını insanın 
elinde olmayan, doğuştan 
getirdiği coğrafya, etnisite, 
dil, toplum  ve tarih gibi anzi 
unsurlara dayandırmaktan 
çok evrensel olduğunu id
dia edip böyle kabul e ttik 
leri bir hakikat sistemine 
nisbet etm ektedirler. Bu 
anlamda müslüman olmayan 
diğerlerini de aralarındaki 
"ortak bir kelime”ye davet
lerini sürdürmektedirler.
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çözüm kendiliğinden tarihe ve tarihsel ritm deği

şikliklerine duyarlı olmak durumundadu'. İlk iki 

kuşak Islamcılıklarmm olanca çeşitliliğiyle birlikte 

“siyasalhk”ı temel tartışma konusu haline getirme

leri, bilimsel-teknolojik gelişmeler noktasmda Ba

tı üstünlüğünü kabul edip Batı eleştirilerini sadece 

kültürel-siyasal alanla sınırlandırmaları bu açıdan 

dikkat çekicidir. Müslümanların “tarih duygu- 

su’nu harekete geçiren en önemli çizgilerden biri 

de bu gelişme ve Batı’dan tarihsel rövanşı alma is

temidir (Güzel 1998). Pozitivist ilerlemeciliğin et

kisi bu görüşlerin oluşumunda bazen belirleyici 

bir raddeye varmışsa da öte yandan müslümanla- 

nn zaman ve mekan algılarını yenilemelerine de 

epey katkıda bulunmuştur. Söz gelimi Batılılaşma

nın en önemli göstergelerinden biri ezani saat uy

gulamasının gündelik hayatta terki ve büyük kent 

ve kasabalarda “saat kuleleri’ nin inşasıydı. Bu açı

dan bir kimlik krizinden söz etmek ne kadar yerin

de ve doğru olabilir? Bu kimlik krizi müslüman 

benliğin yeniden oluşumuna ne ölçüde etki et

mekte, onun davranış ve düşünme formlarını etki

lemektedir? Modernliği bir sorun olarak görmeyi 

gerektirecek önemde bir sorudur bu. Basitçe anti- 

modernizm yapılarak üstesinden gelinemeyecek 

bazı tarihsel ve toplumsal dönüşümlerin varlığı bi

le yaşadığımız tarih ve kimlik krizini daha serin- 

kanh düşünmemizi ihtar etmektedir. Bir tür sabit 

ve özsel, durağan ve katı bir kimlik mantığının di

lini benimsemek, bu yüzden bu sorunlarla başet- 

me uğraşında bize fazla yardımcı olmayacaktır. 

Ancak bu durum müslümanlarm kendilerine ait 

bir kimük mantıklarının olmadığı anlamına gel

mez. Müslümaniar kendi aidiyet ve kimlik man

tıkları uyarınca yaşadıkları kimlik krizine bir çö

züm üretebilirler, dahası üretmelidirler.

Bir Sorun Olarak Modernlik Ve Modernleşme

Türkiye’nin modernleşme süreci, modernleşme 

ile Batılılaşma arasında kurulan bir özdeşlik man

tığının-güdümünde gelişmiştir. Modernliği olası 

bir beşeri durum olmaktan öteye taşıyan bu man

tık, ona ulaşılabilirliği Batılılaşma şartına bağlar. 

Bu, her kültür ve medeniyetin kendi içinde evren

selleşebilme potansiyelini baştan reddeden, hali 

hazırdaki evrenselliğin ve evrensel değerlerin belli 

ve tikel bir medeniyetin, yani Batı medeniyetinin 

kendi hegemonyasını dünyaya dayatmasından 

neş’et ettiğini görmeyen bir yaklaşımın mantığıdır. 

Bu mantık uyarınca, tarih, toplum, kültür, mede

niyet, bilgi, bilim, din vb. kavramlar Batılı değerle

rin tahakkümü altında yeniden tanımlanır, onlar 

aracılığıyla içeriklendirilir. Kendimize ait kültür 

kodlarını, anlam haritalarını ve paradigmaları icat 

edip yeniden üretebileceğimiz alan böylece kuşa

tılmış, hatta işgal edilmiştir. Bu noktada İslamcılı

ğa atfedilen Batı karşıthğı ve siyasal özcülük, or

yantalist iğvanın tasallutundan kendini azade kıla

bildiği ölçüde sözkonusu alanın işgalden kurtarıl

ması işlevini deruhte etmektedir. Öyleyse tarih bi

lincinin kök bulacağı vasat bu kavramların eleşti

rel bir temellükünü ihtiva etmelidir. Bu kısımda 

kendi anlam haritalarımız doğrultusunda bu kav

ramların uygun ve geçerli bir tanımını aramaya ça

lışmaktan çok-ki bu son derece yerinde ve elzem 

bir çaba olarak ifa edilmeyi beklemektedir-mo- 

dernleşme süreciyle birlikte Batı tahakkümünün 

sorgusuz sualsiz kabulünün doğurduğu kimlik 

krizine modernliği problematize ederek yaklaşma

ya gayret edeceğiz. Tarih bilincinin oluşumu ile 

modernlik arasındaki dolaysız etkileşim böylelikle 

daha vazıh bir biçimde sunulabilecek, kavramsal 

eleştirinin rotası bu sayede netleşecektir.

Modernlik, en basit anlamıyla, bugünün geç

mişi ve geleceği de içerecek biçimde estetize edile

rek ebedileştirilmesi girişimidir. Bugün daima geç

mişten üstün ve geleceğin üstünlüklerine de imkan 

tanıyan -Bergsoncu bir ibareyle ifade etmek gere

kirse- bir dureedir. Bu anlamda modernlik herşey- 

den önce zihinsel (cognitif) bir inşa olarak ortaya 

çıkar. Aydınlanma düşüncesinde proje edilmiş bir 

tasarım olarak modernlik zaman ve mekan algıla

rının, dolayısıyla “benlik” tasavvurlarının gelenek

sel dünyadan radikal bir kopuşu barındıran yeni 

bir insan ve dünya tasarımına dönüşmesi olarak 

tavsif edilebilir. Geleneksel kozmolojilerde insan 

dünyanın içinde, dünyanın bir mimesm iken mo

dernlikle birlikte yine dünyanın içinde fakat bu 

kez ona düşman ve karşı bir özne olarak ortaya çı
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kar. Aydınlanmanın bilen, eyleyen özne tasarımı 

dünyayı, tarihi ve toplumu nesneleştiren, onların 

üzerinde bilgi aracılığıyla tahakküm kurmanın 

yollarını araştıran bir anlatıdır. Bu yeni benlik ve 

özne tasavvuru sabit, katı bir öz ve süreklilik zemi

ninde modernlik hikayesinin baş kahramanı rolü

nü üstlenir. Tarih, toplum vb. yapılar onu hem be

lirler, hem de onun etkilerine açık olup onun ey

lemlerini gerçekleştirebileceği mekanı teşkil eder

ler. Bu özne, kendi değerlerini kendi akh ile oluştu

ran, Kant(1984)’ın deyimiyle “ergin”, otorite karşı

tı, fakat buna rağmen yine de büyüsel bir masal 

kahramanıdır. Sosyolojik olarak modernlik dün

yanın demistifıkasyonu, büyüden arındırılışı ola

rak görülebilir. Ancak, modernliğin dünyayı büyü

den arındırma işlemi (disenchancment) başka bir 

büyüselliğin ikamesiyle sonuçlanmıştır-kendi de

ğerlerini kendi yaratan, rasyonel, bileşik ve kom

pakt bir özne tasavvuru bu büyüselliğin menba- 

ıdır. Sekülerleşme anlatısı Tanrı’nın yerine insanın 

geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Öyleyse modernlik, 

son kertede insanın “istiğna” talebi olarak resme- 

dilebilir. İslam, dünyanın büyüsünün giderilmesi 

hususunda modernlikle hemfikirken onun insanın 

istiğnasını artıran veçhelerine karşı dikkatli olma

mız gerektiği hususunda epey direngen ve uyarıcı

dır. İslam, insanların erginliğinin her türlü mistifı- 

kasyona karşı bağışıklık kesbetmelerine dayah ol

duğunu onlara hatırlatmaya, insan ile Allah ara

sındaki her türlü kurumsal ve kişisel aracıyı orta

dan kaldırmaya vurgu yapan tevhid inancıyla insa

nın tanrılaşma isteminin bir ürünü olan modern

liğin olumsuzluklarını yeni bir gözle okumamıza 

yardımcı olmaktadır.

Bu meyanda tarih bilinci kavramı, beşeri varo

luşumuzun sınırlarına, diğer bir deyişle faniliğimi

ze ilişkin bir deneyim kesbetmemize yarayabilir. 

Bu anlamda dünyada oluş; bir dilde, bir toplumda, 

bir tarihte, bütün bunlarla smırh bir varoluşu sür

dürmek demektir. Bu sınırlar, bizim kendimizi 

içinde bulduğumuz sınırlar olmakla beraber biz 

kimi seçmelerimizle, tercih ve irademizle bu sınır

ları zorlayabilir, hatta değiştirebiliriz. Sözgelimi, 

iman ve inanmak, inandığını yaşamaya çalışmak 

bu türden bir tercih ve irade sorunu olarak ortaya

İslamcılığı kimlik krizinin 
bir türevi olarak görmek
ten  çok, bu yeni tarihsel 
uğrakta yaşadığımız krize 
bir çözüm bulma amacıy
la doğmuş bir akım olarak 
değerlendirm ek bu yüz
den daha doğru ve yerin
de olacaktır.

çıkmaktadır. Hz. İbrahim’in “tek başına bir ümmet 

oluşu” gerçeği ve İbrahimi Duruş olarak görülme

si gereken tutum insanın kendi sınırlılığı içinde 

mutlak hakikate boyun eğişi ve bu hakikatin ge

rektirdiklerini her türlü geleneksel/modern ya da 

kültürel/siyasal kına

maya karşı yerine getir

mesi olarak düşünüle

bilir (Canoğlu 2000).

Bu tavrın, siyasal, top

lumsal, tarihsel, kültü

rel, ekonomik sonuçla

rı kişinin aleyhine ge

lişmiş olsa bile inanıp 

iman etmenin hakikati 

bu türden bedelleri 

ödemeyi gerektirir.

Çağdaş müslüman öz

nelliğinin gerek gele

neksel gerekse modern -----------------

kısıtlanmalardan muz-

darip yanı bu noktada ortaya çıkmaktadır. îbrahi- 

mi Duruş’ta en dikkat çeken husus insanoğlunun 

kendi ötesinde bir hakikatin varlığına ve onun ge- 

çerliHğine boyun eğişidir. Bu hakikat, her türlü kı

sıtlanmaya karşı bir özgürleşim (emancipation) 

imkanını insana bahşeden, akli ve akh olmaklığıy- 

la nesnel bir hakikattir. Ancak, yine de aklilik bu 

hakikatin veçheleri arasında sadece bir veçhedir. 

Çünkü hakikat aynı zamanda bir yönelme, bir du

ruş ve bir tavır talep eder bağlılarından. Kısaca be

lirtmek gerekirse hakikat-bilgisi, hakikat-eylemin- 

den ayırt edilemez. Zaten hakikat-bilgisinin öz- 

gürleşimci boyutu hakikat-eylemiyle kendini açığa 

vurur. Bu anlamda hakikatin akliHği, hakikatin ta

rihine içkindir. Modern dünyada müslümanların 

temel sorunları, bu meyanda sahip oldukları haki- 

kat-bilgisini hakikat-eylemiyle imtizaç ettireme

mek, kendi amel, eylem ve davranışlarını hakikatin 

tarihine eklemleyememek olarak görülebilir. Bu 

sebepten dolayı modern dünyanın tahmil ettiği 

hakikat anlayışı ve özne tasavvurları belli eylem 

kiplerinde müslümanları da etki alanına almakta

dır. Siyasallık ile kültürellik arasında öngörülen ay

rışma ve farklılaşma böylesi bir etkinin ürünüdür.
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Türkiye’de modernleşme sürecinin Batılılaşma 

olarak yaşanması bu ayrışma ve farklılaşmayı de

rinleştirmiş, hatta bu iki alanı birbiriyle uyuşmaz 

bir hale sokmuştur. İktisadi/teknolojik modernleş

me ile siyasal/kültürel modernleşme arasındaki faz 

farkının da buna eklenmesi tarih krizinin sürekli-

leşmesi sonucunu 

------------------  üretmiştir. İktisa

di/teknolojik eylem 

kipselliğinin gündelik 

hayatın tamamına teş

mili siyasal/kültürel 

sorunun da teknik bir 

soruna indirgenişiyle 

sonuçlanmıştır. Nihai 

olarak, iktisadi/tekno

lojik modernleşmenin 

kültürel/siyasal düzey

de bir karşılık bula

maması, Batılılaşma 

olarak tasvir edebile

ceğimiz sürecin gü

dük, eksik, muhataralı 

yapısını belirginleştir- 

miştir. Batı-dışı mo

dernleşme proje ve 

arayışlarının şüphe 

celbeden yanları da - 

en azından teorik ola

rak- bu karamsar tab

loyu tamamlayıcı unsurlar olarak görülebilir. Böy- 

lece bir umut olarak bel bağlanılan modernleşme 

bir sorun olarak varhğını duyurmaktadır. Ancak 

modernleşmenin salt yansız bir beşeri/tarihsel sü

reç olarak ele ahnması, bunun sonucunda müslü- 

manların modernleşmeye karşı çekincelerini dile 

getirmekten giderek imtina etmeleri; modernliği 

ve modernleşmeyi problematize etme çabalarının 

tavsaması olarak görülebilecek bu durum kendiH- 

ğinden İslamcıhğm raison d'etresini de tehdit et

mektedir. İslamcılık, hali hazırda onun yerine geçi

rilebilecek daha iyi bir seçenek bulunmamasına 

karşın modernleşmeyi eleştirmekten vazgeçme

melidir. Elbette eleştiri tarz ve usulümüz modern

leşmenin getirdiği bazı olumlu sonuçları gözardı

Küreselci söylemlerin  
bütün düşünme ve hare
ke t alanlarımızı kuşattığı 

bu dönem de İslamcılık 
onu ve onu doğuran sü
reçleri daha iyi kavrama

mıza ve eleştirm em ize  
yarayan yeni bir çerçeve, 

gramer ve söz dağarını 
bize sunabilir. Kendini İs
lamcı olarak adlandıranla- 
nn bu yeni çerçeve, gra

mer ve söz dağarını 
oluşturmaları gereklidir.

etmemize yol açmayacak bir üslup ve çerçeveye sa

hip olmalıdır.

Küreselleşme, 
Avrupamerkezcilik ve Siyasal İslam

Şu anda dünya üzerinde Batı’nın ve Batılı değerle

rin evrenselliğine meydan okuyan tek medeniyet 

ve tek bir değerler sistemi vardır; İslam. Bu mey

dan okumanın geçerliliği kabul edilsin ya da edil

mesin olgusal varlığı tartışma götürmez bir biçim

de ortadadır. Müslümanların kendi aidiyet ve kim

lik mantıkları onlarm Avrupamerkezciliğe ve kül- 

türel-ekonomik-siyasal küreselleşmeye karşı 

önemli bir direnç merkezi oluşturmalarına imkan 

tanımaktadır. Bu süreci de küreselleşmenin bir yan 

ürünü olarak görüp yerelleşme adıyla mahkum et

mek mümkünse de kanaatimizce epey yanıltıcıdır. 

Öncelikle İslam ve müslümanlar kendi aidiyet ve 

kimlik mantıklarını insanın elinde olmayan, do

ğuştan getirdiği coğrafj^a, etnisite, dil, toplum ve 

tarih gibi arızi unsurlara dayandırmaktan çok ev

rensel olduğunu iddia edip böyle kabul ettikleri bir 

hakikat sistemine nisbet etmektedirler. Bu anlam

da müslüman olmayan diğerlerini de aralarındaki 

“ortak bir kelime’ ye davetlerini sürdürmektedir

ler. Küreselleşmenin gündelik hayat üzerindeki 

olumsuz etkilerini {kişinin dinsel duyarlılığını 

aşındıran seküler süreçlerin sosyolojik bir taban 

buluşu, İslamcı asabiyyenin küresel süreçler ve 

söylemler aracıhğıyla çözülüşü vb.) karşılamaya 

dönük böylesi bir esnek kimlik tasavvurunu sağla

yan şey, İslam’ın sunduğu bu hakikat sistemi ve es

nek kimlik mantığıdır. Avrupamerkezciliğin ortak 

insani değerler, özgürlük, eşitlik, barış, gelişmişUk 

vb. idealleri kimi ırk, renk, coğraf)^a, toplum ve 

toplulukları dışlayarak oluşturulmuş bir kurguy

du. Bu kurgu, bu ideallerin ötesinde Batıh beşeri 

ihtirasların doyurulması amacına hizmet ediyor

du. Başka kültür, sınıf, cins ve toplumları aşağıla

ma, rencide etme, köleleştirme, sömürgeleştirme 

vb. süreçlerin bu merhametsiz Avrupamerkezcili

ğin bir ürünü olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir.

Öte yandan küreselleşme sürecinin karşılıklı 

ekonomik ve siyasal bağımlılıklar oluşturmanın
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yanısıra kültürel ve toplumsal melezlenmelere de 

imkan tanıdığı bilinmektedir. Bu süreç, oryantaliz

min kültürlere atfettiği katılığı ve değişmezliği gi

deren olumlu bir işleve sahip olmakla birlikte yeni 

kimlik tasavvurlarının oluşumuna yol açmakta, bu 

türden her yeni tasavvur yaşadığımız krizi daha da 

şiddetli yaşamamıza sebebiyet vermektedir. İslam

cılığın Batı ya karşı üs dendiği tarih ve kültür yük

leminin zenginhği ve fakat buna rağmen, çoğu kez, 

ayak bağı olmaya namzet boyutları her seferinde 

onun tarihi ve toplumu yeniden keşfetme, sürekli

liğe dayah bir tarih bilinci yerine tekrara dayah bir 

tarih duygusuna yaslanma iştihasını gereksiz bi

çimde kabartmaktadır. Bu, İslamcılığın nostaljik 

veçhesidir eninde sonunda. Bugünün kötülüğün

de geçmiş güzel günlerle teselli bulmadır. Nostalji, 

bu negatif biçimiyle, müslüman şahsiyetleri atale

te sürüklemekte, onların tarihle yüzleşmelerini en

gellemektedir. Küreselleşme, sosyolojik düzeyde 

tarihten ve toplumdan kopmayı, zihinsel düzeyde 

yersiz-yurtsuzlaşmayı artırıcı bir işlev ifa ederken 

nostaljinin negatif etkilerini daha da ağırlaştır

maktadır. Küreselleşme Avrupamerkezci formla

rıyla yaşandıkça bu etkilerin daha da artacağı 

umulabüir. Ancak, İslamcılığın diğer boyutu, onu 

ileri iten kurucu ve ütopyacı veçhesi melezleşen si

yasal/kültürel ortamda küresel dinamiklerle birlik

te Avrupamerkezcihğe karşı önemli bir direnç 

noktasını teşkil etmektedir (Göksu 2000). İslamcı

lığın doğuşu bu yüzden post-kolonyal dönemde 

Avrupamerkezciliğin çöküşünü sağlayan en önem

li unsur olarak resmedilebihr. S. Sayyid’in Funde- 

mantalizm Korkusu adlı kitabında postyapısalcı bir 

çözümleme biçimiyle göstermeye çahştığı gibi İs

lamcılık, “Batı en iyisidir” yargısını tahrip ederek 

müslüman topluluklar için daha iyi ve ileri bir dü

zenlemenin varolabileceği bir vasatı, bir dünya dü

zenini işaretlemeyi sürdürmektedir (Sayyid 2000). 

İslamcılığı kimlik krizinin bir türevi olarak gör

mekten çok, bu yeni tarihsel uğrakta yaşadığımız 

krize bir çözüm bulma amacıyla doğmuş bir akım 

olarak değerlendirmek bu yüzden daha doğru ve 

yerinde olacaktır. Küreselci söylemlerin bütün dü

şünme ve hareket alanlarımızı kuşattığı bu dö

nemde İslamcılık onu ve onu doğuran süreçleri

daha iyi kavramamıza ve eleştirmemize yarayan 

yeni bir çerçeve, gramer ve söz dağarını bize suna- 

biUr. Kendini İslamcı olarak adlandıranlarm bu 

yeni çerçeve, gramer ve söz dağarını oluşturmaları 

gereklidir.

Öyleyse İslamcıhğın nostaljik veçhesinin 

olumlu niteliklerini gözardı etmeden onun ütop- 

yacı, daha iyi ve daha adil bir dünya tasarlamamı

za imkan tanıyan boyutunu Batılı ve Avrupamer

kezci değerleri kapsamlı bir eleştiriden geçirerek 

geliştirmek; sahip olduğumuz hakikat-bilgisi ile 

hakikat-eylemi arasında yeni bir insicam oluştur

mak; hem yeni tarihsel, toplumsal, kültürel, eko

nomik, siyasal vb. koşulları derinhğine tahlil etmek 

hem de onlara muhtemel ve geçerh cevapları üret

mek elzem bir çaba olarak görünmektedir. İslam

cılık, bu çabaları yerine getirmekte oldukça avan

tajlı bir konumdadır; çünkü ne tam anlamıyla ge- 

lenekselliğe ne de (post)modernliğe bütünüyle an

gaje olmuştur. İslamcılığın bu muhayyerliği onun 

hem avantajı hem de eğer bu avantajı kullanamaz

sa tersine dönen ve ona ağırlık veren bir lüksü ola

rak değerlendirilmehdir. ■
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ARAŞTIRMA

Cahiliye Hamiyyeti

in K. Ece

K
ur an-ı Kerim’de bir âyette geçen bu ter- 

kib; cahilî dünya görüşüne sahip kimsele

rin yersiz gururlarına, temelsiz iddiaları

na, kaba davranışlarına ve kör inatçılıklarına işaret 

etmektedir. Bu özellik, hak davet karşısında müş

riklerin olumsuz ve haksız bir tavrıdır.

'Cahiliyye gururu olarak çevirebileceğimiz bu 

Kur’an kavramı, müşriklerin müslümanlara karşı 

hasımca davranışlarının, onların haklarına zalimce 

tecavüzlerinin nereden kaynaklandığını göster

mektedir. Onlar bu kötü tavırları sebebiyle, hakkı 

anlamadıkları gibi, haklara saygıyı, nerede nasıl 

hareket edileceğini ve olgunlukla davranmayı da 

bilmiyorlar. Cahilî bir kibirin ve gururun, nefislere 

uymaktan kaynaklanan bir kabalığın, bilgisizlikten 

gelen bir aldanmışhğm içerisindedirler.

Bu kavramın daha iyi anlaşılması için öncelik

li olarak ‘Cahiliyye’ ve ‘Hamiyyet’ kelimelerinin 

açıklanmasını yaptık. Sonra da bu terkibin içinde 

yer aldığı âyetlerin anlattığı tarihsel gerçeğe işaret 

ettik. Daha sonra da bu kalıp ifadenin anlam saha

sını, müşriklerin bir özelliği olarak ortaya koyduğu 

olumsuz tavrı açıklamaya gayret ettik.

a-Cahiliyye Kelimesinin Anlam Sahası

‘Cahiliyye’, cehl’ fiilinden türemiş bir masdar- 

dır. Yaygın olarak ‘bilgisizlik’ anlamında kullanıl

maktadır, ama daha başka manaları da vardır.

‘Cahiliyye’nin türediği ‘cehl’ fıih sözlükte, bil

memek, tanımamak, kaba davranmak, gücendir

mek, fıkır fıkır kaynamak gibi anlamlara gelir.

Bazılarına göre bu fiil, bilginin zıddı olarak bil

gisizlik ve hafiflik, kendini bilmezlik gibi iki anlam 

sahasına sahiptir. Aslında ikinci anlam birincisini 

doğurmuştur.

Ragıb el-isfehânî cehl’e üç anlam vermekte

dir:

Birincisi nefsin bilgiden boş olması,

İkincisi, gerçeğin dışında bir şeye inanma, 

Üçüncüsü, bir konuda yapılması gerekenin ve

ya hakkın tersini yapmadır, ı

‘Cahil’, ‘cehF sahibi, bilgiden mahrum olan, 

davranışları olgun olmayan, kendini bihneyen de

mektir ki ‘cehr fiilinin fail (özne) ismidir.

Kur’an-ı Kerim, bu fiili ve bunun türevleri olan 

‘cahil’, ‘cahiliyye’, ‘cehalet’, ‘cehûl’ kelimelerini kul

lanmaktadır.

‘Cehûl’ çok cahil demektir. ‘Cehâlet’ ise cahil 

olma halini, ‘cehl’ içinde olma durumunu ifade 

eder.

b-Cahiliyyenin Kapsamı 

Bir çok tefsir ve tercümede ‘bilgisiz olma, ilim

den uzak olma’ diye anlaşılan ‘cahiliyye’: İslâm’a 

inanmayan kişi ve toplumlarm tutum, davranış, 

yaşantı, anlayış ve sistemlerini nitelemek üzere 

kullanılan bir kavramdır.

İslâm kültüründe ‘cahiliyye’, kendinden önceki
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dönemin inanç, tutum ve davranışlarmı niteleyen, 

ayırdedici önemli bir kavramdn-.

İslâm’dan önceki döneme de ‘cahiliyye’ denir. 

Ancak bu niteleme olmuş-bitmiş bir dönemin adı 

olmaktan ziyade; İslâm dışı inanış ve tavırların ge

nel adıdır. İnsanların düşünüş ve davranışlarına 

inançları ya da dünya hayatını algılayışları yön ve

rir. Kişi hangi dünya görüşüne inanıyorsa tutum 

ve davranışları ona uygun olur. Onun kabul ettiği 

değer yargıları, ahlâk ilkeleri inancından kaynalda- 

nır.

Bazı değer yargılarını, inanç esaslarını, düşün

me ve davranış biçimlerini, ahlâk kurallarını bün

yesinde toplayıp onlara yön veren iki sistem vardır. 

Bunlardan biri Allah’ın dini îslâm, diğeri de hangi 

ad altında olursa olsun ‘cahiliyye sistemleri, ya da 

cahiliyye’ dinleridir. Şirk bu sistemin daha çok 

inanç yönüne ad olurken, cahiliyye ise bu gibi sis

temlerin tutum, hareket tarzı ve değer yargılarına 

ad olmaktadır.

İslâm’dan önce cahiliyye insanları hem gerçek 

bilgi ve bu bilginin kurduğu sağlıklı toplum ve uy

garlıktan yoksundular, hem de kendilerine doğru 

yolu gösterecek kitap ve peygamberden, insana ol

gun hareket etme imkanı veren bilgiden ve anlayış

tan mahrumdular. Bundan dolayı güzel davranış

lardan uzaktılar, kaba ve serttiler.

Bu durum bir anlamda barbarlıktı. İslâm’dan 

uzak olan kişi ve toplumlar genellikle ‘heva’larma 

uyarlar. Onlar canlarının, yani keyiflerinin istedi

ğini yapmaktan başka bir 

şey bilmezler. Dolayısıyla 

hak-hukuk, erdem ve iyi

lik, başkasına saygılı dav

ranma ve olgunluk gös

terme onların yapacağı iş 

değildir. Üstelik bu gibi

ler, hevalarına uydukları 

için yanlış inançlara dü

şerler, uydurma ilâhlar 

bulurlar ve Allah’tan baş

kasına ibadet etmekten 

çekinmezler.

Bütün bunlar cahiliy- 

ye’nin görüntüsüdür.

Kimilerine göre cahiliyye ‘hilm’in karşıtıdır, 

sözlükte, düşünerek hareket etme (teen

ni), sakinlik, yumuşak huyluluk, ahlâk ve karakter 

sağlamhğı, çok duygusal olmama, tedbirh davran

ma ve ıhmh olma gibi anlamlara gelir.

‘Cahillik' ise bütün bu ahlakî davranışların zıd- 

dıdır. Cahiliyye ‘hilm’ sahibi olmama durumudur. 

‘Hilm’ sahibi olma bir anlamda ‘medeni’ insan ol

ma sıfatıdır. Bunun tam karşıtı olan cahillik ise, az

gın, arzularının esiri, taşkın içgüdülerine uyan, 

aceleci bir karakteri olan, olgun davranışlardan 

yoksun, vahşi ve kaba kimsedir.

Cahiliyye dinine inananlar, Allah inancından 

uzak olduğu için gerçek bilgiden, barış ve sakinlik

ten, adaleth bir sistemdan mahrumdur. O yüzden

o dönemin insanı vahşi ve kabaydı. Kuvvetliler za

yıflarını eziyordu. Eline güç geçirenler başkalarına 

haksız yere saldırabiliyordu. Hak hep kuvvetlinin

di. İnsanlar birbirine sevgi ve saygı değil, kan bağı 

ve çıkar bağı bağlıyordu. Yaptıldarı yanlışların far

kında bile değillerdi. Şiddet ve saldırganlığı erdem 

sayıyorlardı. Cehâletleri yüzünden putlara ilâh di

ye tapınıyor ve onlardan kaynaklandığını sandıkla

rı bir dine inanıyorlardı.

Cahiliyye, iyiyi kötüden ayırmasını bilmeyen 

bir anlayışın adıdır. Bu anlayışa sahip olanlar kör 

bir inat üzerindedirler. İslâm öncesi müşrikler öy

lesine kin ve saplantı içerisinde idiler ki, bu yüzden 

sonu gelmez kavgaların, kan davalarının, şiddet ve 

baskınların arkasından koşup duruyorlardı.
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İslâm İle şereflenen sahabeler cahiliyye döne

mi’ ne ait her şeyi terkettiklerini söylerken, cahiliy- 

yenin kibir ve taassubunu, sürekli sürtüşmeye yol 

açan kabilecilik anlayışmı, kaba ve hayırsız barbar 

davranışlarını, vahşi karakterini ve putçuluğuna 

ait her şeyi kasdediyorladı.

Nitekim Habeşistan’a hicret eden Cafer ibni 

Ebi Talib (ra) oradaki krala:

“Ey hükümdar! Biz ‘cahiliyye’ düşüncesi

ne sahip kimselerdik; putlara tapar, 

ölü hayvan eti yer, fuhuş yapar

dık. Akrabalık bağlarını keser, 

komşu haklarına uymaz

dık, içimizde güçlü olanlar 

zayıfların (hakkını) yerdi.

İşte biz böyle iken, Allah 

(cc) bize içimizden bir 

elçi günderdi . . . ” 2

Kur’an; cahil, cahiliy

ye, cahillik etme kelimele

rini farklı yerlerde benzer 

anlamlarda kullanmaktadır.

Bu kullanımlardaki ortak nokta, 

cehaletin yanhzca bilgisizlik olmadığı; 

düşüncesizce hareket etme, işin doğrusu du

rurken yanlış yapma, ilme değil de zanna (sanrıla

ra) ve hayallere (ümniyye’ye) dayanma ön plana 

çıkmaktadır. Zaten böyle yapmak cahillerin davra

nış özelliğidir.

Allah’tan başkasına kulluk edenler cahillerdir: 

“De ki; Ey cahiller, Allah’ın dışında bir başkasına 

kulluk etmemi mi emrediyorsunuz?” ^

c-Cahiliyye Allah’ı îdrak Edememe İdeolojisi

dir:

Cahiliyye, cehâlet mantığı üzerine kurulu dün

ya görüşünün, tutum ve davranışların genel adıdır. 

Bu. görüşe sahip olanların davranışlarına cahili 

düşünceler ve inançlar yön verir. Onlar sağlam bir 

bilgiye, insanı hakka ve en doğru bir yola götüre

cek bir ilme sahip olmadıkları için kendi hevaları- 

nın ölçüsünü temel alırlar. O yüzden putlara tap

mayı, peygamberlere ve Allah’ın âyetlerine karşı 

gelmeyi doğru zannederler. Zenginlik ve servetin 

üstünlük olduğunu düşünür ve yoksullarla bir ara

da bulunmak istemezler. ^

Mü’minler, sabırlı, ağır başh, teenni ile, düşü

nerek hareket ederlerken; cahiller, ‘cahiliyye ha

miyyeti - cahillik gayreti’yle davranırlar. Bundan 

dolayı sert ve kaba, düşüncesiz ve hafif meşreptir

ler. Yerli yersiz öfkelenirler. Bu yüzden Hakk’a ve 

adalete göre iş yapamazlar.

Kur’an buna cahiliyye hamiyyeti’ demektir. İn- 

kârcılar kalplerine bu cahiliyye çabasını koy

dukları zaman Allah (cc) da mü’min

ler üzerine ‘sekine- kalbi sakin- 

leştirici’sini indirir ve onları 

‘takva sözüne’ bağlı tutar. 5 

Cahiliyye, cehâlet üze

rine kurulu bütün tutum 

ve davranışların, İs

lâm’dan kaynaklanma

yan bütün sistemlerin, 

bütün hükümlerin genel 

adıdır. Çünkü Islâm ve 

ona ait hükümler Allah’tan 

gelen sağlam bir ilme, diğerle

ri ise insanların hevalarından 

kaynaklanan zanlara dayanır.

Cahil kimselerin özelhklerine bakarsak, 

cahiliyyenin her zaman ve her yerde olabileceğini 

daha rahat anlarız.

Medine döneminde olan şu olay ilginç bir ör

nektir. Bu olay üzerine Peygamberimiz (sav) her 

zaman gündeme gelebilecek cahiliyye davranışları

na dikkat çekmiş ve ümmetini uyarmıştır.

Cahiliyye döneminde birbirlerine düşman 

olan ve uzun seneler boyu süren kan davaları sebe

biyle birbirlerine saldıran Evs ve Hacrec kabileleri 

İslâm’a girdikten sonra kardeş oldular ve düşman- 

hğa son verdiler. Bir gün onların tatlı tatlı sohbet

lerini gören ve bunu kıskanan bir Medineli yahudi 

birisini göndererek onlara eski günlerini hatırlat

malarını söyledi. O gönderilen kişi de denileni ya

pınca her iki taraf önce çekişmeye başladılar ve so

nunda da silaha sarılarak savaşa kalkıştılar. Bunu 

öğrenen Peygamberimiz (sav):

“Ey müslümanlar! Allah, Allah ! (Allah’tan kor

kun), ben aranızda iken, Allah (cc) size hidayet 

verdikten sonra birbirinizi Cahiliyye’ye mi davet
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ediyorsunuz?..” ^

Hz. Bilal-i Habeşi’ye (ra) ‘siyah kadının oğlu’ 

diyerek hakaret eden Hz. Ebu Zerr’e (ra) Peygam

berimiz (sav):

“Onu annesinin renginden dolayı mı ayıphyor- 

sun? Demek ki sende hala cahüiyye ahlâkı bulun

maktadır.” 7

Yine Peygamberimiz (sav) cahüiyye davası; ca- 

hiliyye zamanındaki gibi kavmiyyetçilik ve asabiy- 

ye güdenler için ‘bizden değildir’ buyurmaktadır.** 

“Ümmetimin içinde cahüiyye döneminden 

kalma, temamen terkedemeyecekleri dört âdet 

vardır: Asaletleriyle övünmek, başkalarının soyuna 

dil uzatmak, yıldızlar vesilesiyle yağmur istemek, 

ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak.” ^

Kur’an, müslüman kadınlara cahüiyye döne

minde olduğu gibi açüıp saçılmayın’ d i y o r .  ç ^ n .  

kü açılıp saçılmak ancak cahüiyye dinlerinde nor

mal bir davranış olarak görülür.

Cahüiyye düşüncesine sahip olanlar Allah’ın 

hükümlerini tanımazlar, onları beğenmezler. On

lar atalarının izinden giderler ya da kendi hevaları- 

na uyarlar.

Kur’an şöyle diyor:

“Onlar hâlâ Cahüiy- 

ye’nin hükmünü mü arı

yorlar? Kesin bir bilgiyle 

inanan bir topluluk için 

hükmü, Allah’tan daha gü

zel olan kimdir?”'1

d-Hamiyyet Kelimesi

nin Anlam Sahası:

‘Hamiyyet’ bir menzüin 

en zirvesi anlamına gelen 

el-eıifudur. ‘Enfu ise kız

gın ateş ve güneş demek

t i r . B u  isim-masdarm 

kendisinden türediği 

‘Hamy’ fiili sözlükte; bir şe

yin ateşte kızarması, bir ha

raret kaynağından sıcaklı

ğın gelmesi, öfkelenme-ga- 

zap, bir işi yapmaktan ka

çınma, himaye etme, zarar-

h bir şeyi giderme ve kıskanma gibi anlamlara ge- 

lir.i3 R. Isfehâni’ye göre öfke kuvveti kabarıp çoğal

dığı zaman ona ‘hamiyyet’ denir.

‘Hamiyyet’, ‘hamy fiilinin masdar ismi olarak; 

himaye etmek, kıskanmak, ondan bir şeyi defet

mek, engel olmak demektir. Bir ahlâk terimi ola

rak ise; mahremlerini ve dinini töhmetten muha

faza etme,’5 din, namus ve vatan gibi üstün değer

leri koruma, bunların saldırıya uğramasından do

layı öfkelenme, savunma için harekete geçme, in

sanın kendisine utanç verecek şeylerden kaçınma

sı şekline açıklanmaktadır. Aralarında kan bağı 

olan kimselerin birbirini himaye etme duygusuna 

da hami)7 et denümiştir.'^

‘Hamiyyet’ kalbe yerleşen koruma, savunma, 

gazap ve engel olma duygusu anlamıyla olumsuz 

bir mana taşımaz. O, şerefin lekelendiğini görmek

ten ileri gelen bir öflce halidir. Pek çok kimse ken

dine göre şerefinin zedelendiğini düşündüğü za

manlarda öfkelenir. Değer verdiği şeylere zarar ve- 

rüdiği zaman gazaba gelir. Kendisini kızdıran şeyi 

ve zarar veren sebebi ortadan kaldırmak için hare

kete geçer. Kendine ait olan şeyleri, yakınlarını ve 

yakın büdiklerini -haklı 

veya haksız- koruma gay

reti taşır.

‘Hamiyyet’i tek başına 

mutlak anlamda kötü bir 

sıfat saymak isabetli ol

maz. Onu kötü yapan in

sanlardaki hamiyyet duy

gularını kabartan sebepler, 

onları gazaplandıran ve 

gayrete geçiren amaçlardır. 

Eğer bir kimse din, iffet, 

şeref ve haysiyet gibi en yü

ce değerleri saldırıya uğra

dığında öfkeleniyor, hare

kete geçiyor, o saldırıyı kal

dırmak veya önlemek için 

gayrete geliyorsa; bu, müs- 

bet bir hamiyyet duygusu

dur. Şerefine, iffetine, 

inancına veya benzer de

ğerlerine bir saldırı olduğu
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zaman gazaplanmayanlara, gereken savunmayı 

yapmayanlara hamiyyetsiz denilir. ‘Böyleleri na- 

muslarma, hanımlarnıa ve kutsal değerlerine yapı

lan hakaretlere aldu'maz, alçak kimselerin eziyetle

rine katlanu', zalimlerin zulümlerine ve haksızlık

larına itiraz etmeksizin boyun bükerler. Her türlü 

kepazelikleri ve rezillikleri görmezlikten gelirler. 

Bunlara iyi insan gözü ile bakılmaz.’ı̂

Ahlâk ilminde ‘hamiyyet’ çoğunlukla gazap gü

cünün yerinde harekete geçmesinden doğan bir fa

zilet olarak değerlendirilir. Geç öfkelenip çabuk sa

kinleşen kimsenin öfkesi ideal olarak kabul edil

mektedir. Ancak bu sakinlik ve ağırbaşlıhğın ha- 

miy)^et duygunun ve gayretin öldürülme noktasına 

götürülmemesi gerekir.’*

İmam-ı Gazali’ye göre gazap, kişinin kendi dı

şından gelen tehlikelere karşı bir tür savunma gü

cüdür. Bu duygu ile hamiyyet arasında bir ilişki 

vardır. Öfke gücü zayıf olan insana ‘hamiyyetsiz’ 

denir. Böyle bir kimse gerçekte eksik bir in s a n d ır .  

Aile, şeref ve namus gibi değerler ‘hamiyyet’ duy

gusu ile korunabilir. Namus için kıskanç olma da 

bu duygunun içindedir. Hamiyyet, gazap gücünün 

akıl ve din ölçüleri çerçevesinde aktif olma duru

mudur. Bu ölçülerle hareket eden olgun kimse ge

reken yerde 'hamiyyet’ sahibi olmah, hiddetini 

gösterebilmelidir. Yumuşaklığın gerektiği yerde de 

öfkesini yenmeyi bilmeli, itidaUi-adaletli davran

mayı bilmelidir. 20

Ancak ‘hamiyyet’ duygusu yersiz öfkelerden, 

anlamsız gazaplardan, haksızca savunmalardan, 

hakkı kabul etme konusundaki kör inattan kay

naklanıyor, kişiyi haksızhğı savunmaya götürüyor

sa; bu olumsuz anlamdaki hamiyyettir. Bunu sa

vunmak da mümkün değildir. Bunun için Kur’an 

aynı âyette müşriklerin müslümanlara karşı ha- 

mi)7 et duygusuna kapıldıklarını, ama bunun bir 

‘cahiliyye hamiyyeti’ olduğunu özellikle vurgulu

yor. Âyette ‘hamiyyet’in tek başına kullanılmayıp 

‘cahiliye’ kelimesiyle gelmesi müşriklerin yanlış ta

vırlarını daha net ortaya koymaktadır.

Hadislerde ‘hamiyyet’ kelimesinin olumlu ve 

olumsuz anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz.

Meselâ Peygamberimizin (sav) haksız bir boşa

ma olayına tepkisi ‘hamiyyet’ kelimesiyle anlatıl

mış ve olumlu anlamda kullanılmıştır.^ı

Hz. Aişe (ra) kendisine yapılan ifk (iftira) ola

yım anlatırken Sa’d b, Muaz’a yakışıksız sözler söy

leyen Hazrec kabilesinin başkanı Sa’d b. Ubade 

için; “İbnu Ubade salih (iyi) insandı, fakat hamiy

yet onu cahilleştirdi.” diyor. 22 Hamiyyet burada 

olumsuz manada geçmektedir.

Olumlu anlamıyla hamiyyete ilk dönem müs- 

lümanlarmm (selef’in) tavırları örnek olarak gös

terilebilir. Onların dört önemli özelliği vardı.

1-Hz. Peygamberin sünnetine tam bir teslimi

yet,

2-Dine bağlılık ve takva,

3-Dinde ihlas ve samimiyet,

4-Gerektiği yerde hamiyyet ve gayret.

Selef büyüklerinin ortak bir özelliği, din için 

gösterdikleri yorulmak bilmeyen gayrettir. Onlar 

dine hizmet etmek arzusu ile doluydular. Bu ama

cın gerçekleşmesi için her çeşit zahmete ve sıkıntı

ya katlanmaya, gereken fedakârlığı göstermeye ha

zırdılar. Bu ruh hali olağanüstü bir gayreti gerekti

rir. Selef bu gayreti çekinmeden göstermiştir. On

lar bu hizmet uğruna dünyalık makamları elleri

nin tersiyle itmişler, hizmet yolunda ve Allah’ın di

ni uğrunda dayak ve hapsi, hatta ölümü bile göze 

almışlardı.23

(Devanı Edecek)
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Nurettin Özcan
Hırsızca kaçıp gitmek suç sayılmaz 

Yüreklerin taş kesildiği yerden...

Malcom

DENEME

B
ireyin hürriyeti, insan olduğunu farketmesi 

ile başlar ve bunu hatnmda tuttuğu sürece 

devam eder.

Ünlü Amerikalı düşünür Fisher Ames, günümüz 

toplumlarmm sosyal tablolarmı umutsuz ve bezgin 

bir üslupla çizer:

“Amerikan Hürriyeti’nin Tehlikeleri” adlı pole

mik eserinde, ehliyetsiz ve vasat insanların hakimiye

ti olarak telakki edilen sistemlere karşı ateş püskü

renlerin en şiddetli ve tipile örneklerinden birine 

rastlarız. Günümüzde hakim yönetim modellerini; 

“...nedamet, dehşet ve işkence ortasında cümbüş ve 

şenlik ile çalkalanan cehennem” ̂ olarak tanıtır.

Ames’e göre yüzyıhmızın bu mühim sistemleri

nin bir tek zevki kalmıştır o da, “başkalarını bedbaht 

etme kudretidir.” Düşünen bir insan olarak Ames’in 

kendisini haldi lalacak gerekçeleri var mıdır? Ne der

siniz?

Habil’le Kabil’in mücadelesinden bu yana insa

noğluna sürekli yeni yeni hayat normları sunulmuş, 

bu normların, yani insana yeni biçimler verecek bu 

öğretilerin kabulünde zorluklar görüldüğünde ya 

Demoklesin kılıcı kullanılmış ya da kıhçtan daha 

keskin kelimelerle hazırlanan kementler hazır tutul

muştur. Ve gariptir ki, bu İkincisi birincisinden da

ima hem daha etkili hem de daha güvenli olmuştur. 

Zira bu şekilde elde edilen sessizlik ölümden daha 

beterdir. Kahramanları yoktur bu sessizliğin, yalnızca 

baştan sona refleksini, direncini, tepkisini, muhake

mesini, insani orijinalitesini yani kendisini yitirmiş 

yığınlar vardır, inisiyatifini kaybetmiş kitlelerin yaşa- 

dıldarmı söyleyebilir misiniz? Hayat, değer yargıla

rıyla vardır ve hayatı yaşanılır kılan da budur. Epicu

re: “Tuzaklarım bozdum ey yazgı, bana ulaşmam sağ

layacak bütün yollarım kapattım. Ne sana yenileçeğizi 

ne başka bir kötü güce. Ah! Nasıl da onurlu yaşadık!” 

diye hayatının şarkısını söylüyor. Ne var ki, insanoğ

lu yeryüzünün efendilerini kutsamayı sürdürdüğü 

sürece bu şarkınm nağmelerini asla duymayacaktır.

Açıkça söylemek gerekirse, merhametsiz pole

miklerin, katı ve duyarsız yargıların önüne geçilemez 

ve daha net seslere kulak verilmezse, ne izafiyet teori

si ne de kuantum mekaniği tek başına bu hayatı sür

dürmeye güç yetiremeyecektir. Sosyal planda yenilen 

her vurgun tasah yüreklere yeni hüzünler sunar. Sev

danın, şeflcat, merhamet ve muhabbetin dilini unu

tanlar Sir Charles Snov̂ ’m (Rede Konferansında) sarf 

ettiği şu sözlerini hatırlayacak: “.. ya kendimizi eğite

ceğiz, ya da hayatımız boyunca hızh bir çöküşe şahit 

olacağız”.

Evet! insanların umutlarını bitirmek için her ye

ni günde doğan ışığı öldürmeye azimH karanlığm 

gladyatörleri... Çelikten pençeleriyle narin bedenle

rin canlarını bir baykuş gibi sincise söküp söküp 

alanlar... Bir kum fırtınasının.acımasızhğmda öldü

rülen insanlığın dört bir yana küllerini savuranlar... 

İbrahim’i attıkları ateşte yanarken görmeyi uman

lar... Artık yapın şölenlerinizi, bu şölen sizin hakkı

nız, çünkü kaybedilen sabah yıldızı bir kez daha doğ

mayacak...

En sonunda maşeri bir yangın yerine çevrilen 

yeryüzünde ölçülendirilen, biçim ve karakter verilen 

yeni bir insan tipi çıkar ortaya; konuşan, hükümler 

veren, hep yargılayan, kendince muktedir olduğunu
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vehmeden ve acziyle mağrur, yeni bir insan tipi. Ama 

aslında müthiş bir şekilde insansızlaştn-ıldığmdan, 

kendi doğası bakımından ne denli hissizleştilip çare

siz bir köle mertebesine indirildiğinden habersiz, şu

uruna vurulan ağır zincirleriyle mutlu yoksullar tay

fası...

ün geldi ey İskender

çok acaip gördün ömrün tükendi

geri dön

ürktü

ki endişe

dünyadandır ve hayal hiçtir

sözü onun

...avda

yine geri dön bu son 

yoksa öleceksin gurbette 

dedi ses ve işitip ağladı 

koca İskender ki 

tuhaf matlar yapardı 

mat olduğu olağan biçimde

artık anlaşdmıştır günün akşamlığı 

kesin mat yok 

iyi oyun vardır sadece 

ve satranç aslında dalgınların oyunudur 

dalgınm ölüm karşısındaki sükuneti 

düşmana

ölümün dehşetinden korkuludur 

eğilip o oyuncu 

uzatsa boynunu buyruğa

taşlar sürüldüğünde 

kaleyi buyruksuz düşündü mü kişi 

demek ki bütündür sallantıda 

demek ki gök de anlaşılmaz bir biçimde ölü 

cinayetler de yeryüzünde paramparça dağılmıştır 

aşk ve umut dağılmıştır 

koygun bir gece gibi günü kaplayan 

sevgilinin gözlerindeki zeytin siyahını 

oylum oylum kabarık şiiri 

kaplayan

bir şeyse buyruksuzluk taşlar sürüldüğünde 

alıp kişiyi kayalara çarpar buyruksuzluk

çağı binip

cübbesinden gözükara süvariler çıkaran

beyaz taş oyuncusunu nerde bulmalı 

tutup üzengisinden öpüp koklamalı^

Osmanhnm soluğunun kesilmeye başladığı dö

nemlerde topluma yeni bir soluk getirme iddiasında

ki Jön Türkler siyaset sahnesindeki yerlerini heye

canla ahrlar. Oradan oraya, sefaretlerden sefaretlere 

küheylanlar gibi sıçrarlar ama, tek başına vesayetle 

iktidar olunmaz ki!... İnsanoğluna insani kimliğini ve 

asaletini veren o ezeli sada duyulmaz olunca çevik 

İngiliz siyaseti sahnenin bu acemi oyuncularını toz 

duman içinde kolayca kündeye getirir.

“Jön Türkler” özgürlüğün beşiği olarak bilinen 

İngiltere’ye karşı büyük bir yakınlık duyarlar. Zaman 

zaman İngilizleri tenkid etseler de İngiltere’nin dost

luğuna büyük güven beslerler. Yeni İngiltere Bü

yükelçisi Sir Gerrard Lowter İstanbul’a geldiğinde 

çılgınca sayılabilecek sevinç ve sevgi gösterileriyle 

karşılanır ve elçilik binasına kadar arabasmı, atlar ye

rine halk çeker.3

İngiltere’nin kendi ölümsüzlüğü için gururlarıyla 

kıvranan zavallı Jön Türklere ve dolayısıyla Osman

lıya derin dramlar hazırladıklarını hiçbir zaman gö

remezler. Ama bir zaman sonra önünde derin bir 

saygı ve minnettarlıkla eğildikleri kuzeyin bu bencil 

tanrısının acımasız bir Brutüs yüreği taşıyan yedi 

başh ejderha olduğunu öğreneceklerdir.

Saraya karşı içlerinde büyüttükleri öfke ve nefret 

duygusu ne yazık ki masum toplumun üzerinde en 

zalim şekliyle infilak eder. Böylece İstanbul kâğıdara 

düşmeyecek yeni bir hüznü, yeni bir kaybedişi daha 

buruk hatıralarının arasına katar.

Böyle bir toplumu tanımlarken dilimin ucuna 

gelen ifadeleri rahathkla kullanamayışım, incitmek

ten, yaralamaktan korktuğum bazı hassasiyetler için

dir. Jön Türk aydınlarının ve onların varisi şövalyele

rin kendi insanına deva olarak sunduğu bütün un

surlar bu toplumun üzerinde iğrenç yama parçaları 

gibi hep sefaleti yansıtırlar.

Evet, yeni normunu sımsıkı kuşanan halk, yüksek 

kulelerden gelen seslere güvenle teslim olup yaşadığı 

düşkünlüğü tevekkülle karşılarken, İttihat’m zengin

leştirdiği Topal İsmail Hakkı, Kara Kemal ve daha ni

ce türedi zenginler “Löbon”da bir çay içmek için kal

kıp Erenköy’den Beyoğlu’na iniyorlar, müttefikimiz 

olan ve İstanbul’a yayılmış bulunan Alman subayları
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İle ahbablık kuruyorlardı.

“Çardaş Forstin” operasında artist, “Liloviç” adlı 

beygir gibi bir kadın gelmişti İstanbul’a. Onun si

garasını yeni zengin beyler yüz liralılc banknotlarla 

yakıyorlar, yatağına çarşaf diye bin liralıldar döşüyor- 

lardı.

Şairin dediği gibi;

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir?

Müptelâ-yı gam’a sor kim, geceler kaç saat!

İnsanların ve toplumlarm hayatlarında kehanet

lerden söz edilemez, var olan yalnızca olaylar karşı

sında gösterilen duyarlılıklardır. Bu hassasiyetler ge

nellikle hakim unsurlar tarafından özenle seçilerek 

bireye empoze edilir ve onun şuuraltında asla karşı 

konulamayacak ve hiçbir zaman vasat bir birey tara

fından muhakeme edilemeyecek sağlam kahplar ha

line getirilir. Geniş halk kitlelerinde bu çabaların ko

lay sonuç vermesi belki olağan karşılanabilir fakat, 

aydınlar zümresinde de bu manada heyecanlı ve ken

dinden geçmiş teslimiyetçi kalabalıkların bulunması 

toplumsal referanslar bakımından ürkütücüdür. Zira 

bu aydmların her gün kalemleriyle yere serdiği zaval

lı ölümler onları yaşadıkları toplumun en acı meyve

si haline getirir.

Ancak ne olursa olsun, birey, yaşadığı toplumu ve 

kendisine sunulan imkanları sorgulamak zorunda

dır. Eğer insanoğlu yaratıhşın kendisine tanıdığı yet

kiyi vicdanı ve onuru adına kullanmayıp onu bir baş

kasına devredecek olursa hayatı boyunca zorbaların 

kırbaç sesine alışmak zorunda kalacaktır. Hiçbir top

lum masum hayaller kurarak ve yalnızca ümit ede

rek iyi bir geleceğe yaklaşamaz. İstikbal hayati bir 

meflium değil, yaşanırlığı olan bir kıymettir. Yani is

tikbal, hayatın malzemesi değil bizatihi kendisidir. 

İşte bu yüzden, yalnızca bu yüzden bile, insanda şu

ur, ileri görüşlülük, hareketlilik, murakabe, muhake

me ve atılım bekler. Ataleti, miskinliği ve cehaleti 

reddeder. Bir ömür boyu yaşadığı türlü sıkıntı ve ıs

tıraplara rağmen kutsanmış geleneklerin loş labi

rentlerinde saadet yollarını arayanlar... Hayadarınm 

en mahrem yerlerine kadar gamh durgunluklara tut

sak olanlar... Kararan dünyalarına aydınlık, bitkin 

ruhlarına soluk, ufuklarına ışık, bahtlarına açıklık is

teyenler... Kalemleriyle tek vuruşta dipdiri hayatlara 

hüzün verenler... Mabetten mabede koşup kendi

mihraplarma bir türlü ulaşamayanlar... Aşkıyla ihti

raslarım, kıvançla hüznü, cesaretie korkuyu takas 

edip yüreklerini kaybedenler...

Kendilerine çok pahalıya mal olacak zaaflarını 

mukaddes bir emanet gibi huzurla sahiplenen kide- 

1er... Yıllar boyu yapılan hatalarınızı hatırlayın ve 

bunlardan ibret alın. Herkes bilmeli ki, hayatının 

onurunu korumayı bilmeyenler’in ömür boyu kaygı

lanmaya yetecek kadar vakitleri olacaktır.

Hayadan boyunca yalnızca ve hesapsızca itaat 

ederek hayat sürenler bir süre sonra farkına varama- 

dan yüklendilderi bir köleleşmeyi asla vazgeçemeye- 

celderi dürüst bir hayatın düsturu olarak kabul eder

ler. Ve ortalık yeni yetişen nesillerin de kıvrana kıvra- 

na can vereceği bir yangının alevlerine bırakıhr.

Anatole France; “Bütün kuvvetler cesaretlilerden 

doğar'’ diyor... Evet, evet! Tarih hiçbir zaman ürkün

tüyle diz çöktüğü yerden şafağın doğmasını bekle

yenlere istikbalin ihtişamlı taht’mı sunmamıştır. 

Gölgelerden daha cansız bedenler herhangi bir haya

tı özlemek gibi bir hakkın sahibi olamazlar. Çünkü 

onların kümelenerek beldeştikleri yol seher pırıltısı

nın aydınlattığı yol değil ki! Bu yolun üzerinde kız- 

gınhğmı hâlâ sürdüren Pompei’nin külleri var. Yolu

muzun bütün uflcunu kapkara bir şal gibi kaplayan 

bu külleri dağıtacak kutlu esinti Süleyman’ın buyru

ğundaki rüzgârdır.

Ey gökler ülkesinin sayısız burçlarına göz diken...

Ey kahrolası matemleri dağıtıp mutsuz gönüllere 

umudun türküsünü yakan...

Ey üst üste yığılmış intiharlara dipdiri bir hayatın 

sayfalarını açan...

Ve ey, kuytulara sinmiş korkuların perçinlerini 

söküp söküp atan...

Duyuyor musunuz sesini? Kulak verin eminim o 

nurdan sayfalardaki sürür veren esintiyi siz de duya

caksınız...

Evet dostum! Bu böyle, Jacques Monad’m dediği 

gibi: “Yukarıda Cennet, aşağıda Cehennem...” Seçim

senin...

DİPNOTLAR

' David SpitrJAntideiıiokratik Diifiince Şekilleril s. 149. 

2 Illıami Çiçek/ Göğckhıl s. 25.

 ̂Doğan Avcıoğiu/ Milli Kurtulup Tarihi/c.\, s. 52.
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Sinekler ve Bataklık

Alper Tekin

Hergün yeni bir soygun veya yeni bir sbandalla 

uyanm ak hepim izin ruh sağlığmı etbilemeye baş

ladı. Yıllardır her vesileyle tefararlanan hamaset 

nutuklarıyla "çağdaş uyşarlıb düzeyine” ulaştık, Avrupa 

Bidiği’ne giriyoruz, derben 20. yüzyılın sonunda bendim i

zi andıçlanmış. b ir bısım medya tarafından bandırılmış ve 

yönetenlerimiz tarafından soyulmuş buldufe.

Dûn “önlerinde saygıyla düğme iliblendiğimiz” ve 

çocublarımıza örneb olarab gösterdiğimiz iş adamı, siya

setçi ve anlı şanlı bûrobratlarımızın birer hırsız olduğunu 

veya bendilerini devlet adına her türlü suçu işleme özgür

lüğüne sahip hissettiblerini anladık. Meğer -onlara göre- 

banunlar sadece bizim gibi sade vatandaşlar için uygula

nırmış. Yabalananların yüzlerindebi şaşkınlık ifadelerinde 

bu sistemleşmiş soygun düzeninde alıştıklannın dışında 

anlayamadıkları bir şeylerin gelişmekte olduğunu görü

yoruz.

Bir Günde Fahişe Olunmaz

Bugünkü tablo elbette birdenbire oluşmadı. Yıllardır 

uygulanan bir sistem veya sistemsizlik bizi bu günlere ge

tirdi. Namuslu ev kızlarının bir günde fahişe oluverdiği 

görülmüş m üdür? Bu bir süreçtir. Önce "renkli ve rüya gi

bi yaşam" diye onların  lüks özlemleri kamçılanır, 

düşüncelen iğfal edilir. Sonra bu  giyim-buşam ve yaşam 

biçimlerine yansır. Çevrelerini de değiştirdiklerinde bir

çok namus kavram ından yoksun benzederinin arasında 

fahişeliği normal bir iş gibi görmeye başlarlar,

Aynı kural nam uslu  iş adamları, bürokratlar ve siya

setçiler için de geçeriidir. İdealistçe başladıkları iş hayatla

rında, içinde bulundublan çevre birienmişse ya oraya 

uyum  sağlayıp kirienecekler, sistemin bir parçası olacak

lar ya da sistem dışına itileceklerdir. Çünkü kirii bir çevre

de namuslu ve ahlaklı kalıp başanlı olabilmek bir irade 

meselesi olduğu kadar bir ekonom ik güç meselesidir de.

Bir de hırsızlığın sirayet edici özelliğinden sözetmeb 

gerebli. Necati Doğru (28,10, 2000, Sabah) böşesinde bir 

deneyden bahsediyor. Bir deneb bir süpermarbete giriyor 

ve herbesin gözü önünde özel olarab dibilmiş paltosunun 

ceplerini doldurmaya başlıyor ve diğer müşterilerin tep

kisini gizli kamerayla tesbit ediyorlar.

Sonuç;

Müşretilerden bir bölümü; hırsızı görüyorlar... Fakat gör
memezlikten geliyorlar. Bir bölümü; hırsızı görüyorlar...
Sadece seyrediyorlar...
Bir bölümü ise; hırsızı görüyorlar... Sağlarına sollarına ba
kıyorlar... O nlarda başlıyorlar çalmaya... (...)
Hırsızlık bulaşıcı...
İlacı; Hırsız üreten yapıyı kurutmak...

Sinekler ve Bataklık

Son aylarda yakalanan ve sorgulananları değeriendi- 

rirken bu çarpık ekonom ik ve siyasal yapının ürettiği "siv

ri sinekler" deyimini kullanabiliriz. Elbette sivri sineklerie 

mücadele edeceğiz. Bu bizim bugünüm üzü kurtarır. An

cak bu hırsız üreten, soyguncu üreten -devlet adına da ol- 

sa- hukuk dişiliği cezalandırmayarab suç ve suçlu üreten 

yapıyı irdelemek ve bu bataklığı kurutmak ülkemizin ya-
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nnlannı güvence altına 

alacaktır. Şimdi projek

törlerimizi bu bataklığa 

çevirelim ve yıllardır 

düşünen herkesin göre

bildiği fakat "vatan hain

liği" ve "rejim muhalifli

ği'’ ithamıyla, sistem dı

şına itilme korkusuyla 

yazıp ifade edemediği 

gerçekleri görmeye çalı

şalım:

Goldfinger, kitabında, 
hukuk devleti ve ka
nun devleti arasındaki 
farkı ortaya koyuyor;
"Hukuk devleti, duva
ra benzer, çarpan düşer. Kanun devleti örümcek ağı gibi
d ir Delen geçer, deiemeyen takılır.”
Ama bu defa galiba “güçlü" ve "dokunulmaz" sanılanlar da 
örümcek ağına takıldı.

diyor Nazlı İlıcak (3,11, 2000. Y. Şafak). Çünkü İçişleri Ba

kanı Saadettin Tantan, Boğaziçi Üniversitesindeki konuş

masında yıllardır ifade edilenlenn aksine;

Ülkemizde yaşanan birçok sorunun temelinde yatan ve ile
riye yönelik olarak toplumumuzu ve anayasal rejimimizi 
tehdit eden yolsuzluk ekonomisi, Türkiye için birinci tehdit
tir. Bunun için yapmamız gereken açık ve bellidir. Birinci 
olarak doğru ve iyi işleyen bir devlet idaresine sahip olma
lıyız. Bu, herşeyden önce güvenlik ve adaleti eksiksiz sağ
layacak bir devlet idaresi demektir.

diye başladığı girişten sonra şu tesbitlen yapıyor:

Halkımız yeterli ölçüde bilinçlenmemiş ve halkın vicdanında 
ebediyen mahkum olması gereken soyguncu ve sömürücü 
kişiler, saygın ve itibarlı kişiler olarak aramızda dolaşabil
miş, hatta önlerinde düğmeler saygıyla iliklenmiştir. (...) 
Kamu yatınmlannı, ülke ve millet menfaatine, ekonomik 
realitelere göre değil, kendilerinin ve çevrelerinin alacakla
rı komisyonlara göre kararlaştıranlar, Türkiye'nin kaynak- 
lannı sömürmüşlerdir. (...)
Kirli siyasetin ve bürokrasinin koruması altında yolsuzluk 
ekonomisinden hayat bulanlar, toplum içerisinde kabul 
görmelerini sağlamak amacıyla değişik sivil toplum örgüt
leri ve tapınak şövalyeleri içerisinde de yapılanmaya gitti
ler. Ve giderek bu örgütlerin yönetiminde söz sahibi oldu
lar ve ne yazık ki, bu soygun ve talan düzeninin baş aktör-

İçişleri Bakanı Saadettin Tanian

leri gerçekten de toplum 
ve kamu hayatımızda 
güçlü ve etkili olmaya 
muvaffak oldular, günde
mimizi de onlar tayin etti
ler. Halkımız, çoğunlukla 
onların tayin ettiği gün
dem çerçevesinde dü
şünmek, değerlendirme
ler yapmak durumunda 
bırakıldı. Önemliyi önem
siz, önemsizi önemli ola
rak göstermeye muvaffak 
oldular Çünkü önemli ile 
önemsizi tayin etme teke
li onlann elindeydi, Böyle 
bir ortamda onların tayin 

ettiği sahte gündemin peşine takılanlar, övgüler kazandı. 
Aksine davrananlar kınandı, tecrit edildi.”

(31,10, 2000. Akşam)

Sistemin en üst düzeyde yetkililerinden birisi tarafın

dan yapılan bu teşhis basında epeyce yankı buldu.

Fehmi Koru ertesi günlerde “Tantan ne demek iste

di?" başlığı ile yaptığı değerlendirmede İtalya'daki 'temiz 

eller' operasyonunu hatırlatıyor ve şöyle diyordu:

İtalya'daki kirliliğin kökeninde. Sadettin Tantan’ın anlattığı 
cinsten bir nüfuz örgütlenmesi yattığı ortaya çıkmıştı. Ara
larında altı defa gidip yedi defa iktidara gelmesi ile ünlü 
muhafazakâr Andreotti ve kaçtığı Tunus’ta son nefesini 
veren sosyalist Craxi gibi başbakanlığa kadar yükselmiş 
politikacılar, devlete her düzeyde hizmet vermiş bürokrat
lar, mali piyasalara egemen işadamları, sun'i gündem 
oluşturma ve kamuoyunu yönlendirme görevini üstlenmiş 
saygın gazetecilerden oluşan bir örgüttü bu. İçlerinde su
baylar ve istihbaratçıların da bulunduğunu biliyoruz. Ge
rektiğinde karakter suikastı, gerektiğinde siyasi cinayet iş
lemekten çekinmeyen paramiliter kol gücüne de sahip bir 
örgüt... (...)
Böyle bir örgütün var olabilmesi için üç unsura daha ihti
yaç duyacağı açık: Politikayla bürokraside üst düzey des
tekçiler, gerekliğinde kullanmak üzere kol gücü ve sun’i 
gündem oluşturarak yapılanlan gizlemeye, ya da farklı he
deflere yönlendirmeye yarayan medya...

Operasyonlar sürdükçe bugüne kadar gündem değiş

tirmekte pek mahir medya patronlarının aksine bir çok 

köşe yazarı bu sonuçları doğuran sebepleri yani geçmişi 

irdelemeye başladılar:
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Cengiz Çandar siyasi sorumluları arıyor:

Yani, kamu bankalarının özelleştirilmesindeki çarpıklıklar, 
28 Şubat ile ilişkili değil miydi? "Cambaza baK’ hesabıyla, 
kamuoyunun dikkatleri “irtica" üzerine yoğunlaştınlırken, 
bu bankaların devri bir dizi “fauf' ile gerçekleştirilmedi mi? 
Bu işlerin siyasi sorumlusu yok muydu?

(31,10,2000, Sabah)

Serdar Turgut ise bir çürüm üş yapıya işaret ediyordu:

Sonunda çeşitli yolsuzluk söylentisi zincirine medya da 
bulaştı.
Şaşırmadım çok normaldir bu. Bir ülkede sadece tek bir 
kurum, diğerlerinden tamamen bağımsız bir şekilde çürü- 
yemez. Eğer bir çürüme yaşanacaksa tüm kurumlarda ay
nı anda yaşanmalıdır bu.
(...) Türkiye’de siyaset sürekli çürüdüğü halde insanlar yi
ne de istikrarlı bir şekilde çürümeyi yaratan partilere oy ve
rebiliyorlar. Çünkü herkes çürüme sürecinde acaba ben ne 
vurabilirim hesabında. (...)
Dünyada hiçbir ülke siyasi sistemini ilkesizlik üzerine kura
maz. Kurmaya çalışırsa da sonu fena olur.
Aslında Türkiye’nin son 15 yılda denediği de buydu ve so
nunda sistem bir yere geldi ve tıkandı kaldı.

(Tempo/572)

Yalçın Bayer ATO’nun düzen led iğ i"Yolsuzluk Kıska

cında Türkiye" panelinden bazı anekdotlar aktarıyor;

ATO Başkanı Sinan Aygün “Türkiye’de bir arınma sürecine 
girmek isteniyorsa sadece yolsuzluğa bulaşmış sözde işa
damlarını yargılamak yetmez. Bir de buzdağının altı bulu
nuyor" dedi. Şimdi dipten gelen bir dalgaya dikkat çekerek, 
Meclis'in yolsuzluklar karşısında duruşunu netleştirmesini 
istedi. Ve sözlerini şöyle bitirdi;
“Eğer bu yolsuzluk belasından kurtulamazsak, AB yerine 
Afrika Birliği’ne gireriz.”

Merkez Valisi Recep Yazıcıoğlu aynı toplantıda her 

zamanki gibi korkusuzca konuştu:

“Devlet halktan, halk da devletten korkuyor, ilksancılar 
mahkum oldu, ‘verdimse ben verdim’ diyenler ne oldu? (...) 
irticaya karşı verdiğimiz mücadeleyi soygun ve vurguna 
karşı verseydik, bu işler bu noktaya gelir miydi acaba?"

(22,11,2000 Hürriyet)

Fatih Altayi) ise;

Dostuma, "bu bütün sanayicileri ve işadamlarını etkiliyor.

TÜSİAD olarak niçin tavır almıyorsunuz? Biz yazıyoruz, 
ama doğrudan etkilenenler gıkını çıkarmıyorlar” dedim. 
Hepsinin Ankara’yla, bürokrasiyle işleri olduğunu, aynca 
TÜSİAD’ın da kendini aklama zamanının geldiğini söyledi. 
“Pislik içimize kadar sızdı. Bizim de arınmamız lazım. Pis
liğe bulaşan, pislikle mücadele edemez." dedi.

(22,11,2000 H ürriyet) 
Türkiye’de bürokrasinin bir bölümü içindeki kirlilik her şey
den daha fazla.
Bunlar siyaseti de kirleten unsurlar haline gelmişler. Düze
ni kendilerine göre kurmuşlar 
Bir orada bir burada.
Yasaları da kendilerine en fazla güç verecek şekilde ayar
lamışlar Hatta, siyasette de en kilit yerleri ele geçirecek 
şekilde organize olmuşlar. İş bitmiş. İflah olmaz bir şekilde 
bitmiş hem de. Biz bu pisliği kabul edemesek de kanıksa
dık artık. Ama kızım da bu ortamda büyüyecek ya, ona ya
nıyorum.

(23,11,2000 Hürriyet)

diye bu ülkenin geleceğine yanıyordu.

Bütün ipuçları sorumluları daha yukarılarda arama

mızı gerektiriyordu. Bazen ümitlerimiz kırılsa da!

Vurgunculara kapının sürgüsünü açan politikacılar kimler? 
onlarla işbirliği edenler kimlerdi? Hangi başbakanların, ba
kanların talimatıyla kamu bankalarından o batan bankala
ra oluk gibi para aktı?
Soyanlar tamam da soyduranlar nerede? Kim soyguna 
yardıma oldu? Kim işbirliği yaptı? İktidarı ellerinde tutan
lar istemeden, bu denli büyük soygunların yapılması olası 
mıdır?
Ben size söyleyeyim; eğer bunlann üzerine gidilecek olur
sa iktidar çöker... Hükümet düşer.
İşte benim umudumun kırıldığı yer

(Bekir Coşkun 4,11,2000 Hürriyet)

Giderek, ağızlarda çiğnene çiğnene kanıksanan potansi
yel tehlike kavramı tesettüre karşı bir hınç havasına dö
nüştü; öte yanda her gün ortaya dökülen yolsuzluklar açık 
ve yakın tehlike olarak daha fazla anlam kazanıyor 
Millet de haklı olarak muhayyel bir “potansiyel tehlikeye” 
karşı "açık ve yakın tehlikeyi” ön plana çıkaryor, daha faz
la önemsiyor
Günlerdir yolsuzluk bir zinadır, bu suç tek başına işlene- 
mez; zinaya eşlik etmiş siyasiler ve bürokratlar da var, di
ye yazıyorum.

(Cüneyt Ülsever 1,11, 2000, Hürriyet) 

Dolaştığım her şehirde, bizzat tanık olduğum şekilde mil
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letin şu yaşanan yolsuzluk rezaletine duyduğu infialin se
viyesini anlatmam mümkün değil.
Ancak, necip Türk milletinin hala bir konuda kafası karışık. 
Millet yaşanan bu rezalete, daha doğrusu yıllardır onu ke
miren bu pespaye düzene karşı en etkin panzehirin kendi
si olduğunun farkında değil.
Millet kendisine güvenmiyor! Daha ötesi korkuyor. Hala 
yetkililerden (!) medet umuyor. Siyasi ve bürokrat yetkilile
rinin derdest edilen zina eyleminin bizzat esas oğlanları 
olduğunu bildiği için de, kendisini içinden çıkılmaz bir sar
malın ortasında hissediyor.

(Cüneyt Ülsever, 25. 11, 2000, Hürriyet)

Can Atabil ise bugünkü tablonun sorumlularının ide

olojisini, resmi ideolojiyi sorguluyor ve "Atatürkçüler’e 

sorular soruyordu:

(...) Kimse kalkıp da ‘‘zaten bu ülkede Atatürk'ün yolundan 
sapıldığı için bu hale düştük." türünden beylik laflar 
etmesin.
Resmi olarak Türkiye, Atatürkçülük esasından hiç ayrılma
dı, ya da bize öyle söylendi. Her törende Anıtkabir’e giden 
ve orada defter imzalayan bizler değiliz. Onlar bize hep 
Atatürk’ten söz ediyor. Atatürk’ün gösterdiği yolda gittiğimi
zi söylüyor. Peki o halde bu kötü tablonun sorumlusu kim?

(Can Atafelı, 4, 11, 2000, Sabah)

Her fırsatta Atatürk’ün adını söyleyen, olur olmaz her yere 
Atatürk adını verenler her türlü başarısızlığı da Atatürkçü 
sözlerle kamufle etmeye 
çalıştılar.(...)
Şurası bir gerçek ki, Tür
kiye’de hiçbir dönemde 
Atatürk karşıtları iktidarı 
ele geçirmedi. İktidar sa
hipleri hep A tatürkçü
ydü. Tabii Atatürkçüydü 
sözünü inanarak söyle
miyorum, ama onlar 
kendilerini hep Atatürkçü 
olarak ilan ettiler. (...)
Peki sonuç nedir? Ken
dilerini Atatürkçü diye ta- 
nıtanlarm yarattığı tablo 
ortada.
Hep sahte Atatürkçüler,
Nutuk Atatürkçüleri, gar
dırop Atatürkçüleri yö
netti bu ülkeyi.Onlar da 
Türkiye'yi bir çıkmaza

sürüklediler.
(Can Atabil, 10, 11, 2000, Sabah)

Gozefeci-Yazar Cengiz Çandar

Çünbü yolsuzluk ekonomisinin bu kadar kökleşip de

vasa boyutlara ulaşmasında her tüdü sistem eleştirisini 

vatan hainliği ile eşdeğer gören ve kendilerini "devletin 

tek sahibi" zanneden bir yönetim anlayışı sürecinin ya

şanmasının hiç mi rolü yoktu?

Andiç ve Demokrasi

Geçen ayın son günlerinde Nazlı Ilıcak tarafından 

gündeme oturtulan “andıç", 28 Şubat dönemindeki bu 

yönetim  anlayışının gözler önüne serilmesi açısından çok 

önemli bir belgeydi. Herkesi şok eden içerik ve uygula- 

m alanndan ziyade vicdani ve hukuki açıdan yapılan yo

rumlara bir göz atalım. Andıçın direkt muhatabı ve m ağ

duru Cengiz Çandar Sabah’ın sansürlediği yazısında;

Genelkurmay tarafından önceki gün yayımlanan açıklama, 
tek kelime ile, bir “suç itirafı”dır. “Suç” ortaya çıkmış ve 
emekli Orgeneral Çevik Bir’in de içinde bulunduğu suçlu
lar da böylece belli olmuştur.
Nitekim, birdenbire suskunluğundan sıyrılan Çevik Bir, 
“Açıklama güzel, Aynen katılıyorum. Benim yerime kendi
nizi koyun. Bunlar şahıs işi değil, devlet işidir. Suçlanıyor
sunuz ve cevap veremiyorsunuz. Teşekkür ediyorum” di
yerek, Genelkurmay açıklamasından sevincini gizlemedi.

“Devlet adına” da yapılmış ol
sa, hukuku çiğnemenin, in
sanlara iftira etmenin, insan
ların onuruyla oynamanın, ki
şi ve kuruluşlara karşı düz
mece belgelerle komplo ha
zırlamanın mutlaka "cezai so
rumluluğu” vardır. Devlet gö
revi, hiçbir hukuk anlayışında, 
cezai sorumluluktan muaf de
ğildir. Örneğin, devlet yetkili
lerinin, sırf sıfatlarından ötürü 
"cinayet işleme özgürlükleri" 
var mıdır? (5,11,2000, Akit)

diye sorarken,- Gülay Gök

türk, Murat Belge ve Can 

Ataklı önce birer vicdan 

muhasebesi yapıyorlardı:

Hepimiz her şeyi biliyor, görü-
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yor ama bağı ramıyorduk. İftiracıların dikte ettikleri manşe
tin yayınlandığı gün yapabildiğim tek şey izne ayrılmak ol
du. Eğer otuz yıllık arkadaşıma iftira atıldığı gün, ben o ko
nuyu yazamayacaksam, başka şey de yazamazdım...
(...)

Çünkü bu komplo, sadece Cengiz’e, Ahmet’e, Mehmet’e 
değil, doğrudan doğruya demokrasiye ve hukuk devletine 
karşı yapılmış bir komplodur. Bu komployu tezgahlayan
lar açığa çıkarılmadıkça, yarın başka cuntalar başka liste
lerle başka masum insanların hayatını karartacaktır.
Ve hiç belli olmaz; belki de gelecek sefere sadece kurban- 
lann adını değil, komplosunda kullanacağı politikacıların, 
köşe yazarlarının adlarını da bir liste halinde plana ekleye
cektir.

(Gülay Göfetürfe, 3, I I , 2000, Sabah)

Bu ‘andıç’ olayı çevresinde bildiğimiz olay yaşandı. Bun
dan hepimiz kirlendik. Ben kendime göre bir şeyler yaz
dım, buna inanmadığımı söyledim. Bu kadarcık koruyabil
dim vicdanımı. Bütün düşündüklerimi yazamadım. Herkes 
de kendine göre birşey yaptı ya da yapmadı. Pek çoğu
muz aynı şeyleri düşündük, ama düşündüklerini olduğu gi
bi söyleyen pek çıkmadı.
Böylece, maksada uygun bir gerçeklik ya da bilgi düzen
leme harekatı, bilgi düzeyini aşıp ahlak düzeyine yayılma
ya başlıyor. Birçok insan, karşısında, başa çıkamaycağı 
kadar güçlü bir yapının iradesinin dikildiğini görüyor; kendi 
üslubunca, nennelazım diyor. Bunu dedikten sonra, dediği
niz ölçüde, siz de ister istemez işin bir parçası olmaya baş
larsınız.
Bu da 'çürüme’nin başladığı anlamına gelir. Bir toplumda 
insanlar bu ortama doğuyor ve burada büyüyor, hayatla il
gili asıl bilgilerini buradan alıyorlarsa, onlann sağlıklı ve 
ahlaklı olmalarını bekleyebilir misiniz? Ne hakla beklersi
niz? Hele siz bu ortamın böyle oluşmasına ses çıkarmıyor
sanız kimden, ne hakla, ne bekleyebilirsiniz?
Günde bilmem kaç yeni yolsuzluk olayının ortaya çıktığı 
toplumsal manzara da, gerçekle böyle ilişki kurma meka
nizmasının dışında birşey değildir. Onun kaçınılmaz ürü
nüdür.

(Murat Belge. 4,I I ,  2000, Radical) 

Askerlikten çok siyasete meraklı bazı generallerin 28 Şu- 
bat’ta yaptıklarını şimdiki komuta konseyi temizlemek zo
runda kalıyor. Birkaç generalin sırf kendi siyasi hırslarını 
tatmin etmek amacıyla, bazı gazetecileri suçlamak için eli 
kanlı bir teröristin itirafları arasına bunlar bize para karşılı
ğı yardım ederdi cümlesini eklemek en azından vicdanla 
bağdaşmaz. O arkadaşlarımız eğer bugün hayattaysa bu
nu Türk halkının sağduyusuna borçlular.

(Can Ataklı, 3.11.2000, Sabah)

Ali Bayramoğlu ise bu sfeandalı şöyle yorumluyordu:

Bu belgenin anatomisi Türk siyasal sisteminin son beş yı
lının, en azından 28 Şubat’ın anatomisidir 
Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamayla, pek de 
istemeyerek doğrulamak ve sahiplenmek zorunda kaldığı, 
ancak bunu yaptığı oranda hukuksuzluğu dünden bugüne 
taşıyan bu belge TSK - yasallık ilişkisini bu denli tersyüz 
ettiği, hukuksuzluğu bu denli meşrulaştırdığı, bugüne uza
nan bir yönetim anlayışının içyüzünü ortaya koyduğu için 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük skandalıdır.(...) 
Tüm bunlar bir düşünce safhasında kalmamış, büyük bir 
çoğunluğu uygulanmış ve sonuç alınmıştır.
Tüm bunlardan hareketle ortaya çıkan resim korkunçtur 
Farklı düşüncede olanların, siyasi partilerin, derneklerin, 
milletvekillerinin, gazetecilerin istenmeyenler olarak tasni
fi,.. Tümüyle hukuk dışı yollarla ve gerçek dışı, kanıtlan
mamış bilgilerle donanmış sanal bilgi notlarıyla komplola
ra maruz bırakılması... Bu çerçevede basının ve bazı ka
lemlerin kullanılması... Kamuoyunun denetim altına alın
ması... Siyasi hayat ve siyasi partiler konusunda yargıya 
talimat verilmesi ve baskı altına alınması.. İçişleri Bakanlı- 
ğı’nın yönlendirilmesi...
Tek cümleyle yasallığın ve hukukun katli... İşte size 28 Şu
bat, işte size Türkiye...

(Ali Bayramoğlu, 12, 11. 2000, Y.BinyıI)

Fehmi Koru yapılanların suç olduğunu ifade ederken;

“Bizim her yaptığmız doğrudur” türü bir yaklaşım demokra
tik hukuk devletlerinde düşünülemez bile; çağdaş hukuk 
devletlerinde, kişiler ve kurumların, hatta kendileri kaleme 
almış olsalar dahi, yürürlükteki yasalara uymalan gerekir... 
‘Andıç’ müellifleri ‘güçlü eylem planı’ hazırlarken suç işli
yorlardı, planlarını icraya koymaları da suçtu, icranın getir
diği sonuçlar suçlarını daha da katmerleştirdi; bu suçlara 
göz yumulması ise olacak şey değildir..
"Psikolojik sayaş" ile iradesi kırılmış bir toplumdan kimse 
yarar ummamalı.

(Fehmi Koru 5, 11. 2000, Y. Şafak)

Hadi Uluengin ve Mehmet Altan aynı günlerde açıkla

nan AB kriterieri ile “andıç" çelişkisini ele alıyorlardı:

Üyeliğe yol haritası çizen ve dün AB Komisyonu tarafından 
açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi özet olarak Türki
ye'den tek birşey istedi:
'Andıç’sız demokrasi.
Yani harita kah üstü kapalı, kah altını çizerek diyor ki, be
nim bünyeme dahil olmak istiyorsan benim bütün kıstasla
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rımı harfiyen benimsemelisin.
Dolayısıyla, benim evrensel addettiğim hakları mırın kırın 
etmeden sen de yurttaşlarına tanımalı ve onların bunlar
dan yararlanmasını fiilen sağlayacak ve denetleyecek bü
tün yasama, yargı ve yürütme mekanizmalarıyla donan
malısın.
Ve tabii ku bunun için de, mutlaka, kamuoyunun 'andıç’lar- 
la manipüle ve ‘ana çizgi'nin(!) yine aynı ‘andıç’larla empo
ze edilemeyeceği bir açık toplum kimliğine kavuşmalısın. 
Hem hakiki, hem de felsefi anlamında sivilleşmelisin.
Dün yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesfnm özü işte bu
du r.
AB ‘ya ben, ya andıç’ demiştir ve aynntıya ilişkin retorik 
tartışmadaki laf salatası bu temel gerçeğin değiştirmeye
cektir.
Telaffuz edemesek bile iyi kötü farkındayız ve az buçuk 
hissediyoruz ki, andıçlı demokrasi diye birşey yoktur. Ola
maz! Mümkün değildir!
Ya evrensel tanımıyla, azmlıklann çoğunluğa dönüşebil
mek hakkını güvence altına alan ve halk iradesi dışında 
yaptırım kabullenmeyen demokrasi vardır; ya da, ‘an- 
dıç’lar aracılığıyla perde arkasından kontrol ve manipüle 
edilen ve cici vitrine rağmen aslında gerçek demokrasi ol
mayan gudubet bir sistem...

(Hadi Uluengin, 9, 10. 2000, Hürriyet)

Avrupa Birliği de, Türkiye’de yaşayan ve ülkenin düzlüğe 
çıkması için düşündüklerini söyleyen insanlardan biri ol
saydı, muhakkak ki o da, basındaki “askeri katiplerin" he
deflediği kişilerden biri olacaktı. Ankara’nın “rejim düşma
nı” ilan ettiği kişilerin yıllardır önerdiklerini, bu kez Avrupa 
Birliği madde madde Ankara’nın önüne uzatıyor.

(Mehmet Altan, 11, II, 2000, Sabah)

Mehmet Badas aynı günlerde Yeni Şafafe’tabi yazısın

da “Andıçlı Demokrasi!” ile içinde yaşadığı basın ve ser

maye ilişkisini irdeliyordu:

"Post-modern müdahale" şeklinde nitelenen 28 Şubat’ın 
içeriğini, "andıç” meselesini irdelemeden anlayamayız. 
Elinde kamu gücü bulunan, maaşlarını kamu kaynakların
dan alan bazı kesimlerin, kendi toplumlannda düşman ve
ya tehdit olarak gördükleri kişi ve grupları yok etmek veya 
yıpratmak için komplolar hazırlamaları olayı, sadece Tür
kiye’ye özgü bir davranış değil.

hukuku, anayasayı ve demokrasiyi tahrip etmedi. Medya 
olgusunu da, post-modern müdahalenin bir aracı biçimin
de kullandı.
(...)

Akılları ve bilgileri, ihtiraslarından daha az olan bir grup 
politikacı ve bir grup bürokrat, 28 Şubat döneminde, Türki
ye’nin çok temel uzlaşmalannı ve sivil kurumların, tahrip 
ettiler.
28 Şubat'ın atanmış politikacıları, yeteneksiz bürokratların 
hazırladıkları andıçlar doğrultusunda, medyayı, devletin 
mal ve parasına bağımlı kıldılar.
Medya Sermayesi bankacılığa, kamu kredilerine, teşvikle
re. özelleştirmelere bağımlı kılındı.
Medya Sermayesi olmadan, devletten hiçbir ihale, hiçbir 
özelleştirme alı'namayacağı inancı yerleşti.
Bunun karşılığında da, medya, andıçlarda ne söyleniyorsa 
hepsini uyguladı. Yazarlar susturuldu. Yazarlar satıldı. 
Manşetler kiralandı. Brifing gazeteciliği, makbul hale geldi. 
Basında köşebaşlarmı tutmuş olan “andıçörler", kendileri
ne verilen talimatlar gereğince, sivil demokrasiden, çoğul
culuktan, hukuktan yana olanları, bölücü, hain, satılmış, li- 
boş, numaralı, cumhuriyetçi gibi sıfatlarla hedef gösterdi
ler.
(...)

Ortaya çıkartılan andıç olayı ve boşaltılmış bankalar ope
rasyonu, 28 Şubat’ın, bağırsaklarını boşaltma çabasının 
göstergeleridir.

Elbette Andıçsız Demokrasi

Mehmet Altan’ın şu sosyolojik değerlendirmesi bu

gün yaşananların tarihi geri planını ortaya koyuyor;

Demokrasi, Cumhuriyet’in “halksız" bir vodvile dönüşmesi
ni önlüyor. Onun içini dolduruyor. Oyunun asıl aktörü halk 
oluyor. Bizimki gibi geri kalmış ülkelerde olduğu gibi devlet 
bürokrasisi halkın yerini alamıyor. Düşünceler farklılaşıyor, 
tek bir resmi görüş herkesi bunaltıcı sultası altında boğmu
yor, her türlü görüş rahatça örgütleniyor, “rejim muhalifliği” 
ya da "vatan hainliği" gibi egemenin işine yarayan dema
gojiler demokrasilerde kendine yer bulamıyor. Bir tek gö
rüş, bir tek ideoloji, bir tek ses gibi ürkütücü bir fakirlik or
taya çıkmıyor. Cumhuriyet de anlam kazanıyor. Bizim 
Cumhuriyet ilan edeli 77 yıl oldu. Ama hala demokratik bir 
cumhuriyet’e geçemedik.

Devlet çok güçlü bir olgu. Ancak, hukuksuz devlet, “örgüt
lenmiş şiddet” anlamına geliyor.
(...)

Bizim 1997 yılında içine girdiğimiz 28 Şubat süreci, sade

Demokrasi, yani halkın bizzat sahaya inip, oyunu evrensel 
kurallar içinde oynaması hiçbir zaman gündeme gelmedi
ği için ülke kendi dinamizmini geliştiremedi ve zenginleşe
medi.
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Para bölüşümü devletten bağımsız olarak piyasada yapı
lamadı. Halk, demokrasinin özgürlükleri sürekli genişleten 
ve hak arama savaşını kolaylaştıran özünden hep kopuk 
kaldı. Aynı padişaha yanaşır gibi, Cumhuriyet döneminde 
de devlet bürokrasi ile onun uzantısı olan siyasetçinin gö
zünün içine bakarak yaşamaya devam etti. Ekonomik pay
laşım sürekli devlet eliyle yapıldı. Bugün de bu yapı değiş
miş değil. O nedenle de, demokrasinin ruhunu biçimleyen 
ekonomik hak arayaşı, buna bağlı olarak bireysel farklılaş
ma ve kendini korkusuzca ifade etme anlayışı bu toprak
larda boy atamadı. Cumhuriyet, gelişmiş Batılı ülkelerdeki 
günlük yaşamın görüntülerini kopya ederek buraya getirdi 
ama o toplumların asıl dinamizmini ve toplumsal enerjisini 
oluşturan “üretim biçimini" hiç merak etmedi. Başlangıçta 
da köylü bir toplumduk, bugün de köylü bir toplumuz, bu 
gerçek hiç değişmedi. Cumhuriyetin ik inc i adamı" İsmet 
İnönü, İnönü savaşlan sırasında Bursa'dan geriye doğru 
göçen ve içinde subay ailelerin bulunduğu bir kafileye 
yaptığı konuşmayı naklederken şunları yazar;
“Kafileyi durdurdum. Subayları bir l<enara topladım. İçinde 
bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. Bundan başl<a subay ola- 
ral< da yerinizi bilmelisiniz. Padişah düşmanımızdır. Yedi 
düvel düşmanımızdır Bana bakın, dedim. Kimse işitmesin 
millet düşmanımızdır ”
Cumhuriyet'in halka güvenmeyen bu yaklaşımı, aradan 
geçen onca zamana rağmen bugün de değişmiş değildir. 
Cumhuriyet ilkelerini ön plana çıkarıp, demokrasiyi yok 
saymanın temelinde de bu yatar. Demokrasilerde düşün
celer “tehlikeli” ve “tehlike
siz" olarak ikiye ayrılmaz.
Halkın iradesine sunulur.
Halk da rejimin sahibi oldu
ğu için, aynca bir hakeme 
gerek kalmaz. Ama bir ülke
de halkı da düşman sayabi- 
len bir hakem varsa orada 
Cumhuriyet’in demokratik
leşmesi pek mümkün olmaz.
Olmayınca da ekonomik ola
rak çöküntü devam eder.
Halk, devletten bağımsız 
ekonomik bir güç olarak be
lirmez'. Köyde yaşar, devlet 
aygıtından taban fiyatının 
ilanını bekler. Kendini mo
dernleştirici gören devlet bü
rokrasisi ve onun uzantıları 
da kendi aralarındaki anlam
sız iktidar savaşlarını halk
tan kopuk olarak sürdürür

durur. Yaşam normalleşemez, ciddiyet bulamaz.
(...)
Gerçekten de köylülük hala ağırlıktadır, devletçilik ege
mendir.
Türkiye'de, asıl hedeflenmesi gereken, Cumhuriyet’in içinin 
demokrasiyle doldurulması olmalıdır. Bu, “kurucu unsur” 
olan militarizmin yerini de halkın almaşı anlamına gelir

(M. Altan. 28, 10. 2000, Sabah)

Cumhurbaşbanımjzın, Cumhuriyet Bayramı mesajı 

ise bütün bu iç karartıcı tabloyu oluşturan sistemin en te

peden başlayarak yeniden yapılandırılması şereğini dile 

getiriyordu:

Çağdaş demokrasilerde devlet insan için vardır.
Kurallar, yalnızca yönetilenler için değil, aynı zamanda yö
netenler içindir. Yönetenlerin kurallara uymama özgürlüğü 
yoktur. Tam tersine, yönetim sorumluluğunu üstlenenlerin 
öncelikle kurallara uyma ve uyulmasını sağlama yükümlü
lüğü vardır.
Uygulamalar açısından ele alındığında, yıllardır yazılı bir 
kural olmaktan öteye geçemeyen hukukun üstünlüğü ilke
si, toplumsal yaşamı yönlendiren en önemli ilke konumu
na getirilmelidir. Hiçbir organ ya da kişi hukukun üstünde 
olamaz. Hukukun üstünlüğü, devletin tüm organlannın hu
kuka bağlılığını anlatır. Türkiye, önümüzdeki dönemde bir 
huki’’ . devleti olmayı mutlaka başarmalıdır.
Toplumsal düzeni ve kamu kaynaklarını aşırı derecede 

yıpratan yolsuzluğun olumsuz 
etkileri önce demokrasinin te
melini oluşturan hukuk devleti il
kesi alanında görülmekte, gide
rek toplumda güvensizlik orta
mının doğmasına neden olmak
tadır Devletimiz yolsuzluk has
talığından kurtanimalıdır. Bunun 
için saydam bir Devlet yapısı 
oluşturulması zorunludur.

(29, 10, 2000, Sabah)

Churcill “alacabaranlıbta 

kapınızı birisi çalmışsa, bu

nun sütçüden başkası olma

dığı aklınıza geliyorsa o ülke 

demokratiktir" diyor. Yolsuz

luk ve hukuksuzluktan arın

mış aydınlık yarınlar dileğiy

le.

Ramazanınız mübarek 

olsun. ■
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Cengiz Çandar;
Andıç Türkiye’nin Rejim Sorunudur

Araştırma ve Kül

tür Vakfı tara

fından aylık ola-

S

rak organize edilen “İs

tanbul Toplantıları”nın 

geçen ayki konuğu gaze- 

teci-yazar Cengiz Çan

dar’dı.

Çandar’ın konuşma

sı, -kendi ifadesiyle- 

merkezine oturduğu An- 

dıç çerçevesinde şekillen

di.

Dinleyicilerle karşılıklı soru-cevap tarzında 

gerçekleşen konuşmasına Çandar; Türkiye günde

minin çok sık değiştiğini, hatta bir günde birçok 

gelişmenin olduğunu ve her gelişmenin de mutla

ka hayati öneme haiz konular olduğunu söyleyerek 

başladı. Bu açıklamaların ardından şu tesbiti yaptı: 

“Öyle bir ülkeyiz ki, bu ülkede canınızı sıkmaya 

vakit bulamazsınız. Başka bir ülkede bir olay gün

demi aylarca meşgul ederken bizde her güne üç- 

dört olay sıkışu'. Bir tarafta Filistin-Israil, bir yan

da benim merkezine oturduğum Andıç. Bir başka

sı Türkiye’nin gerek iç politikasını gerekse ulusla

rarası macerasını yakından ügilendiren “Katılım 

Ortaklığı Belgesi”...

Daha sonra Andıç olayını genel hatları ile özet

leyen Çandar şunları söy

ledi;

“Şemdin Sakık yaka

landıktan sonra 28 Şubat 

sürecinin en önemli uy

gulama aşamaları başladı. 

28 Şubat süreci postmo

dern bir darbedir ve bu 

darbe, bu işi yapanların 

ağır zırhlı birlikleri olan 

basına yaptırılmıştır.

' ’ Şemdin Sakık’ın ağzın

dan terör örgütüne yar

dım yapan(!) politikacı, gazeteci ve işadamlarının 

isimleri gazetelerde çıktı.”

Sabah ve Hürriyet Gazeteleri İçin 
İlginç Açıklamalar

Sabah ve Hürriyet gazetelerinin henüz tahkikat 

aşamasında olan, kesinleşmemiş, mahkeme süreci

nin bile başlamamış olduğu bir konuda cüretkârca 

isimleri ve iddiaları yayınladıklarından bahseden 

Çandar, Türk hukuk sistemine göre bunun bir suç 

olduğunu ifade etti.

Bu haberlerin yayın aşamasında kendilerini 

uyardığını söyleyen Çandar, şu cevapları aldığını 

ifade etti: “Emir yüksek yerden, anlamıyorsun du-
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i'umu, ne yapabiliriz? Dur dediler, bizim kanalları

mız var. (O dönemde Genel Kurmay demek ikinci 

başkan demekti, ikinci Atatürk olmaya özenmiş 

bir Silahlı Kuvvetler mensubu Çevik Bir. O’nunla 

pazarlık yapıp bizim ismimizi çıkarmaya çalışa

caklar.)”

Bu Olay Türkiye’nin Rejim Sorunudur

Bu olayın öneminden bahseden Çandar şunları 

ekledi:

“Bu olay o kadar önemli bir olay ki; eğer bu ül

kede Türkiye’nin en büyük medya kurumlan ara

cılığıyla birilerinin talimatıyla suç işlenerek (hu

kuk ayaklar altına alınarak) bu ülkenin tanınmış 

insanları hakkında iftira edilebiliyorsa, bu işin ar

kasına gidilirse bütün 28 Şubat’ı çıkarırsınız. Bu 

olay Türkiye’nin rejim sorunudur. Düşünün bu

gün bunlar hukuka, insan haklarına rağmen yapı

labiliyorsa yakın geçmişte neler yapılmıştır. Hangi 

senaryolar, nasıl sahneye konulmuştur?”

21 Ekim tarihinde Nazlı Ihcak’a elektronik 

posta ile gelen, Yeni Şafak gazetesinin manşetten 

verdiği ve Nazlı Hanım’m da köşesinde yorumla

dığı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen 

Andıç tartışması için Çandar; “Benim için önemli 

bir şey yok. Ben biliyordum, bu işin ardında kim

ler var. Bunlar işte benim anlattığım ve yaşadığı

mız olayların belgesi adeta... Herşey açık, Andıç’ta 

bütün senaryo görülüyor.”

Bu Ölke Bitmiş

“Milletin vergileriyle bu toprakları korumakla gö

revli makam sahibi Andıç’ta adı geçenlerin hepsi 

ve diğerleri. İşi gücü bırakmış komplo kuruyorlar, 

işte size örnekler” diyerek Andıç’tan bölümler ak

taran Çandar şunları ifade etti:

“Maksat diyor, şunların toplumdaki itibarının 

kırılması, Fazilet Partisi’nin Hadep’le ilişkisi oldu

ğuna dair bilgilerin yayılması ve PKK ile bu parti

lerin berabermiş gibi gösterilerek seçimlerde oyla

rının zayıflatılması. Üstelik tüm bu işleri uygulaya

cak makamları da yazıyor. Bunlar için neler kulla

nılacağı... bize yakın yayın orgaları... filan, böyle 

bir şeyi akıl almıyor.”

Bu olayı “yahn tarihimizin en önemli skandali” 

olarak değerlendiren Çandar daha sonra Andıç 

olayı ile ilgili arka plana değindi. Bu olayda sorul

ması gereken önemli birtakım sorularm olduğu

nu, bunların da; ‘Bu olay neden şimdi patladı?’ ‘Bu 

belgeleri Nazlı Hanım’a kim gönderdi?’ gibi soru

lar olduğunu söyleyen ve daha sonra bu sorulara 

cevap arayan Çandar, bu bilgilere ancak ulaşabile

cek kadar yakın mesafede olan birilerinin yani o 

masanın etrafındakilerden birilerinin sızdırmış 

olabileceğini ifade ederek, bunun da ikinci bir eki

bin işi olabileceğini ifade etti. ‘Bundan ne anlıyo

ruz?’ sorusuna şu cevabı verdi: “Türkiye Cumhuri

yeti Devleti iç hesaplaşma içinde.”

Bunun diğer bir versiyonunun ‘bankalar ope

rasyonları’ olduğunu ifade eden Çandar şöyle de

vam etti:

“îç hesaplaşma var şüphesiz. Bu iç hesaplaşma

da tarafların bir tanesinin elinde silah gücü var. 

Diğer tarafın ise en büyük silahı demokrasi ve hu

kuk, hukukun üstünlüğü değerleri. Asla atlama

mamız gereken Cumhurbaşkanlığı makamında bir 

hukuk adamı var. Bu çok önemli bir olgudur. Çün

kü daha önce o makam faüllü işlerin koordinasyon 

merkezi gibiydi. Şimdi faüllü işlerin üzerine gidin 

diyen biri var.”

Kendi ifadesiyle ‘Andıç’ı kovalamak için Anka

ra’ya uçmak üzere toplantıyı erken terkeden Çan

dar, konuşmasını, sivil toplum örgütlerinin sesleri

ni yükseltmesi gerektiği çağrısıyla noktaladı. ■
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TARİH

1911 Yılından 1918 Yılını 

Görebilmek

Metin Hasırcı

İ ttihat ve Terakki Cemiyetinin 2. Abdülhamid 

Hân Cennetmekân’ı hal’ edip Selânik’e gön

dermelerinden sonra iktidar tamamen elleri

ne geçmiş oldu. Fakat kabine kuran bazı sadra- 

zamlarm bunların taleblerine uyduklarnıı söyle

mek, insafsızlık olur. Dergimizin sayfasını süsle

mek üzere yukarıda işaret ettiğimiz sadrazamların 

arasmda cidden İttihatçılara açık seçik muhalif ol

muş Kıbnsh Mehmed Kâmil Paşanın günümüzde 

ülkemiz üzerinde uçuşan menfi bulutların benzeri 

bir dönemde Sultan Reşad’a göndermiş olduğu bir 

lâyihayı sadeleştirerek takdim bahtiyarhğı içinde

yiz. Acaba MecHs’de bulunan mebus-u kirâmdan 

bu siyaset pirinin hatıratını ve bu lâyihasını oku

muş olanlarının sayısı kaçtır?

Sultan Reşad’a Kâmil Paşa’nın Layihası

Yedi sene evvel Mısır’da tebdil-i havada bulundu

ğu esnada Sultan 5. Mehmed Reşad hazretlerine 

aşağıya aynen aldığımız lâyihasını sadakat ve va

tanseverliğinin icabı olarak takdim buyurmuşlar

dır:

Cenâb-ı Rabbi M e n n a n ; v e li- i n im e t b i- itm in a n  
e fe n d im iz  h a z re t le r in in  ö m rü  ve ikb a l, şevke t-i ve ic- 
lâ l-i şa h a n e le rin i m ü zd â d  buyursun . Şu iç in d e  b u lu n 
d u ğ u m u z  üzücü  h â lin  te 's ir i ta h tın d a  o la n la r ın  c id 
den m u z d a r ib  ve kan ağ lam am ası k a b il m id ir?  Y ine  
iç inde  b u lu n d u ğ u m u z  g e re k  siyaseti, gerekse  m ü lk i 
idâ rey i b ilm e ye n  i t t ih a t  ve T e rakk i c e m iy e tin in  ta 

h a k k ü m ü n e  ve te 's ir in e  g irm iş  h ü k ü m e tin  ta lebes i 
o ld u ğ u  k ö tü  g ö rü ş le r in  g e tird iğ i s a k a tlık  ve z o r lu k la 
rın ta h l i l i  ve te d k ik i yap ıld ıkça  d e v le tim iz in  b ö lü n 
m eğe m a ru z  b ir  hâ le  g e ld iğ i g ö rü lü r . H ilâ fe t- i seniy- 
y en in  te h lik e d e  o ld u ğ u n u  hem en h isse tm ek k a b ild ir .

Fî za m a n ın d a  d iğ e r d e v le tle r  ya ln ız  ke n d i k u v v e t
le r in e  is tin a d  ile  h u k u k  ve m e n fa a tle r in i te m in  e d e 
m e ye ce k le rin i id ra k  e tt ik le r in d e , m e n fa a tle r in d e  o r 
ta k lığ a  m üsa id  ve ta ra fd a r  o lan  d iğ e r  d e v le tle r le  i t t i 
fa k  y a p a rla rd ı. Bu su re tle  d e v le tle r  arası d e n g e le r in i 
b u lu r  ve m e v k iile r in i k u v v e tle n d ir ir le rd i. İşte b u ra 
dan b a k tığ ım ızd a  D evle t-i Â liy y e 'n in  b u n d a  m u v a f
fa k  o lam am ası, ya ln ız  kalması, d iğ e r  d e v le tle r in  ve 
m il le t le r in  ih tira s  ve ta a rru z la r ın a  u ğ ra m a  vad is inde  
ka lm asına sebeb o lm u ş tu r. D ü n ya 'n ın  Şark ta ra fın d a ; 
tic a r i m e n fa a ti ve ik tisad i iliş k ile r i o la n  d e v le tle r in  
iç inde , siyasi an lay ış la rına  en z iyade  i t im a t ed e b ile ce 
ğ im iz  d e v le t ya İn g ilte re  ya da F ransa 'd ır. Geçmiş d e 
v ird e  İn g ilte re 'n in  yard ım cım ız  o lm ası hususunda, 
o n la r ın  ya rd ım ına  nâ il o lm am ız  ba h s in d e  İn g iliz le r le  
it t i fa k  y a p m a m ız ın  icâb e tt iğ in i hakan-ı sâb ık 'a  
(2 .A b d ü lh a m id ) ka b u l e tt irm e y e  ça lış tığ ım ı, neşro l- 
muş âcizane h a tıra tım d a  g ö re b ile c e ğ in iz  g ib i, Babı- 
â lî 'd e k i ka y ıd la rd a  da m evcuddu r. Ne çâ rek i; Sultan 
H am id  h a z re tle ri, Rusya m a ğ lu b iy e t in in  te 's ir i ve b u 
nun ko rku su  a ltın d a , ne fs in  s e lâ m e tte  o lm asın ı Rus
y a 'n ın  it t ifa k ın d a  a ram aktayd ı. Ruslar ise çeşitli vası
ta la ra  başvura rak  padişah h a z re t le r in in  d o s tlu ğ u n u  
k e n d ile r in e  çe ke b ilm e k  için mesai ve g a y re t sa rfe d e r- 
le rken  de on la rın (R usya) te k  ra k ib i o la n  İn g ilte re 'y i, 
pad işah ın  g ö z ü n d e  büyük  d ü ş m a n d ır şe k lind e  gös
te rm e y e  b a k ıy o rd u . S ultan A b d ü lh a m id  H an 'a  v e rd i
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ğ im  m a ru z a tla , f i k 
r in d e k i sebatı d e ğ iş 
t i rm e k  k â b il o lm a 
m ıştı. Bu s e b e b d e n  
D evle ti Â liy y e  d e v 
le t le r  arası d e n g e 
le rde  y a ln ız lığ a  d ü 
şerken, bazı d e v le t 
le r in  ih t ira s la r ın a  
m a ruz  ka lacak a la n 
da ka ld ı. Rusya ve  
A vu s tu rya  p o lit ik a s ı 
a ras ında , R u m e li 
to p ra k la r ı e ld e n  g i t 
m ek derecesine  g e l
m işken  A lla h {c .c ) 'ü n  
in â y e tiy le , in k ıla b - ı 
m e s u d u n  (m e ş ru t i
y e t ilân ı) g e rçe k le ş 
m es iy le  K a n u n -u  
Esasi'nin ilân ı ü z e r i
ne üç v ilâ y e t im iz  Rusya ve A v u s tu ry a 'n ın  z a ra rlı t e 
şebbüsünden  k u rtu ld u y s a  da, fa k a t gene l d ü ş ü n ce le 
r in d e  yer a lan  B u lg a r is ta n 'ın  is t ik lâ lin i ilân  e d e b ilm e 
si ve B osna -H e rsek 'in  A vu s tu rya 'ya  g it t iğ i  g ö rü lm ü ş 
tü r .

E rbabın ın  b ild iğ i g ib i, k u ru lm u ş  b u lu n a n  m e ş ru 
t iy e t  h ü k ü m e tin in  a ld ığ ı k a ra r ve tâ k ip  e t t ik le r i sâ lim  
tu tu m , d a h ild e  ve  ha riçd e  h e r ta ra fa  e m n iy e t ve  g ü 
ven verm esiy le , d e v le t idaresi n izam  iç inde  y ü rü m e 
ğe baş lam ıştır. D e rh a l ü lk e m iz in  ta b i i s e rve tin i o r ta k 
lık a la n la rın a  k o y m a k la , im a ra  ve ile r le m e y e  h iz m e t 
ve ya rd ım  m a ksad ıy la  A v ru p a 'n ın  b ü tü n  se rm a ye d a r
la rın ın  kasa la rın ı açm ış o ld u k la r ın ı g ö re n  İ t t ih a t  ve 
T e ra kk i C e m iy e ti'n in  m e n fa a tp e re s tle r i, işbu  se rve t 
kapıs ın ın  aç ılm asın ı d â v e t eden m evcud h ü k ü m e tin  
e m n iy e te  ha iz  o lm a m a s ın d a n  bah is le  yo la  ç ık tıla r. 
K en d ile ri ida rey-i h ü k ü m e ti e le alm ış o lsa la rd ı hem  
k e n d ile r in in  hem  de m e m le k e tin  is tifa d e  edeceğ i 
zann ıy la  u yg u n  b ir  ves ile  b u la ra k  in fisah  ac izâne - 
m i(h ü k ü m e tim i d ü ş ü rm e k ) v u ku a  g e tirm iş le rd i. K en 
di m e n s u b la n n d a n  m eydana  ge lm iş  b ir h ü k ü m e t k u 
ra rak  ida rey i e le  a lm ış la rd ı. A n c a k  id â re y i e lle r in e  
k im le r in  g e ç ird iğ in i g ö re n  s e rm ayeda rla r, d e rh a l g e 
ri ç e k ilip  y a tır ım d a n  v a zg e çm e le ri, na fıa  ve d iğ e r  te 
şebbüsle rin  d u rm a s ın a  va rm ış tır. B un la rın  a rka s ın 
dan ge len  b ü y ü k  o la y la rd a  d ö k ü le n  k a n la n n  izah ına  
he r ha lde  g e re k  y o k tu r .

Elhasıl J ö n tü rk  ad ıy la  ku ru lm ası sağ lanm ış c e m i
y e tin  h ü k ü m e ti, m e ş ru tiy e t ka ides i iç in d e  h ü k ü m  sü r

m e d iğ in d e n  m e c b u 
ren  ö r f i id â re  yâni sı
k ıy ö n e tim  ilân  e tm iş
t i r .  B öy lece m üs teb id  
b ir  id â re n in , ge rek  
m e rk e z d e  gerekse d i
ğ e r v ilâ y e t le rd e  iş le r
d e n  a n layan  m e m u r
la r açığa a lın ıp  y e rle r i
ne ce m iy e te  m ensup 
k iş ile r  is tih d a m  o lu n 
m u ş la rd ır . İşleri ya p 
m a k  de m e y i, cem iye
t in  e m ir le r in i ye rin e  
g e t irm e  şe k linde  an 
layan  bu  a d a m la ry a p - 
t ı k la n  g ö re v le rd e  
a h a liy i a d e tâ  d e l ir t t i 
le r.

A rn a v u t lu k ,  A ra 
b is ta n  ve Y em e n 'd e  

m eydana  ge len  isyan la rda  ve b u n la ra  bağ lı ih t i la l le r 
de g e re k  asak ir- i şahaneden  ge rekse  de  aha liden , 
boş yere akan k a n la r sel o lu p  g itm iş t ir .  B undan  çıkan 
ne tice  de c e m iy e t h a k k ında , u m u m i b ir  n e fre t d a lg a 
sı d â ve t e tm e k d e n  başka b ir  şey o lm a m ış tır. Daha 
son ra la rı ce m iy e t ta ra fın d a n  d ü n y a ya  m eydan  o k u r
casına g ö s te r ile n  ta v ı r  ve d a v ra n ış la r , m u ta h a -  
be(dost) d e v le tle re  ü z ü n tü  ve rm iş  ve  bu  hâ le  karşı 
kom şu d e v le tle r  lâz ım  g e le n  te d b ir le re  g ir işm e m iş tir. 
Bu sırada İta lya  d e v le ti s e fa re tin in  b ir in c i no tasında  
yazılı o ld u ğ u  üze re  D ev le ti Â liy y e 'y e  d e ğ il, ce m iye tin  
a le y h in d e  o la ra k  ilân -ı h a rb  ile  T ra b lu s g a rb  ve  B inga- 
z i'y i z a p t ve is tilaya  k ıyam  e tm iş tir .  A n d la şm a la ra  f ı r 
sat ta n ım a k  iç in  ya p ıla n  bu  ta a rru z a  karşı, İn g ilte re , 
Fransa ve Rusya d e v le tle r in in  ta ra fs ız  ka lm a la n  çok 
m a n id a rd ır . Eğer bu ders-i ib re tte  y e te r l i l ik  g ö rm e z 
sek, başka te c a v ü z le re  şah id  o lm a y a  h a z ır la n ılm a lı-  
d ır. Bu h â lin  sonu A lla h  ko ru su n , ü z e rim iz d e  yap ıla 
cak pay laşım d ır. Şu anda G ir id  ile  R um e li to p ra k la rı 
paylaşım a m a ru z  ka lm a k  ü z e re d ir. Bu hususdaki his- 
siyat-ı â c izânem in  dayand ığ ı m â lu m a tı yazılı o la rak  
ta k d im  edem em .

C e m iye tin  adam la rı v a z iy e tin  h a k iy k a tin e  v u k u f
ları olsa hem  d e v le tin  hem  de  k e n d i n e fis le r in in  selâ
m e ti iç in , d e v le t iş le rine  h ü k ü m e tin  te d b ir le r in d e n  el 
çek ip  hay ır iş le riy le  m eşgul e y le m e le ri icâb eder. A k 
si ta k d ird e  S ultan  A b d ü lh a m id  H ân z a m a n ın d a , is tib 
dad ı o r ta d a n  k a ld ırm a k  iç in  m e yd a n a  g e le n  vaka-i 
hay riyye  m isâ li o rd u y u  h ü m a y u n u n  iş tirâ k iy le , y ak ın 
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da olm ası ta b i i o la n  ih t ilâ l,  ş im d ik i is tib d a d ı dah i 
m ahvedeceğ i şü p h e s iz d ir . A v ru p a  e fkâ rı um um iyes i; 
İta ly a 'n ın  haksız te c a v ü z ü n d e n  do lay ı a leyh indeyse  
de, h ü k ü m e tle r in  a lacağ ı ka ra rı d e ğ iş tirm e ğ e  y e te r li 
ge lm ez. A lm a n y a  k e n d i m ü t te f ik le r i o la n  İta lya  ve 
A v u s tu rya 'n ın  m e n fa a tin e  yard ım cı o lm a k ta n  a y rıla 
maz, İn g ilte re  d e v le t in in  iç in d e  b u lu n d u ğ u  ta ra fs ız  
ha lden  çık ıp  D e v le ti Â liy y e 'n in  h u k u k u n u  m u ha faza  
edeb ilm es i s e b e b in i b iz im  küçük  g ö rm e m e m iz  lâ z ım 
dır. İn g ilte re 'y le  a n tla şm a  y o lu n u  b u lm a k  iç in  şu sıra
da b u ra la rd a  iyi b ir  z e m in  hazırlanm ışsa da b u n u  ta 
m am layıcı yo la  g irm e k  hususunda o rta d a  enge l o la 
rak g ö rü le n  g iz li c e m iy e tin  ka ld ırılm asıy la , m eşru b ir  
h ü k ü m e t te s is in e  ya rd ım c ı o lunm as ına  b a ğ lıd ır . Ö rfi 
id a re n in  k a ld ırılm a s ıy la  M eclis-i M e b u s a n 'ın  h ü k ü 
m e t h e y e tin e  ta ra fd a r  veya karşı f ik ir l i  fı rk a la r ın  ge 
rek ka n u n  k o n m a sın d a  gerekse h ü k ü m e tin  ic raa tın ı 
m u ra ka be d e  h iç b ir  ta ra f ın  te 's ir i a ltın d a  k a lm a ya ra k  
m a d d e le r in  m ü z a k e re s in d e  ve rey k u lla n m a d a  ser
best ve h ü r o lm a la r ın d a n  ib a re tt ir .  İn g iliz le r  ile  a ra 
m ızda yap ılacak  an laşm ayı, Fransa ve R usya 'n ın  uy 
gun  ka rş ılayacağ ın ı ş a rt la r  pek açık g ö s te rm e k te d ir . 
Eğer ce m iy e tin  ile r i g e le n le r i bu izaha ta  k an i o lm a z 
larsa, k e n d ile r iy le  b ir  a raya  g e lin ip  f ik i r  te â tis in d e  
b u lu n m a k  m ü m k ü n d ü r .

G ö re lim : İlk  y a p ıla c a k  iş, m e m le k e t d a h ilin d e  
a h a lin in  ce m iy e t a le y h in d e k i b e lirm iş  o lan  gene l n e f
re tin  yok  e d ilm es i k a b il m id ir?  İk inc i iş ise: C em iye t
te n  ş ikâye tç i o la n  d e v le t ve m il le t le r in  iy i n iy e tle r in i 
ce m iye tin  le h in e  ç e v irm e k  m ü m k ü n  m ü d ü r?  Eğer bu 
cevab m ü sb e t o lacaksa , c e m iy e tin  d ü ş ü n d ü ğ ü  çâ re le r 
ned ir?  O sm anlı d e v le tin i p a rça lam an ın  başlangıcı 
o la ra k  İta ly a n la rın  b iz e  açdığı savaşın ö n ü n ü  a lm ak  
ve kan d ö k ü lm e s in i m e n  e d e rek , T ra b lu s g a rb  ve B in- 
gaz i'y i uğram ış o ld u ğ u  is tila d a n  k u rta rm a k  için han 
gi ku vve te  is tin a d  o lu n m a k ta d ır?  H angi şık ile  o lursa 
o lsun, bu  e lden  g id e n  v ila y e t le r in  ku rta rılm a s ı ü m id i 
za y ıftır . B u ra la r e ld e n  g ide rse  G irid  m eselesi zâ ten  
m ille tle ra ra s ı m e s e le le rd e n  sayılm asıyla b u n u n  dah i 
a le yh im ize  n ih a y e tle n e c e ğ i B alkan d e v le tle r in in  h ır
sını ta h r ik  e d e c e ğ in d e n  açılacak b ir  çok s ık ın tı d o lu  
had ise le re  ya ln ız  o rd u y u  h ü m a yu n  ile  nasıl m u k a b e 
le e d ile b ilin e c e k tir?  B öy le  pek z o r d u ru m la r ı uzun  
m ü d d e t uğ raşa rak  a t la ta b ilm e k  m ilyo n la rc a  lira la rın  
sarfına  ih tiya ç  g ö s te rd iğ in d e n  ne reden  b u lu p  hang i 
şa rtla r ile  b o rç la n m a  ya p a b ile ce ğ iz?  A lla h  ko rusun  
bu k ö tü  g id iş  b u ra la ra  k a d a r v a rır  ve R um eli to p ra k 
ları e ld e n  g id e rse - z ira  ce m iy e t ( it t ih a tç ı la r )  ta ra f ın 
dan  M ısır'da  H izb  e l-V a ta n î 'y i ta h r ik  e tm e s in d e n  d o 
layı M ısır H id iv lik  ida res i de  m ü n fa il ve İn g ilte re  de

aynı h a ld e n  ş ikâye te  baş lam ıştır. B öy le  b ir  b ö lü cü lü k  
ve parça lanm a h â lin d e  M ıs ır lıla r da , D ev le t-i Â liye - 
'n in  M ısır'ı h im âyeye  ve ko ru m a ğ a  ik t id a r ı ka lm ad ığ ı 
it ika d ıy la , H id iv 'in , sa ltana tı se n iyy e le r in iz e  o lan sa- 
d a ka tına  rağ m e n  B u lg a ris ta n  g ib i M ıs ır 'ın  is tik lâ lin i 
ilân  ve İn g ilte re 'n in  M ısır ve Sudan, da  o lan  h u k u k  ve 
m e n fa a tin i te m in  iç in a ra la rın d a  a n tlaşm a  im za la m a 
ya ka lkışacak o ld u k la rı ta k d ird e  b u n la r ı cem iye t nasıl 
e n g e lleyeb ilecek?  Bu v a z iy e t karşısında Y em e n 'in  
d e v le tim iz le  o la n  ir t ib a tın ı ka ld ırm as ı şüphesiz o laca 
ğ ından  H icâz ile  H ilâ fe t- i S en iyy e 'n in  hal ve m evk ii 
ne şekil a lacak? Rusya ş im d id e n  B oğ a z la r m eselesin i 
o rtaya  koym uş. A n a d o lu  to p ra k la r ın d a  b iz im le  ne 
tü r lü  oynayacak?

B ü tün  bu sayd ık lanm ız  d ü ş ü n ü lm e ğ e  değe r ve 
b u n la r ü z e rin d e  y ü rü tü le ce k  m ü ta la a n ın  e h e m m iye 
t i  b ü y ü k tü r. C em iye t bu m a ru z a tın  ile ri s ü rd ü k le r i 
h a k k ında , gene l tasv ib i sağ layacak cevab la rı her ne 
ise ifa d e  e tm e lid ir le r . Ç ünkü b u nda  esas m aksadım ız 
kan d ö k ü lm e s in e  sebeb o lacak a h v a lin  o r ta d a n  k a l
d ırılm ası o lu p , v a h a m e tin  h a z ır la m a k d a  o ld u ğ u  ih t i 
lâ lin  ilk  sa ldırısına ce m iye tin  ile r i g e le n le r i h e d e f o la 
c ak la rd ır. T a ra fd a rla rın ın  d a h i tâ k ib d e n  g e ri k a lm a 
yacakla rı g id iş a tta n  an laş ılır hâ le  g e lm iş  b u lu n m a k 
ta d ır . V a ta n ın  ve ce m iye tin  ö y le  fe c i b ir  ahva le  g id iş- 
den  ko runm as ı iç in  it t ih a tç ı la r  c e m iy e tin in  h ü k ü m e ti 
ic raa tın ın  m e s u liy e tin i kend i ü z e rin d e  taş ıyarak  he- 
lâk o lm aya m a ru z  k a lm a k ta n  ise, h ü k ü m e t iş lerine 
câh ilane  m ü d a h a le le rd e n  fe ra g a t e tm e li ve bunu  
cüm leye  ilâ n  e tm e lid ir le r . B undan  b ö y le  de  h ü k ü m e 
t in  h im âyesi a lt ın d a  hayır iş le riy le  m eşgu l o lm a la rı 
cem iye t üyesi o lm a la rı b a k ım ın d a n  m a t lu p tu r . M e c li
si M ebusan azasından ve ce m iy e t m e n s u p la rın d a n  ve 
karşı f ik ir le rd e n  m eydana ge lm iş  b ir  kom isyonda  ba 
rış m ü z a ke re le r i ve bu radan  çıkan ka ra r, h u z ü ru  â lî-i 
cenâb-ı ş e h riy â r ile r in e  arz o lu n m a lıd ır . İm a re tle r i
m izd e  g ö rü n e n e  bakarsak p a rça lanm aya  m aruz  o lan  
v a tan ın  se lâ m e tiy le  be raber, H ilâ fe t- i S en iyye 'le rin in  
dah i o la ca k la rd a n  ko runm ası, en ö n e m li iş le rden  o l
d u ğ u n d a n  b u n u n  ta h t- ı te m in e  a lınm ası hususuna 
irâ d e  ve fe rm a n  buyuru lm ası b a b ın d a ."

7/ K ânunuevve l/1327-1911
Sadr-ı Esbak K u lla rı K âm il

Böyle târihi bir lâyihayı okurlarımızın ıttılaına 

sunmak, üzerinde ülke siyaset âleminde milletimi

zin payidar olması için kafa yoranlara faydah olur 

inşaallah. Fiemanillah. ■
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EKONOMİK VE SOSYAL DEPREM

DEPREMZEDE DEVLETZEDE OLDU

17 Ağustos 19 9 9 'd a  ülkeyi kalbinden sarsan 

Gölcük nnerkez olmak üzere, İzmit, A dapazarı, 

Bolu, Yalova ve İstanbul'u etkileyen Deprem'in 

ardından, 12 Kasım 1999 'da  Düzce depremi 

gerçekleşti. Bu sarsıntıların jeolojik/teknik açık

lamaları yapıldı. Sismik incelemeler halen de

vam ediyor Am a esas Deprem zihinlerde ya 

şandı sanıyorum. Kutsal Devlet acıklı yüreklerin 

feryatlarında eridi adeta. Nerede bu devlet? 

Böyle devlet o lm az olsun! tarzında zihinlerde 

volkanik patlamalara neden oldu. Zihinlerde 

yaşanan bu sarsıntının tek farkı vardı: 1 7 Ağus

tos ve 1 2 Kasım depremleri gibi yıkıcı değil, ya 

pıcı bir sürece işaret ediyordu. Yönetim sistemi

nin sorgulanması sürecine... Cevdet Said'in ta

birini kullanacak olursak "Barışçı Bir Kıyam" 

sinyalleri veren bir sorgulama süreci. Bu kıyam 

yıkmaz. Bu kıyam zihinlerdeki kargaşayı yerli 

yerine oturtur. Umarız, gerek halk kitleleri ve 

gerekse devlet otoritesi, üzerine düşen dersi çı

karır da halk, devletin kendisi olduğunu anlar; 

hükümetler de halkının değerleriyle uğraşacağı

na asli işi olan 'halka hizmet' görevini yaparlar.

Bir Yıl Geçmesine Rağmen, 
Halen İlk Gün Gibi

Yüzbinlerce insanı m ağdur eden, onbinler- 

ce insanın canını kaybettiği depremin ardından

M. Şevket Ayvazoğlu

tam bir yıldan fazla zam an geçmiş olmasına 

rağmen halen 'kalıcı konut' sorunu çözülebil

miş değildir.

Bayındırlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 

yaklaşık 40  bin kalıcı konut çalışmaları bir yıl

dır sürmesine rağmen inşaatlar ancak yarıya 

gelmiş durumda. İnşaatların bu kış da bitmeye

ceği neredeyse kesinleşti.

İnşaatlar Neden Gecikti?

Depremzedeler için yapılacak konutlarda, 

arazi kanunlaştırmalarının tamam lanması, kre

di bağlantıları ve ihalelerin gecikmesi, konut 

büyüklüğünde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 

depremzede aileler, bir yıldır çadırlarda ve ge

çici konutlarda sürdürmeye çalıştıkları yaşam la

rın! görünen o ki bu kış do konutlar tam am lan

mazsa dışarda geçirmek zorunda kalacaklar.

Aralıkta Bitecekti

Bayındırlık Bakanlığı, Avrupa Kalkınma 

Bankası kredisi ile 15 bin 460 , finansmanı iç 

kaynaklardan sağlanmak üzere de 8 bin 209 

konutun inşaatını sürdürüyor. Bu inşaatların an 

laşmalar uyarınca 31 Aralık'ta tam am ının bit

miş olması gerekiyor.

Bölgede depremzedeler için yaptırılacak top

lam 40 bin 752 konutun, yaptıracak kurumlara, 

illere ve mevkilere göre dağılımı şöyle:
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Kocaeli: 1 6 .0 8 2

Gölcük, 4 bin 834 (3 bin 592'si Dünya 

Bankası kredisi ile), Değirmendere, 444 

(Bakanlık), Uzunçiftilk, 450  (Bakanlık), 

Bahçecik 738 (Bakanlık), Döngel 574 (Ba

kanlık), Gündoğdu 4 bin 740 (2 bin 820'si 

Dünya Bankası Kredisi, 920'si hibe yoluy

la), Körfez-Hereke 558 (Dünya Bankası 

kredisi), Karamürsel 56 (Dünya Bankası 

kredisi).

S akarya: 6 .7 0 0

Karaman 6 bin 300 (2 bin 608 'i Dünya 

Bankası kredisi), Ferizli 400 (Bakanlık).

Düzce: 1 0 .0 0 0

Merkez A  Bölgesi: 8 bin 996 (Bakanlık), 

Merkez B Bölgesi 622 (Dünya Bankası kre

disi), Gölyaka 282 (Dünya Bankası kredi

si), Cumayeri 100 (Dünya Bankası kredisi). 

Y alo va: 5  bin 5 0 0

Merkez Soğucak Köyü 950 (Bakanlık), 

Çiftlikköy-Altınova 2 bin 950 (Bakanlık)

,Ç ınarcık bin 600.

Bolu: Bin 4 5 8  (Bakanlık)

İstanbul: 1 .0 1 2  (Bakanlık, 559'u Emlak 

Bankası'nın konutlarından satın alınacak.)

Deprem Vergileri Nereye Harcandı?
Türkiye M im ar ve Mühendis O daları 

Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon 

Kurulu, hükümetin "Deprem Vergisi" adı 

altında toplanan paraları batık bankalara 

ayırmış olabileceğini söylüyor.

"17  Ağustos ve 12 Kasım 1999 dep

remleri sonrasında 1999 yılında 149 mil

yon 250 bin dolar, 2000 yılında Ocak-

Ağustos döneminde ise toplam 3 milyar 

216 milyon 198 bin 507 dolar ek vergi 

toplanmıştır. Ayrıca toplanılan bağışların 

miktarı ise buna dahil değildir.

Bir konutun maliyeti 20-22 bin dolar 

arasında olduğu kabul edildiğinde 37  bin 

konutun maliyeti 814 milyon dolar olm ak

tadır Depremin üzerinden 1 4 ay geçmesi

ne rağmen sözü verilen konutlar da  bitiril

memiştir.

Depremzedelerin 2 yaz boyunca sıcak

tan kavrulduklarını, kışın ise soğuktan don

duklarını ifade eden kurul sekreteri M ünir 

Aydın, "Hükümetten deprem nedeniyle 

toplanan ek vergi ve bağışların akıbetinin 

açıklanmasını bekliyoruz. Yoksa bu pa ra 

lar batan beş bankanın zararı o lan 8.5 

milyar doların karşılığı için mi kullanıldı?" 

diye soruyor.

Son günlerde birbiri ardına patlayan sı

kıntılar sonrası insan bu memlekette her 

şey olabilir demekten kendini a lam ıyor

Ülkenin büyük bir bölgesini etkileyen 

deprem sorununda vatandaşın hali böyle 

iken aslında Türkiye'nin genelinde yaşa

nan bir toplumsal Deprem varki içler acı-

Ekonomik ve Sosyal Deprem

M edyada bir süredir " Ö t e k i T ü rk iy e "  
tartışmaları yapılıyor. Bu "Ö te k i"  kavram ı

nı anlam aya çalışıyorum. Ötekiden kasıt 

herhalde gizlenen olmalı; yoksa "Öteki" 

yani bilinmeyen, gizli bir Türkiye değil, y a 

şadığım ız Türkiye gerçeği var Biz buna 

"Ö te k i T ü rk iy e "  değil " G e rç e k  T ü rk iy e "  d i

yelim.

Bu "Gerçek Türkiye"yi UNlCEF'in hazır

lad ığı "Türkiye'de Bölgelerin Gelişim i 

2000" raporu bir kez daha gözler önüne 

serdi.

Rapora göre; Türkiye ev halkının % 

14.2'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor, 

%26.2'si sağlıklı içme suyu, %31 .3 'ü sağ

lıklı tuvaleti olmayan evlerde yaşıyor. Ka

dınların %42'sinin sağlık sigortası, beş yaş 

altındaki çocukların % 27'sinin nüfus kaydı, 

okul çağ ındak i kız çocuklarının
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% 31 '9 'unun , erkek çocuklarının ise % 
21 .2'sinin okul kaydı bulunmuyor.

UNICEF raporu, 25 yaşam kalite gös

tergesine ilişkin gelişmelerin değişik bölge

lerde nasıl gerçekleştiğini ortaya seriyor. 

Haritalarla hazırlanan raporda Türkiye 14 

ayrı bölge halinde ele alınmış.

Raporda , yoksulluk sınırı açısından ba

tı bölgesinin kısmen iyi, orta Anadolu böl

gesi, A kdeniz ve Karadeniz bölgesinin or

ta gelişmişlikte. Doğu ve Güneydoğu A na 

dolu bölgelerinin ise yavaş geliştiği tesbit 

ediliyor.

Nüfusun A ltıd a  Biri A ç

Yoksulluk :smın altında yaşayan ve sağlıklı

içme suyu olmayan ha ne halkı yüzdeleri;

İl Yoksul oran ı İçme suyu olm ayar

İstanbul 1.4 12.4

Bursa 1.5 30.3

İzmir 1 .7 25.0

Antalya 19.7 34.8

Adana 21.7 18.7

Tokat 21 .8 26.4

Eskişehir 18.5 17.3

Ankara 16.1 28.4

Trabzon 12.6 49.7

Samsun 10.4 43.4

Diyarbakır 39.7 39.9

Erzurum 44.7 54.1

Şanlıurfa 36.5 27.2

Elazığ 30.3 24.0

Türkiye 14.2 26.2

Borçlu Doğuyoruz

Türkiye Kamu Çalışanlar Sendikaları 

Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Sos

yal Araştırmalar Merkezi'nin 2 ,3 ve 4  kişi

lik bir ailenin aylık g ıda , konut, yakacak, 

yiyecek, ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık 

ve diğer harcamaları b a z  alarak yaptığı 

araştırmaya göre, 4 kişijik bir ailenin 

1999 Eylül ayı sonunda 374 milyon 231 

bin lira olan yoksulluk sınırının, Eylül 2000 

sonunda %51.6 oran ında artarak 567  mil

yon 95 bin, 124 milyon 190 bin lira olan 

açlık sınırının ise % 4 6 .7  oran ında artarak 

182 milyon 175 bin liraya yükseldiği be

lirtildi.

Şimdi dört kişilik bir ailenin 567  milyon 

TL gelire ihtiyacı o lduğu söylenirken, dev

letin işçi ve memuruna verdiği maaş 200 

milyon civarında, bu insan nasıl geçine

cek, ne yiyecek, ne içecek? Nasıl ihtiyaçla

rını karşılayacak da  tüketime katkı sağla

yacak? Tüketim olmayınca piyasa nasıl 

hareketlenecek, nasıl işleyecek?

Bırakın geçinmeyi her Türkiye Cumhuri

yeti vatandaşı borçlu doğm aktadır

Türk-lş'e bağlı Genel Maden-lş Sendi

kası tarafından yapılan araştırmaya göre, 

Türkiye'de 1990 yılında kişi başına düşen 

borç miktarı, 390 doları iç borçlar; 872 

doları dış borçlar olmak üzere toplam 

1 .282 dolarken, bu miktar 2000 yılında 

852 doları iç borçlar ve 1584 dolan dış 

borçlar olmak üzere 

toplam 2 bin 436 do 

lara ulaştı.

A r a ş t ı r m a d a ,

1 980'li yılların başla

rından beri gündem

de olan ve artan bir 

şekilde devam eden 

kamu finansmanında 

borçlanmaya başvu

rulmasının, devletin 

bir tercihi olduğu be

lirtilerek, borçlanma

daki artışın tehlikeli 

boyutlara ulaştığı tes- 

biti yapılıyor
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IMF ANIAŞMAIARI BORÇ 
STOKUNU ARTIRDI

IMF'ye verilen iyi niyet mektupları çerçeve

sinde uygulanan ekonomik politikalar so

nucunda borç stokunun arttığı bildiriliyor.

Raporda 2000 yılında 852 doları iç 

borçlar, 1584'ü dış borçlar olmak üzere, 

kişi başına düşen borcun 2 bin 436 do la 

ra ulaştığı tesbit ediliyor. Diğer bir ifadey

le Türkiye'de doğan her çocuk 2 bin 436 

dolar borçla dünyaya gözünü açmaktadır 

denilebilir.

Son 1 O yılda toplam borç stokunun 70 

milyar 954 milyon dolardan 156 milyar 

637  milyon dolara yükselerek 2000 yılın

da Türkiye'nin borç stokunun milli gelirin 

%78.3 'üne eşit olduğu ortaya çıkıyor.

BU GİDİŞ NEREYE? 
1789 FRANSASI GİBİ

Ekonomist Mustafa Sönmez tarafından y a 

pılan "Türkiye'de ve İstanbul'da Gelir D a 

ğılımı Araştırması"nda 650  bin kişinin ge

lirinin, en yoksul 30 milyon kişinin gelirine 

eşit olduğunun ortaya konulması ve en 

zengin grup ile, en yoksul grup arasında 

236 katlık gelir farkı bulunmasını;

A SO  Başkanı Zafer Çağlayan: "İnsan

lar Türkiye'de ve dünyada giderek yoksul

laşıyor. Bu ortamda hiç kimsenin rahat et

mesi, rahat bir ortamda olması mümkün 

değil.

1 789 'da  Fransa'daki ihtilalin sebeple

rinden birisi de budur. Zenginlerin nasıl 

zengin olduğunun sebebi kayıt dışı ekono

midir. Enflasyonla mücadele programında 

da bu işin faturasını şu anda en başta öde

yen kesim memur kesimidir. Aynı şeyler iş

çiler için de geçerlidir.

Fakirlerin sayısı ortada olduğu sürece 

hiç kimse "bana ne" diyemez. Öyle bir 

hakka sahip değildir. Bu gelir dağılım ında

ki sıkıntı, Türkiye nüfusunun giderek yok

sullaşması, yoksul nüfusunun giderek art

ması, zenginler için de birebir tehdittir. 

Çünkü aç insan herşeyi yapar. Ben diyo

rum ki biz yoksul nüfusun tahammülünü 

aslında çok fazla zorluyoruz."

ATO Başkanı Sinan Aygün; "Bu zen

ginlerin büyük bir çoğunluğu rantiye zen

gini, faiz zenginidir. Gelir dağılım ında bu 

kadar fark olmasının nedeni Türkiye'de 

son 10 yılda uygulanan rant ekonomisidir. 

İSO'nun geçen yıl yaptığı 500 büyük firma 

araştırması, zenginlerin gelirlerinin % yü

ze yakın kısmının faizlerden geldiği şeklin

dedir.

Bir ülkede 4 kişilik bir ailenin asgari ge

çinme rakamını sen 440 milyon lira olarak 

açıklayıp ondan sonra da kalkıp bu insan

lara 170 milyon lira para verirsen bu ge

lirdeki dengeyi bozan bir unsur olur. Gelir 

dağılım ındaki farkın kapatılmasında ilk 

görev devlete düşüyor. Bu böyle devam 

edecek olursa Allah korusun 'Sosyal patla

malara' neden olur. Bu süper zengin aile

ler de bu parayı rahat rahat yiyemezler."

Şeklinde değerlendiriyorlar. ■
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B iK m aa Gün dem  v e  Suskunluk Sarm aij

Taha Kıvanç, Paralel Okumalar (20 kasım 
2000-Yeni Şafak) başlıklı yazısında BBC’nin 
Roma muhabiri olan Matt Frei’nin ‘Tekmeyi Ye
mek- İtalya’nın Bitmemiş Devrimi' isimli kitabını 
tanıtıyor. "Matt Frei 1992 yılında, BBC muhabi
ri olarak Roma’ya gittiğinde ‘hadiseleri takipte 
çok zorlandım’ dediği bir manzara ile karşılaş
mış. 'Ülkeden bir haftalığına ayrılmak skandai- 
ların bir kaç bölümünü kaçırmak anlamına geli
yordu' diyor. O bir hafta içerisinde İtalyan gaze
teleri skandala yeni boyutlar ve yeni isimler ka
zandırıyor, ama daha önce ortaya döktüklerin
den söz etmiyorlarmış... Siyasetin bıktırıcı bi
çimde kendini tekrarladığı ülke, her gün yeni bir 
bomba ile sarsılıyordu’ diyor Frei."

Bu satırları okuyunca Türkiye’nin hızla de
ğişen gündemi aklıma geldi. Geçtiğimiz ayda 
gündem hızından bir şey kaybetmedi. Sabah

grubuna ait Etibank 
ve Ceylan grubuna 
ait Bank Katipal’e
el konuldu, cezaev
leri af beklentisi ile 
isyanlara sahne 
olurken Uşak ceza
evinde Nuri Ergi- 
n’in çıkardığı isyan 
cezaevlerinin içler 
acısı durumunu bir 
daha ortaya koydu. 
Bufalo operasyonu 
ile yıllardır halka

bufalo yedirilmiş derken, bufalo eti yanında do
muz eti dahil bir çok hayvanın yedirildiğini öğ
rendik. KHK ile çıkarılamayan Memur Kararna
mesi meclise geldi ve daha şimdiden listeler ha
zırlanmaya başladı. Bu listelere girmek için du
yumların yettiğini gazetelerden okuduk ve bu
nun canlı bir örneğini yaşadık. Bazı hakimler
den eşinin kıyafeti, evde haremlik-selamlık 
oturma ve dini radyolar dinleme sebebi ile sa
vunma istendiğini okuduk. Operasyonlarda bin
leri gerçekten cezalandırılıyor mu diye bakar
ken bir de baktık ki bu batık bankaların şirketle
ri kurtarılıyor ve bunlar af kapsamına alınmaya 
çalışılıyor. İnsan soruyor; bu şirketler kimin pa
rası ile kuruldu? Bankalardan usulsüz olarak 
aktarılan kredilerle değil mi? AB’ ye giriyor mu
yuz, derken bir bakıyorsunuz, Katılım Ortaklığı 
belgesine Kıbrıs konusu katıldıktan hemen son
ra AB Parlamentosu Türkiye'nin en duyarlı ol
duğu konulardan biri olan Ermeni meselesinde 
Türkiye aleyhine bir karar alıyor. Neymiş, Erme
ni lobisi baskı yapmış. Herkes biliyor ki, bu Er
meni lobisi Avrupa devletleri ve Amerika için bir 
günah keçisi rolü oynuyorlar. AB Türkiye’yi al
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mamak için planlarını gündemine almaya mı 
başladı acaba? Başbakan Ecevit bile “bizi tah
rik etmeye çalışıyorlar. Vazgeçtik dememizi isti
yorlar.” dediğine göre bu yabana atılacak bir id
dia değil. O zaman biz kimlerle aynı çuvala giri
yoruz. Bugün bunu yapanlar yarın yetki ellerine 
geçince neler yapacaklar.

Bu arada bir çok gündemi hızla tükettik. Ra
uf Tamer-Emin Çölaşan tartışması dışında para 
alan gazeteci tartışması unutuldu, hastalıklı 
kanlar gündeme hiç giremedi bile. İHL'lerdeki 
başörtüsü yasağı birçoklarının dikkatini bile 
çekmemişti. Gündem değiştirmenin veya bir 
şeyleri gizlemenin bir yolu da herhalde günde
mi bombardımana tutmak. Halk ise Ufuk Söyle- 
mez’in dediği gibi sessiz. DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Söylemez “Yaşanan büyük sıkıntılar 
karşısında vatandaşların ve sivil toplum örgüt
lerinin çeşitli baskılarla susturulduğunu vurgula
yarak şöyle devam ediyor: “Ülke insanına ade
ta susturucu takılmış. Muhalefetiyle, sivil top
lum kuruluşları ile, medyası ile bütün ülke insa
nı suskunluk sarmalı ile sarılmış.” (Akit 28 Ekim 
2000) diyor.

Bu hızla değişen gündem içinde unuttuğu
muz bir şeyler vardır muhakkak.

İHL Bİn a l a r e n a  El  K o n u l u y o r

okullarına el konulacak.
İstanbul Valiliği de Yavuz Selim Vakfı'nın 

Küçük Çekmece/ Sefaköy’de İHL olarak hizmet 
vermesi için yaptırdığı 6 katlı ve 54 derslikten 
oluşan okulun ilköğretim okulu ihtiyacını gider
mek amacıyla kendilerine devrine ilişkin yazıyı 
vakıf yetkililerine gönderdi. Yazıda sekiz yıllık 
kesintisiz eğitime geçilmesi ile birlikte hasıl 
olan okul ihtiyacını karşılamak için bu yön
de karar alındığı belirtildi.

İstanbul Valisi Erol Çakır başkanlığında topla
nan İl Emniyet Komisyonunda İHL binaları ile il
gili kararlar alındı :

1-İlçe kaymakamlıklarınca sorumluluk böl
gelerinde bulunan İmam Hatip Liselerinin mülki
yet ve tahsis durumlarının gözden geçirilerek 
mülkiyetlerinin Özel İdare veya Milli Eğitim Mü- 
dürlüğü’ne verilmesi yönünde çalışmalar başla
tılacak.

2- imam Hatip Liseleri ve bina ve müştemi
latı içerisinde faaliyette bulunan her türlü der
nek, vakıf ve okul aile birliği gibi birimler ve bun
ların lokal, büro, kantin vb kuruluşları okul dışı
na çıkartılacak.

3- imam Hatip Liselerinin boş kapasiteleri
nin başka bir öğrenim dalı için kullanılıp kullanı
lamayacağı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce araştı
rılacak.

Önce bu okullara teveccühün önü kapatıldı, 
şimdi de halkın alın teri ve emeği ile kurduğu

SAYILDIK A m a  Biraz  A bartdül

Çeşitli tartışmalar arasında da olsa bir nüfus 
sayımı daha geçti. Ancak kesin rakamların 
alınması oldukça zor gözüküyor. Valiliklerin 
DİE'ye gönderdiği rakamlara göre Türkiyenin 
nüfusu 71 milyon 200 bin. Ancak valiliklerin 
gönderdiği rakamlarda tahminen 5 ya da 6 
milyon fazlalık olduğu söyleniyor. Sebebi ise 
gayet basit. Çünkü belediyelerin İller Banka- 
sı’ndan alacağı pay ile belediye olma kriterle
rinin nüfusa göre belirlenmesi sebebi ile, sa
yımda çok sayıda mükerrer ya da hayali ya
zım yapıldığı tahmin ediliyor. Ancak DİE yet
kilileri son sayımda kullanılan tekniğin bu faz
layı tespite elverişli olduğunu söylüyorlar. Bu 
nedenle sayımda aşırı şişme görülen şehirle
rin defterlerine el kondu. Son sayıma göre 
nüfusun en fazla artış gösterdiği iki il Yüzde 
55.3 ile Bitlis ve yüzde 50.5 ile Gümüşhane.
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B a ş ö r t ü s ü  Y a s a ğ i Y a y g e s t l a ş iy o r

Başörtülüye Sınavda Yasak 
Y Ö K ’e 312’den Dava

Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’na girmek is
teyenler bu sene başörtülü fotoğraf veremeye
cekler. YÖK tarafından alınan bir kararla önü
müzdeki yıl yapılacak ÖSS sınavına başörtülü 
fotoğraf verenlerin alınması yasaklandı. Kayıt 
kartına, son altı ay içinde başı açık ve adayı ko
laylıkla tanıtabilecek net bir fotoğraf yapıştırıla
cak. Kayıt kartına baş örtülü fotoğraf yapıştıran 
adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

Türban yasağının nerelere kadar vardırıldı- 
ğının bir örneği de 3 Kasım 2000 tarihli Star Ga
zetesinde çıktı. Haberde şöyle deniyor “ YÖK 
Dumlupmar Üniversitesi Rektörünün Simav 
Teknik Eğitim Fakültesi için önerdiği 3 Dekan 
adayı ile ilgili dosyayı incelemeye aldı. Halen 
söz konusu fakültenin dekanlığını yapan ve ye
niden aday gösterilen Prof. Alim Işık’ın eşinin 
türbanlı olduğu ve dekanın kılık kıyafet ku
rallarını uygulamadığı iddia ediliyor.” Dikkat 
edin, dekan ne ile 
töhmet altına alını
yor, eşinin türbanlı ol
ması ile. Ama insan
ların ilahi dinledikleri 
için soruşturmaya 
uğradıkları bir ülkede 
bunlar giderek nor
malmiş gibi gösterili
yor.

Başörtüsü Yasağ!
Hapishanelerde

Başörtüsü yasağı ar
tık bir çok alanda kar
şımıza çıkıyor. Bu
nun son örneği Di
yarbakır cezaevinde 
yaşandı. Diyarbakır 
E Tipi cezaevinde tu
tuklu bulunan Fatma 
Gülsün ve Ganimet 
Bulut başörtülü ol
dukları gerekçesi ile

duruşmaya götürülmediler. Diyarbakır 2 No’lu 
DGM’de görülen davada mahkeme başkanı ise 
2000-110 E sayılı mahkeme tutanaklarına bu iki 
sanığın hiçbir mazeret bildirmeksizin katılmak 
istemediklerini kaydettirdi. Mazlum- Der başka
nı Yılmaz Ensaroğlu, Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevinde tutuklu bulunan iki bayanın başör
tüleri nedeni ile jandarma tarafından duruşma
ya götürülmemeleri ve “herhangi bir mazeret 
belirtmeksizin duruşmaya çıkmadıkları” şeklin
de düzenlenen tutanak üzerine başta Cumhur
başkanı olmak üzere Başbakan, Adalet, İçişleri 
ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı 
ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu- 
'na bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta 
şu görüşlere yer verildi. “Çocuk kreşlerinden 
İHL’lere, öğrencilerden çalışanlara, TBMM Ge
nel Kurul Salonundan asker ve Üniversite loj
manlarına, sürücü kurslarından özel dershane
lere, sınavlardan başörtülü gazetecilere kadar 
yayılan başörtüsü yasağının sınır tanımadı
ğı/tanımayacağı, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza

evinde yaşanan son 
olayla bir kez daha is
patlanmıştır. Yasadışı 
bir örgütün üyesi ol
mak suçlaması ile Di
yarbakır E Tipi Kapalı 
cezaevinde tutuklu bu
lunan Fatma Gülsün 
ve Ganimet Bulut adlı 
bayanlar, yakınları ve 
avukatları aracılığı ile 
Mazlum-Der’e yaptık
ları başvuruda Diyar
bakır 2 No’lu DGM’de- 
ki duruşmalarına ba
şörtülü oldukları gerek
çesi ile jandarma tara
fından götürülmedikle
rini belirtmişlerdir...Bu 
uygulama tutuklu hak
larının açıkça ihlalidir; 
savunma hakkının or
tadan kaldırılmasıdır. 
Sorumlulardan derhal 
hesap sorulmalıdır.”
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D u y u m l a r  v b  İh r a ç

Dünyanın hiç bir yerinde cezai işlemler duyunrı- 
lara dayandırılamaz. Gelin görün ki Memur Ka
rarnamesi TBIVIM’den çıkarsa bu duyumlar yü
zünden çok kişinin canı yanacak gibi gözükü
yor. Bunun ipuçlarını veren yazılar basında çık
maya başladı. Mesela 20 Kasım 2000 tarihli 
Radikal'de çıkan "5 bin memur gidici” başlıklı 
haber olayın boyutlarını gözler önüne seriyor. 
Haberde şöyle deniyor “...adı irticai faaliyetlere 
karışan memurların görevlerine son verilmesi
ne ilişkin tasarı TBMM’ye sunulduktan sonra, 
BTK’ ya bu konuda binlerce ihbar geldiği öğre
nildi. İhbarların büyük bölümü, ilgili kişilerin 
‘sosyal ve ailevi yaşantısı’ ve ‘eşlerinin gi
yim tarzlarının çağdaş olmadığı’ duyumları
na dayandırıldı. Müfettişlerce ihbarda adı ge
çenlere yazı gönderilerek üç gün içinde savun
malarını yapmaları istendi. Adalet baş müfettiş
leri imzasıyla bir yargıca gönderilen yazıda 
‘sosyal ve ailevi yaşantınızla eşinizin benim
sediği çağdaş olmayan giyim tarzı itibarı ile 
laiklik karşıtı düşüncelere yakınlık duyduğu
nuz hususunda kanaat uyandırdığınız öne 

sürüldü” denilerek savunma istendi. Bir başka 
yazıda ise İstanbul’daki hakimden "Evinizde 
misafirleri haremlik-selamlık tabir edilen şe
kilde ağırladığınız, dairenizdeki odanızda di

ni yayınlar ve ilahiler dinlediğiniz İleri sürül
dü” gerekçesi ile savunma yapması istendi
ği” aktarıldı

M ü d ü r  Kjytm i

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son olarak 27 
İHL müdürü “öğrencilerin genel liselere geçişle
rine izin verdikleri" gerekçesi ile görevlerinden 
alındılar. Daha önce de 175’e yakın müdür ba
şörtüsü yasağını tam uygulamadıkları için gö
revden el çektirilmişlerdi.

Meslek lisesi öğrencileri, üniversiteye girme 
şanslannı oldukça sınırlandıran ve zora sokan 
yeni imtihan sisteminin mağduru olmamak için 
meslek lisesi dışındaki liselere nakil yaptırıyor. 
MEB Türkiye genelinde 70’in üzerinde İHL mü
dürü hakkında "Meslek liselerinden genel lisele
re geçişi yasaklayan genelgeye uymadıklan” ge
rekçesi ile soruşturma açmıştı. Soruşturmaların 
ardından müdürler toplu olarak görevlerinden 
uzaklaştırıldılar. Görevden alman bir İHL müdürü 
"okuldan ayrılmak isteyen öğrenciye tasdikname 
verilmeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu’nun bir emri olmadığı halde, bu 
yüzden görevden alınmasının haksızlık olduğu
nu, tasdikname alan bir öğrencinin kendileri tara
fından takip edilemeyeceğini" belirtti.

Re k l a m d a  d a  m i  Y a s a k

Bu günlerde televizyonlarda yayınlanan bir be
yaz eşya reklamı oldukça dikkatirni çekiyor. 
Reklamın kahramanı Türkan Şoray’ın hizmet
çisi. Bütün hizmetçiler ve hizmetliler gibi onun 
da başörtüsü hakkı vardır ve bu hakkını özgür
ce kullanmaktadır. Zaten onun başörtüsü teh
likesizdir ve Anadolu kadınları da bu “masum”

ve hizmetli okumayı öğrenir. O artık okumakta
dır ve bir nevi sınıf atlamıştır, gözü açılmıştır. 
Dolayısı ile başındaki örtü artık tehlikeli olabi
lir. Konsepte uygun olarak başörtüsü çıkarılır 
ve yanlış anlamalar ortadan kaldırılır. Biz de 
anlarız ki bu ülkede reklam dahi olsa, okuduğu 
iki satırlık yazı da olsa başındaki örtü çıkmalı
dır.

Eğer bilinçli bir tercih yoksa bu insanların

örtüyü takmaktadırlar. Ama bu hizmetçi azimli
dir, okumayı istemektedir ve elinden de alfabe 
kitabını düşürmemektedir. Ancak ev işlerinden 
ona zaman kalmamaktadır. Eve yeni bir çama
şır makinası alınır ve hizmetçiye zaman kalır

bilinç altında nasıl bir dünya var merak ediyo
rum dersem abartmamış olurum, çünkü rek
lam bütün bilinç altlarını ortaya koymuş. Ziya 
Paşa’nın dediği gibi “ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz."
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Ba t DOLAMN ŞİRKETLERİ KURTAİOLIYOR

Hükümet ortağı liderlerin 15 Kasım 2000 tarihli 
toplantısından sonra yazılı bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada Bankalar Operasyonu ile ilgili bilgi
ler verildikten sonra can alıcı noktaya geliniyor; 
“ancak haklarında yasal tedbir yürütülen işlet
melerin kime ait olduklarına bakılmaksızın eko
nomiye katkılarının sürdürülmesi, istihdam açı
sından olabilecek olumsuzlukların önlenmesi 
konusunda hükümetimize görev düşmektedir... 
Bu konudaki tedbirler önümüzdeki günlerde Ba
kanlar Kurulu’nda kararlaştırılarak kamuoyuna 
açıklanacaktır” deniyordu. Ve daha sonra da al
tı bakandan oluşan bir kurulun bu konu ile ilgi
lenmesi kararlaştırıldı. Bu kuru! IMF tarafından 
pek sıcak karşılanmadı. İşin ilginç bir boyutu da 
banka batıranların çıkarılacak affa dahil edilme
ye çalışılması.

SARsıa R a p o r

Sayıştay 2000 yılı mali rapörunu açıkladı ve 
Türkiye'nin nasıl bir mali açmazla karşı karşıya 
kaldığı daha iyi ortaya çıktı. Rapora göre devlet 
şu anda fondaki bankalarla birlikte tam 320 mil
yar dolarlık mali riskin altında. Buda Milli gelirin 
yaklaşık olarak iki katı. Rapora göre “Merkezi 
hükümetin gelir ve giderlerinin önemli bir kısmı 
bütçe dışında oluşturulan özel hesaplar ile ku
ruluşlara kaydırılmıştır. Bu şekilde bütçe açığı 
olduğundan daha az gösterilmektedir. Bütçe dı
şında harcanan bu paralarla hangi işlemlerin fi-

T Ü R E İY E  K a RAJVÎSARİAR Ü lK B S İ

Araştırmacı Büient Tanla’nın AB ülkeleri ile Türki
ye’de yapılan Kamuoyu araştırmalarını karşılaştıra
rak yaptığı çalışma Türk halkının hayattan memnuni
yetinin ve ekonomik beklentilerinin AB üyesi ülkelerin 
vatandaşlarının çok gerisinde olduğunu ortaya koy
du. Tanla “Bu tablodan çıkan sonuç, görüntü ve ger

çek arasındaki bağlantıyı ve 
Türkiye’de kimi çevrelerin 
beklediği atılımların neden 
gerçekleşmediğini açıklıyor... 
Bu durumun sosyal sonuçları 
olmasını beklemek gerekir” 
dedi.

nanse edildiğini tam olarak tespit etmek müm
kün değildir. Devlet adına yüklenilen risklerin 
gerçekleşmesi durumunda öngörülemeyen 
mali yükler ortaya çıkmakta, ancak risk al
maya karar verenler bu işlemlerin sonucuna 
katlanmamaktadır”.

K a ğ it  Ü s t ü n d e  V a t a n d a ş u k

Mesut Yılmaz Cumhuriyet Bayramı mesajında 
oldukça ilginç noktalara işaret etti: Bunlardan 
bazıları şunlar;

-C um huri
yetin ilanından 
beri sorun ol
maya devam 
edegelen so
runları, sadece 
dış mihraklar 
veya işbirlikçi 
şer odakları ile 
izah edemeyiz.
Bu tepkisel ha
diselerin bir 
önemli sebebi
nin de devletimize hakim olan çarpık anlayış ol
duğunu kabul etmek zorundayız. Hak ve hürri
yeti verilmeyen, kısıtlanan insanların sadece 
hamaset edebiyatı ile milli birliği idrak etmeleri 
ve yaşamalan mümkün değildir.

-Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin lafzına 
sahip çıkan ama onun gerçekleşmesinden ve 
vatandaşlıktan uzak bir devlet görünümündedir. 
77 yıllık siyasi tarihimizde büyük acı ve üzüntü
lere sebep olan pek çok olayın temelinde vatan
daşlık kurumundan duyulan korku yatmaktadır.

-Devlet rejimi sahihlenmiş fakat rejimin ger
çek sahibi olan milletin önüne, onun hak ve hür
riyetlerini kısıtlamak, tercihlerini etkisizleştirmek 
suretiyle çeşitli engeller koymuştur.

Ç e ç e n  Y a r d im in a  En g e l

Türkiye daha önce Rusya ile anlaşmalar imza
lamış ve çeçen mücadelesi terörist faaliyetlerle 
eşit tutulmuştu. Bu anlaşmaların uzantıları ya
vaş, yavaş ortaya çıkıyor. Bunun son örneği 
Çeçenlere yapılan yardım organizasyonlarının
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engellenmesini 
isteyen genelge.
Buna göre "Baş
bakan Bülent 
Ecevit, Çeçenya 
için insani yar
dım amaçlı faali
yetler aracılığıyla 
Türkiye’den para 
toplamak için gi
rişilen organizas
yonların sapta
narak durdurul
ması için genel
ge yayınladı. Alı
nan bilgiye göre 
Rusya Başbaka
nı Mihail Kasya-
nov’un gelişinden on beş gün önce Ecevit'in im
zasıyla kamu kuruluşlarına ve valiliklere gönde
rilen genelgede Çeçenya’dan Türkiye'ye girişle
rin sınırlandırılması gerektiğine de dikkat çekil
di”. (28 Ekim 2000-Radikal)

T e m e l  Eg İtİm  12 Y il 
A m a  T e m e l  HLvzdr. m i?

Milli Eğitim Bakanı 2001 -2002 eğitim ve öğretim 
yılından itibaren 12 yıllık temel eğitimin uygula
maya konulacağını bildirdi. Yani bu 6-18 yaş 
grubundaki çocukların tamamının ilköğretim ve 
ortaöğretim hizmetlerinden yararlanmaları anla
mına geliyor. Ancak şu anda dahi alt yapının 
uygun olup-olmadığı tartışmaları devam ediyor. 
Sekiz yıllık temel eğitime geçilirken 30 kişilik sı
nıflar hedeflenmişti. "Okullardaki derslik başına 
düşen öğrenci sayısının 30’a çekilebilmesi için 
147.326 dersliğe ihtiyaç duyulduğu belirlendi. 
Ancak son üç yılda yaklaşık 84 bin yeni derslik 
yapılabildi.” Şu anda sekiz yıllık temel eğitime 
devam eden öğrenci sayısı 10 milyon 53 bin. 
Temel eğitim yaşında olmasına rağmen okula 
devam etmeyen 250 bin öğrenci var. Ortaöğre
tim çağında bulunan 4.5 milyon öğrencinin de 
yalnızca 2.5 milyonu okula devam ediyor. Bu 
gruptaki okullaşma oranı yüzde 59.4 olarak he
saplanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 yıllık 
eğitimle birlikte bu 2 milyon öğrenciye yeni okul
lar kurarak, eğitim imkanı sağlaması gerekiyor.

Taşımalı eğitim, bu okulların alt yapısı ve dona
nımı, öğretmen ihtiyacı ise başka bir konu. Hat
ta MEB’ in internetteki sitesinde öğretmen ihti
yacı ile ilgili olarak şu bilgiler veriliyor; "1998- 
2003 yıllarını kapsayan beş yıllık sürede öğret
men ihtiyacı; okul öncesi öğretim kurumlarmda 
35.465, ilköğretim kurumlan sınıf öğretmenliği 
alanında 69.087, ilköğretim okullarının 6.7.8. sı
nıfları ve orta öğretim kurumlan kültür dersleri 
alanında 139.543, mesleki ve teknik orta öğre
tim kurumlan meslek dersleri öğretmenliği ala
nında 155.169 olmak üzere toplam 399.264 

olarak tespit edilmiştir.”
Eğitim-Sen’in hazırladığı ve Türkiye’de Eği

tim Sorunları ve Çözüm Yollan’nı anlatan rapo
ra gözatmak bile durumu ortaya koyuyor ; 
-Türkiye’de her 100 çocuktan 30’u çalışıyor ve 

çalışan çocukların yüzde 78’i okula devam 
etmiyor.

-Her 100 çocuktan 21’i okuma yazma bilmiyor. 
-4-18 yaş grubunda yaklaşık 1 milyon özel eği

time muhtaç özürlü çocuk var ve bunlardan 
ancak 30 bine yakını eğitim imkanlarından 
yararlanabiliyor.

-Eğitimde kişi başına Almanya’da 81 7, Yunanis
tan’da 240 dolar harcanırken bu miktar Tür
kiye’de 90 dolara kadar düşüyor.

-13 milyon öğrencinin yüzde 2’si bilgisayarla ta
nışabildi.

-Türkiye’de 9 milyon 588 bin kişi okuma yazma 
bilmiyor.

-200 bin öğretmen açığı bulunuyor.
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D b p r em z ed eler e  Fa t u r a

Hükümet deprem için alman yardımları ve ver
gileri yerine harcadı mı, depremzedelerin ko
nutları kışa yetişebilecek mi gibi tartışmalar ara
sında depremzedelere bir darbede elektrik fatu

raları ile geldi. 
^  TEDAŞ’m Tem- 

muz ayından 
itibaren dep- 
remzedelerden 
elektrik parası 
alacağını du
yurduktan son
ra 4 aylık fatura 
göndermesi bu 
insanları çile
den çıkardı. 
Olayı kınayan 
d ep r e mzed e  
v a t a n d a ş l a r  
“hepimiz dep
remde canları
mızı evlerimizi 
toprağa göm
dük. Tek odalı 
prefabriklerde 
işsiz güçsüz 
yaşama müca
delesi veriyo
ruz. Binlerce in
sanın canına 
kıyan müteah

hitler ve ruhsat görevlileri komik para cezaları 
ile kurtulurken, prefabriklerde soba yakanlar 6 
ay hapse çarptırılmak isteniyor. Bu, artık ölün 
demenin başka bir şekli olsa gerek” diyor

lar.

hukuk bürosuna gösterilmiş ve yapılan incele
mede sadece suç unsurları değil, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hakaret de içerdiği sonucuna varıl
mıştır” Sansür (veya daha yaygın şekli ile oto 
sansür) sık rastlanan bir olay, ilginç olan ilk de
fa bir gazetenin yazarını ihbar edici cümlelere 
yer vermesi idi. Bu herhalde ilk ve tek örnek. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de olayın bu bo
yutuna dikkat çekiyor “...Kaldı ki yayınlanmayan 
bir yazının konusunu kamuoyuna sübjektif bir 
biçimde açıklamak ve yazarı konunun muha
taplarına karşı hedef haline getirmek, basın ge
leneği ve meslek ilkeleri ile bağdaşmayan yan
lış bir uygulamadır. Öte yandan, basınla ilgili 
gelişmeleri yakından izleyen yönetim kurulu
muz, yargıya yansıyan bir banka yolsuzluğu id
dialarının, bir gazete ile ilişkilerini de endişe ile 
karşılamıştır.”

Sabah daha sonra Çandar'ın kendisini sa
vunan ikinci yazısını da sansürledi.

Artık sansür denilince Abdülhamid’e yapıla
cak göndermeler pek de gerçekçi olmayacak 
herhalde.

17 Y il So n r a  R a n d e v u

KonyalI Cemal Şentürk, gözündeki hastalıktan 
dolayı 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi hastahanesine başvurdu. İsmi alındı ve 
tam 17 yıl sonra sırasının geldiğini bildiren bir 
mesaj aldı. Ne denebilir ki; Türkiye’de bürokra
sinin olduğunu ve bazı işlerin yavaş yürüdüğü
nü biliyorduk, ama bu kadarı da biraz abartılı ol
du.

S a n s ü r d e  İ l k l e r

4 Kasım tarihli Sabah gazetesini alanlar 
sansürün farklı bir türü ile karşılaştılar. Cen
giz Çandar’ın köşesinde yazarın bir maka
lesi değil, gazetenin bir açıklaması çıktı 

"Yazarımız Cengiz Çandar’ın bugün ya
yınlanması gereken yazısında yazı işleri ta
rafından suç unsuru taşıyan ibareler yer al
dığı görülmüştür. Yazı daha sonra sabah

T rafik  C(\NAVî(WEa R a p o r  A udi

TBMM Trafik" Sorunlarıriı^ Araştırma KomısyVniı îöın 
kapsömlı Trafik Kazalart/r^^oruou açjkladC 
trafik vahşetınf„ gözler senyor Rapora göfe
‘*<3̂ çen -yıl 'tüm- yurtta 4^'tlbın 6Ö3 kaza meydana 
getdı. 4 t>ın 606 kışı oldO-'i'Hâ bin Ş56 kışı yaralandı."

 ̂ İstanbul birçok koiya’-olöuğu gibi bu alanda da li
derliği kimseye kaptırnladiC/Yakiâşık 1 milyon 200 
birr aracın olduğu şehırefe t999’da 164 brn 8 2 0  kaza 
meydana geidi- 323  Kışı hâyatını .kaybetti Yanı her 
gön’451; "Saatte 18, laer 3 dallıkaöâ b ir kaza 

geldi.” , . - ' -r
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ABDÜLHAMÎT ŞAKİR

I4LİSTİ^roE KATLİAM 
ÎKÖ VE TÜRKİYE

“Beyrut Kasabı” olarak tanınan İsrail Likut Par
tisi Lideri Ariel Şaron’un Eylül ayındaki kıştırtıcı 
Mescid-i Aksa ziyaretiyle başlayan olaylar tam 
bir katliama dönüşmüş bulunuyor. 1982’de 
Sabra ve Şatilla’da binlerce Filistinlinin katledil
mesinden sorumlu olan Şaron’un başlattığı ye
ni katliam sürecinde çoğunluğu çocuk 300’e ya
kın müslüman, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 
şehid edildi.

Ekim ayı ortalarında Mısır’ın Şarm el-Şeyh 
kentinde yapılan Arafat-Barak zirvesi zoraki 
ateşkes’le sonuçlandıysa da kan akmaya de
vam ediyor. Görüşmeler, arabulucular, İsrail’in 
iıiddet ve şiddetini azaltmaya yetmiyor. Batı 
dünyası İsrail’in gözler önünde işlediği aleni ci
nayetler serisini seyretmekle yetinirken, ABD 
açık desteğini sürdürüyor.

Filistin’de katliamlar bütün hızıyla sürüp gi
derken İslam Konferansı örgütünün 9. zirvesi 
Katar’ın başkenti Doha’da toplandı. Hatırlana
cağı üzere İKÖ 22 Eylül 1969’da Fas’ın Rabat 
kentinde 26 İslam ülkesinin katıldığı bir toplantı 
sonucu kurulmuştu. İslam ülkelerinin bir araya 
gelme nedeni de, İsraillilerin aynı yıl Mescid-i 
Aksa’yı yakma girişimleriydi.

Başlangıçta İKÖ toplantılarına pek ilgi gös
termeyen Türkiye ilk kez 1 975’te Cidde de yapı
lan konferansa Dışişleri Bakanlığı düzeyinde 
katılmış ve 1976’da İslam Konferansı İstan
bul’da toplanmıştı. 1981’de Başbakan Bülent 
Ulusu ile birlikte İKÖ toplantısına katılan Kıbrıs 
Türk lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs davasını müs
lüman ülkelere anlatma imkanı bulmuştu. Ke
nan Evren İKÖ zirvesine katılan ilk Cumhurbaş
kanı olmuş (1984) ve İstanbul 1991'de İKÖ’ye 
ikinci kez ev sahipliği yapmıştı.

1998’de 8. İKÖ zirvesine katılan Demire!

Türkiye’nin İsrail le 
sıkı ilişkılen nede
niyle eleştirilmiş 
ve toplantıyı ter- 
ketmek zorunda 
kalmıştı. 28 Şubat 
1997’den ben İs
rail eksenine girdi
ği açıkça görülen 
Türkiye nın son
zamanlarda eksenden çıkma eğilimleri gözler
den kaçmıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılması ge
reken Türkiye-ABD-İsrail ortak tatbikatının erte
lenmesi, üst düzey bir askeri ziyaretin iptali ve 
nihayet Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
Filistin’deki katliamı protesto eden açıklaması
nın ardından İKÖ zirvesine katılarak “İsrail’in Fi
listinli kardeşlerimize güç kullanımını durdur
masını” isteyen bir beyanat vermesi, bu deği
şikliğin işaretleri alarak değerlendirilebilir. Bazı 
çevreler, bu değişimi "İsrail merkezli” bir dış po
litika anlayışından “Türkiye merkezli, ama İsra
il’i de dikkate alan” bir politikaya geçiş olarak 
yorumluyorlar.

1918’e kadar Filistin ve Kudüs’ü yüzyıllar 
boyu yöneten bir devletin mirasçıları, "Filistin 
sorunu" nu bir "Arap Sorunu" olmanın çok öte
sinde bir "OsmanlI sorunu" olarak görmedikçe 
Türk-İsrail ilişkileri de, Türk-Arap ilişkileri de 
gerçek zeminine oturmayacaktır.
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AB Y o lu n d a . Kjbris ve  Ege S orunu

Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi’ni (KOB) 
açıkladı. Türkiye’nin 2004 yılında tam üyelik 
müzakerelerine başlayabilmesi için gerekli de
ğişikliklerin sıralandığı Ka
tılım Ortaklığı Belgesi’nde g 
Türkiye’nin AB’ye tam üye
lik yolunda siyasi, ekono
mik ve kurumsal açılardan 
atması gereken adımlar 
yer alıyor. Belge'nin kısa 
vadeli (2001) hedefler bö
lümü 17 başlık altında 52 
madde, orta vadeli (2004) 
hedefler ise 1 8 başlık altın
da 60 madde halinde de sıralanıyor.

(Belgenin ana esaslarını Umran-ek'te oku
yabilirsiniz)

Kıbrıs ve Ege Tartışması
Hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’ni değer
lendiren Türkiye, belgede istenenlere sert tepki 
gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından dillendi
rilen açıklamada şöyle denildi: “Türkiye, Kıbrıs 
meselesine çözüm bulma arayışları ile AB 
adaylığı arasında bir bağlantının varlığını 
hiçbir zaman kabul etmemiştir. Kıbrıs mese
lesi Ada’daki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki 
bir konudur. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
yer alan Kıbrıs konusuna İlişkin gözlemler 
bu temel tutumumuzla uyumlu olduğu ölçü
de tarafımızdan dikkate alınacaktır.”

Belge’nin oluşum sürecinde Yunanistan’ın 
etkinliği gözlemlendi. Son anda Kıbrıs ve Ege 
konularını kısa vadeli önlemler bölümüne dahil 
ettirdi. Kıbrıs sorununun başarılı bir sonuca 
ulaştırılması için Türkiye’nin yardımcı olması is
tenirken, bu sorunun 1 yıl içerisinde çözüme ka
vuşturulmasının gerektiği de ifade ediliyor. Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ise Hel
sinki kararlarıyla bağlantılı olarak çözüme ka
vuşturulması üzerinde duruluyor.

Dolaylı Görüşmelerden Çekilme Kararı
Çankaya Köşkünde yapılan K ıbrıs Z irves i’nöe 
Cenevre’de yapılan aracılı dolaylı görüşmeler
den çekilme kararı çıktı.

Katılım Ortaklığı Belgesi’ndeki “Ya Kıbrıs 
sorununu çözersiniz ya da AB’yi unutun!” anla
mına gelen istek üzerine Ankara’nın bu karan 
uluslararası arenayı hareketlendirdi.

Bu gelişmelerden şu ortaya çıkıyor. Gerek 
dün Helsinki Zirvesi’nde gerekse bu Katılım Or
taklığı Belgesi’nde Avrupa’nın amacı Türkiye’yi 
birliğe almaktan çok bir ablukaya alıp baskı al
tında tutarak isteklerini kabul ettirmek. Bu Kıb

rıs için de böyle, Ege için 
de, Ermeni sorunu için de 
böyle... Türkiye’nin hem 
bölgedeki etkinliğine izin 
vermeyerek hem de yan
larına almayarak, iki ara
da bir derede tutmak isti
yorlar.

Sayın Denktaş bunu 
çok iyi biliyor. Çünkü yıllar
dır onlarla oturmadığı ma
sa kalmadı. İş kendi istek

lerini yaptırmaya geldimi, istemede çok cüret
karlar; ama iş vermeye geldimi, çıkarlarına do- 
kundumu orada dur! Herşey biter. Onun için ge
rek Denktaş’ın gerekse Ankara’nın tavrı son de
rece isabetlidir. Uluslararası İlişkilerde taviz ver
mekle bir sonuç alınamaz, bunun örneği yoktur. 
Muhatabımız hep daha fazlasını isteyecektir.

Avrupa'yla bütünleşmeyi "olmazsa olmaz” 
bir ideal haline getiren yönetici elitimizin, İslam
cı kesimin yıllardır dillendirdiği AB karşıtı çizgi
ye gelmesi, hayli ilginç bir gelişme. Daha ilginç 
olanı ise, İslamcı siyaset ve kalem erbabının 28 
Şubat sürecinde kaybedilen özgürlüklere geri 
kavuşma umuduyla AB’ye girmeyi hala düşlü
yor olması.

C eza y ir 'd e  L a İk ç İ K atiIa m

Cezayir’de son yıllarda yaşanan olaylara ülke
mizin muhtemel geleceği açısından bakılması 
zihinlerimizde yer etmişti.

Radikal gazetesi yazarlarından Ahmet İn- 
sel, Fransa’da Cezayir kitle katliamları üzerine 
çıkan bir kitap vesilesiyle Cezayir olaylarını de
ğerlendiren bir yazı yayımladı. (13.11. 2000) Ki
tabın yazarının ve diğer şahitlerin yaşadıklarına 
dayanarak devam eden katliamların Cezayir or
dusunun özel kuvvetleri tarafından planlanıp 
yürürlüğe konduğu İddiasını doğrulayan kanıt
ları sunduğunu öğreniyoruz. Her yıl milyar dola
rı aşan bir gelirin, kendilerini laikçi-cumhuriyet- 
çiler olarak tanımlayan asker-sivil cuntanın çe
şitli klikleri arasında paylaşıldığını ve 1 967’den 
beri bireysel tasfiye, sokağı bastırma, kitlese! 
şiddet yöntemlerinin uygulandığını, İnsel yazı
sında aktarıyor. Yine Cezayir üzerine araştır
maları olan Amerikalı bir uzmandan katliamların
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yapıldığı yerlerin ordu birliklerine yakın olduğu
nu, bu birliklerin pasif kalmayı tercih ettiklerini 
ve buna kontrgerilla taktiği içinde operasyonel 
koordinasyon adı verildiğini, "dondurulmuş böl
gelerde" katliamların gerçekleştiğini aktarıyor. 
Ahmet İnsel yazısını şöyle tamamlıyor; "Ceza

yir'de İslami c ihad  tehlikesi bir umacı olarak kul

lanıldı. B a tı’nın demokratik kamuoyu önderleri, 
Cezayir'de "laiklik savaşı veren iktidarı" çoğu 
zam an kerhen destekliyorlar.”

Cezayir olayları vesilesiyle basınımızın bir 
kısmında ender yayımlanan bu gibi yazılar Tür
kiye’deki çeşitli uygulamaları meşrulaştırma 
amacı taşıması bakımından önemli görünüyor.

ABD Seçİmleeû

ABD seçimleri beklenenin aksine karmaşık 
bir hal aldı. Tarafların karşılıklı birbirini suç
lamasıyla tam bir bataklığa 
saplanan ABD demokrasisi 
cümle aleme rezil oldu. Ya
şanılan tartışmalar sonra
sında şimdiden seçim son
rasında açıklanacak yeni 
başkanın (son açıklamaya 
göre Bush kazanmış görü
nüyor) meşruiyeti tartışmalı 
hale geldi. Tüm dünya ya
şanan olayları hayretle ve 
ibretle seyrederken, Ameri
kan büyüsü de çözülme 
noktasına geldi.

Süper Güç’ün Havası İndi

Dünyanın süper gücü ola
rak adlandırılan ABD’nin 
Başkanı bir türlü seçmeme- 
sinin şaşkınlığı tüm dünyayı 
sararken, yıllardır dünya’ya 
demokrasi nutukları atan 
ABD’yi vahşi batının kural
sız, kargaşa ülkesine ben
zetenlerin sayısı hızla artı
yor. Rusya, Küba hatta pek- 
çok Afrika ülkesi oy sayımı 
için gözlemci göndermeyi 
önerdi.

ABD’de Neler Oluyor?
Bu Bir İç Hesaplaşma mı?

Bu tartışılan ve işin görünen 
yüzünün ardında neler var?
Tüm dünyaya bir komedi gi
bi yayılan bu magazin tar

zındaki görüntülerin ardında acaba hangi 
hesaplar yapılıyor?

Dünyanın en büyük ül
kesi olan ABD’de çok bü
yük uluslararası firmalar 
var. Başkanlık seçiminde 
yaşanan bu kavganın ar
dında bu şirketlerin koltuk 
kavgası olabilir.

Bir başka görülmesi ge
reken gerçek ABD’de lobi 
gruplarının etkinliği. Hatta 
etkinlikten öte ülkeyi lobiler 
yönlendiriyor. Bunların en 
etkili ve güçlüleri Yahudi lo
bileri. Bu çekişmede bu lo
bilerin parmağının olmadı
ğını söylemek çok büyük 
bir iyimserlik olacaktır.

Olayın tüm dünyaya 
yansıtılan bu görüntülerinin 
ardında bu tarz hesaplaş
maların da olabileceğini 
düşünmek lazımdır. İş o 
kadar basit değildir. Tüm 
dünyaya hükmetmeye kal
kacaksın, yılllardır da dün
yayı şekillendirmeye cüret 
edeceksin; ardından bir 
başkanın! dahi seçemeyen 
bir iç dinamiksizlik, bu iş bu 
kadar basit değil. Bu şu de
mek de değildir. ABD çok 
güçlü bir ülke. Asla karşı 
konulamaz. Hayır, ABD bü
yük ve güçlü bir ülke, bunu 
kabul etmek lazım; ama bu 
onun yenilmez, karşı ko
nulmaz bir güç olduğu an
lamına da gelmez.
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Ayın Gündemi/Dünya

Geçenleri Unuttuk mu?

Mehdi Nüzhet Cetinbas

Ç
layaüilir

eçenistan uzun süreden beri dünyanın 

gündeminden düşmüş durumda. Dünya 

gündeminden düşmesini bir noktada an

layabiliriz. Ama Türkiye gündeminde Çeçenistan’a 

yer verilmemesini anlamak mümkün değil.

Çeçenistan’da vahşet eskisi gibi devam ediyor. 

On yaşmdan büyük çocuklar sorgusuz sualsiz göz 

akma almıp toplama kamplarmda işkenceye tabi 

tutuluyorlar. Filistin halkmm intifadası ile, Çeçen 

halkmm bağunsızlık savaşı arasında hangi fark 

vardır. Bunu kim söyleyebilir?

Çeçenistan, Çeçenlerin dörtbin yıllık vatanı. 

Onlar bu toprakların asıl sahibi. Ruslar ile dörtü- 

yelli yıldır savaşıyorlar. Rusların Kafkasya’ya gelişi 

1860 yılarına dayanıyor. Bu tarihten itibaren Kuzey 

KafkasyalIlar bağımsızlık savaşı veriyorlar.

1918 Yılında kurulan Kuzey Kafkasya Cumhu

riyetini tanıyan ilk ülke Osmanlı Devletiydi. Os- 

manlı Kafkasya’ya ordu bile göndermişti. Osman

lInın yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aradan 

seksen yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra Kuzey 

Kafkasya ile olan geçmişini bir anda nasıl unutabi

lir. _____________

Günübirlik politikalar, büyük devlet olma id

diasında bulunan ülkelere yakışmıyor. Türkiye 

Rusya ile olan münasebetlerini behrlerken mutla

ka tarihten yararlanmak zorundadır.

Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kuzey Kafkas

ya kökenli vatandaşını küstürme pahasına takip 

edilen politika, kesinlikle Türkiye’nin çıkarlarına 

hizmet etmemektedir.

Devletler arasındaki ekonomik münasebetler 

karşılıklı çıkar esaslarına dayanır. Bu ekonomik çı

karların üzerinde delvetlerin tarihe ve geçmişe 

karşı duydukları ya da duymak zorunda oldukları 

sorumluluklar bulunmalıdır. Türkiye balkanlar ve 

ortadoğuda olduğu gibi Kafkaslarda da bu sorum

luluğunu yerine getirmemektedir.

İkinci Çeçen-Rus savaşı başladığı andan itiba

ren takip edilen politika yüç kızartıcıdır. İnsani 

yardım amaçlı olarak kurulan Çeçen dayanışma 

komitelerinin kuruluşlarını elinden geldiğince en

gellemeye çalışan hükümet, bu komitelerin çalış

malarını engellemek için her türlü zorluğu çıkar

maktadır.

Rus hükümetinin iftira dolu belgelerine itibar 

ederek, bağımsızlık savaşı veren Çeçenleri terörist 

olarak damgalayan Türkiye verdiği büyük tavizle

re rağmen kimseye yaranamıyor.

Binbir zorlukla Türkiye’ye ulaşabilen Çeçen 

mültecilere, bırakın devlet tarafından yardım edil

mesini, Bulgar ve Romen nataşalarma gösterilen 

vize ihlaline bile müsade edilmemektedir. Büyük 

zorluklarla elde ettiği pasaportla Türkiye sınırına
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Aym Gündemi/Diinya

ulaşabilen Çeçenler- 

den ülkeye girebilme

si için 1500 Amerikan 

doları para deklere et

meleri istenmektedir.

Rus başbakanı 

Kasyanov’un öneri

siyle Rus vatandaşları 

için konan 1500 do

larlık deklere zorun

luluğu, aslında Çe- 

çenler için konmuş

tur. Bir ülke düşünün 

ki, kendi vatandaşla

rına bir başka ülkenin 

vize koymasını ve o 

ülkeye girişi için şart

ları ağırlaştırmasını 

istiyor. Diğer ülke de 

bunu kabul ediyor.

Buna söylenecek söz 

bulamıyoruz. Rusya,

Türkiye üzerinde bas

kı uygulayarak, bu

nun sonuçlarım da

kendi ülkesinin televizyonlarında alenen ilan ede

rek Çeçenlerin ve Rusya topraklarında yaşayan 

müslümanlarm morallerini bozmak istemektedir. 

Bu konuda başarılı olduğu da söylenebilir.

Ruslar Çeçenistan’da tam bir bataklığa saplan

mışlardır. İşbirlikçi Ahmet Kadirov’u atama yoluy

la Çeçenistan devlet başkanı ilan eden Ruslar bu 

yolla dünyanın gözünü boyamaya çalışmaktadır

lar.

Rus kontrol bölgelerinde, elektrik, su, doğalgaz 

gibi altyapıları düzenlenerek kurulan yerleşim bi

rimlerinde, göstermelik Çeçen köylerinde Kadirov, 

otorite gösterisinde bulunmaktadır.

Ruslar, bölgeyi ziyaret etmek isteyen yabancı 

devlet adamlarını buraya getirerek, sözüm ona 

Çeçenistan’da herşeyin güllük gülistanlık olduğu

nu göstermeye çalışmaktadırlar.

Dünya medyasının ve Türk medyasının gör

mezden geldiği Çeçen dramı bütün şiddetiyle de

vam etmektedir. İnsanlar mülteci kamplarında,

dünyanın çoktan 

unuttuğu verem 

hastalığının pençe

sinde kıvranmak

tadır.

Sağlıksız bes

lenme ve barınma 

sebebiyle mülteci

ler, Rusların elin

den kurtulmaları

na rağmen rahat

yuzu görememiş

lerdir. Türkiye’de 

yürütülen yardım 

kampanyalarında 

toplanan paraları, 

mültecilere ulaştır

ma yolunda bürok

ratik engeller çı

karmanın Türk 

hükümeti, halkının 

duygularını temsil

den çok ama çok 

uzaktır.

Yüzlerce yıldır

bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenler daha önce 

de olduğu gibi, başkalarına güvenerek bu mücade

leye başlamamaşılardır. dünyada Afrikamn orta

sında yaşayan kabilelere bağımsızlık verildiği gü

nümüzde, bunu fazlasıyla hakeden Çeçenlere karşı 

gösterilen çifte standart bir insanlık ayıbıdır.

Tarihte mazlumların hakkını savunan osman- 

lının yerine, bu görevi Türkiye Cumhuriyeti yerine 

getirmelidir. Türkiye işte o zaman dünyada layık 

olduğu gerçek yeri bulacaktır. ■

Kafkas Vakfı Yardım Hesapları 

Ziraat Bankası Fatih Şubesi 

TL= 0488 30440 - 125909 

USD= 0488 30103 - 317893 

DM- 0488 30103 - 317906 

Tel: 0212 320 15 25 - 26 

WWW. kafkas. org. tr
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ÇEVİRÎ

The Economist:
Yüzünü Batı ya Dönmüş Bir Türk: 

Ahmet Necdet Sezer”

Cev: Mehm et Babacan

İ natla mütevazılığını koruyan Ahmet Necdet 

Sezer, umulmadık bir şekilde altı ay önce Tür

kiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunda az sayı

da Türk tarafından tanınıyordu, ancak pek azı onu 

ciddiye almıştı. Şimdi öyle görünüyor ki bu sessiz 

ve prensip sahibi adam; ülkelerinin AB’ye katılma

sı için çalışmaları gerektiğine ve bu süreçte daha 

demokratik adımlar atılması gereğine inananlar ile 

bunun Kemal Atatürk’ün 70 küsür yı] öncesinden 

Türkiye’nin yönetilmesi için çizdiği yolda büyük 

bir değişiklik gerektireceğini düşünenler arasında

ki tartışmada önemli bir rol oynayabilir.

Avrupa Komisyonu Brüksel’de geçen hafta Bir- 

lik’e aday 13 ülke içinde Türkiye’ye diğerlerinden 

farklı bir yol haritası çizerek Türkiye’nin insan 

hakları ile ilgili yasaları değiştirmesi ve geliştirme

sini istediğinde şimşekler çaktı. Birçok Türkiyeli 

politikacıdan, beklendiği gibi, kızgın sesler yüksel

di. Ülkenin solcu ama milliyetçi başbakanı Bülent 

Ecevit AB’yi Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini Birlik’e 

katılımın bir ön şartı olarak kabul ettirerek Türki

ye’ye oyun oynamakla suçladı. Devlet Bahçeli, kıs

men daha milliyetçi olan Başbakan Yardımcısı 

AB’nin öngördüğü bütün Türklerin, Kürtler dahil, 

kendi dillerinde yayın yapabilmeleri ve kendi dille

rinde eğitim yapabilmeleri talebinin zararh ve ka

bul edilemez olduğunu söyledi. Düzene uygun 

olarak kıdemli bir general de tartışmanın içine gi

rerek, “kimsenin AB üyeliğini kuvvetle benimsedi

ğimizden şüphesi olmasın” - ancak sadece Türki

ye’nin kabul edebileceği şartlarla diyor...

Avrupa’ya ılımh bakan Cumhurbaşkanı Sezer 

bu zamana dek kendi ateşini yakmıştı. Ancak her 

sınıftan Türk’ü -laik kafalı Kemalist, generaller, iş 

adamları, Kürt milliyetçileri, İslamcılar- gerekli de

ğişiklikleri yapmaya sürükleyecek birisi varsa bu o 

adam olmalı.

Bu konu tartışmasız yakında generallerin 

politikacıların karşısına oturduğu ve genellikle on

lara ne yapmaları gerektiğini anlattığı ülkenin Mil

li Güvenlik Kuruluna gelecek. Fakat konseyin baş- 

kanhğını yapan Sayın Sezer, şimdi generallere ken

dilerinin ülkenin kaderinde son söz sahibi olma

dıklarım anlatacak bir pozisyonda olabilir. Kamu

oyu araştırmaları, TC’nin 77 yıllık tarihinde ilk kez 

Cumhurbaşkanı’nm şimdiye dek araştırmalarda 

zirvede olan ordudan daha fazla güven kazandığı

nı gösteriyor.

Birçok yönden, 59 yaşındaki Sayın Sezer bir çe

şit muamma. Türkiye’nin geleceğinin büyük viz

yonunu çizmedi. Kimse onun generallerin politi

kadaki rolü hakkında ne düşündüğünü tam olarak 

bilmiyor. Yabancı dil konuşmuyor. Bir gazeteci ta

rafından röportaj yapılmasına da şu ana kadar izin 

vermedi.

Şüphesiz, bir tesadüf eseri Cumhurbaşkanı ol

muştu. Afyon’un batısından bir öğretmenin oğlu 

olan Sayın Sezer bütün kariyerini bir hukukçu ola

rak yapmıştı ve 1998 yılında ülkenin Anayasa 

Mahkemesi’nin başına getirildiğinde meslek haya
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Batıya Dönmüş Bir Türk BABACAN

tının zirvesine ulaştığım düşünüyordu. Ancak da- 

tıa sonra Sayın Ecevit giden Cumhurbaşkanı Sü

leyman Demirel’in ikinci bir yedi yıl için görevde 

kalabilmesini sağlayan anayasa değişikliği için par

lamentoyu ikna edemedi. En önemli partiler göre

vi kimin alması gerektiği konusunda anlaşamadı

lar. Sayın Sezer herkesçe kabul edilebilir tek kişiy

di; ve böylece büyük oranda bilinmeyen bu kişi 

başkanlık tahtına oturdu.

Geçen ay parlamentonun açılışındaki konuş

ması, nasılsa, tam olarak nerede durduğunu gös

termeye başladı. Sayın Sezer parlamentoyu anaya

sal ve demokratik reformların genişçe sıralanarak 

bunlar için yasa çıkarmaya ve hukunun üstünlü

ğünü tesis etmeye çağırdı. Bu değişiklilderin “AB 

istediği için değil, bizim insanlarımız bunlara layık 

olduğu için” yapılması gerektiğini açıkladı.

Laikliğe sıkça yaptığı vurgular kendisini dinle

meye gelen yönetici(elit) tabakayı memnun ede

cektir kuşkusuz. Türkiye’nin Avrupa yolculuğuna 

ve Birleşik Devletler ile işbirliğine dair verdiği gü

vence Batılı diplomatları oldukça rahatlattı. Fakat 

birçok sıradan Türk’e göre seleflerinden kendisini 

ayıran özelliği; Sayın Sezer’in gösterişten nefret 

edişi ve apaçık doğruluğu.

Ankara’nın lüks semtlerinden Çankaya’daki 

“Pembe Köşk”e çıktıklarından bu yana Sayın Sezer 

ve öğretmen eşi Semra Hanım, etkili bir biçimde 

Cumhurbaşkanhğı personel sayısını kıstı. Protokol 

en aza indirildi. Sayın Sezer Cumhurbaşkanlığı 

frağını basit bir takım elbiseyle değiştirdi. Araç 

konvoyu trafik ışıklarında duruyor. Ankarah bir 

öğretmen olan Selahattin Özakın, Ağustos’ta 

Cumhurbaşkam’na bir tebrik mesajı gönderdikten 

20 dakika sonra telefonda kendisine teşekkür et

mek için arayan Sayın Sezer’in sesini duyuyordu. 

Şimdilerde Atatürk’ün 70 küsür yıl önce yaptığı gi

bi Sayın Sezer de trenle bir Anadolu turu planlıyor. 

Açıkça; gücünü kendisini oraya getiren politikacı

lardan değil de Türk halkından almak istiyor.

Yeni Cumhurbaşkam’mn kendisini yalnızca 

merasim işleriyle sınırlayacağını düşünenler bir 

şok yaşadı. Hükümetin; aşırı dinci veya Kürtlere 

fazlaca sempatik baktığını varsaydığı binlerce me

muru işten çıkarmasına olanak tanıyan. Sayın Ece

vit tarafından 

sunulan asker

den esinlenil

miş bir kara

rnameyi iki kez 

reddettiğinde 

Sayın Sezer ön

celikle kırılgan, 

yumuşak bir 

çocuk oyuncağı 

olmadığını ka

nıtladı. O za

mandan beri 

generallerin te

pesinden du

manların çıktığı 

söyleniyor.

Üç yıldan 

beri ilk defa, 29 

Ekim günü

Cumhurbaşkanı tarafından verilen Cumhuriyet 

Günü resepsiyonunda islami duyarlılığı olan gaze

tecilerin de orada hazır bulunmaları onları iyice 

canlarından bezdirmişe benziyor. Başbakan, Sayın 

Sezer’i hükümetin İslamcı militanlara karşı yürüt

tüğü mücadeleyi engellemekle suçlayacak kadar 

ileri gitti. Bütün bunlar Cumhurbaşkanım İslamcı 

politikacılar ve islami duyarlılığı olan basın nez- 

ninde popüler kıldı. Yine de hatırlamaları gereken 

bir şey var; 1998 yılında Türkiye’nin en büyük İs

lamcı partisinin kapaülmasna yol açan Anayasa 

Mahkemesi kararının altında Sayın Sezer’in imza

sı bulunuyor.

Sayın Ecevit şimdilerde Cumhurbaşkanlığı sü

resini yedi yıldan beş yıla indirecek bir yasa tale

biyle tehdit ediyor. Kayıtsız bir Sayın Sezer müte- 

vazi bir başkanlıktan yana olduğunu söylüyor. Se

lefi olan Sayın Demirel’ in düzenbazhğından ve 

dünya tecrübesinden, eski Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal’ın da karizmasından yoksun olabilir. Ancak 

kendisini hissettirebilmesi için altı yılı daha var.

Ve, bu ana kadar, demokratik değerler ve hu

kuk kuralları için ayakta durmaya kendisini hazır

ladığını açıkça gösterdi, üniformah adamlar hoş

lansa da hoşlanmasa da. ■

The Economist, 18. 11. 2000
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İstanbul un en cm anıtlar

İlknur Özşen

^ ^ " s ta n b u l ’un en eski , en ü n lü  ve önem li anıtsal değerle

rinden olan, Sultanahmet meydanı -At Meydanı-ndaki D i

kilitaşları ve bu lunduğu  semte de ism ini vermiş olan Çem- 

berlitaş’ı konu edineceğiz bu yazımızda. Her İstanbullunun 

gözlerinin aşina o lduğu bu tarih i eserler ha ld ında  edindiği

m iz bilgilerin sizlerin de ilgisini çekeceğini umuyoruz.

L 1 eod-os’un Dikili Taşı

I. T EO D O S ’un dikili taşı aslında M ısır Firavunu Tutmes 

I i r  ün M ısır’da diktirdiği bir anıttır. Üzerinde hiyeroglif ya

zılar bulunan milattan on  beş asır önce yapılan bu anıtı, Bi

zans İmparatoru Teodos (Teodosius) 390 yılında Mısırdan 

getirterek bugünkü yerine diktirmiştir.

M . Ö. 15Ü4 - 1447 yılları arasında hüküm darlık  yapan 

firavunlardan biri olan Tutmes IH ’ ün Karnak ’ta yaptırdığı 

muhteşem tapmaktan ve kendisine ait heykellerden başka, 

diktirdiği taşlar da harika eserler arasında yer almaktadır.

1 aşın Özelliği

Babası Tutmes I l ’n in anısına dikilen bu taşta, Tutmes lU ’ ün  

kendi zaferleri anlatılır.

Taş dört cephelidir. Üzerinde, ayrı bir şekil içinde, Tut- 

mes’in diz çökerek tanrı Amon-RA’ya bir kurban sunduğu 

görülür.

Pembe granitten yapılan taşın kaidesinin boyutları 2,75 

X 2. 20metre, yüksekliği ise 30 metredir.

FiraAaın Ne Diyor?

Taşın üzerindeki hiyeroglif yazıların tercümesi şöyledir:

Güneyyüzü:

Boğa gibi kuvvetli, gökteki tanrı RA gibi hakimiyeti 

sonsuz; iki ülke taçlarının sahibi, Teb’ li Horus;

Şanh, debdebeli altın Horus!

Yukarı ve Aşağı Mısır krah, tanrı RA tarafından seçilmiş 

Men - Heper - RA! (Tutmes I I I ’ ün  ünvanı)

RA gibi ebedi hayata kavuşsun diye, her iki ülkenin sa

hib i olan babası, A m on  - RA için, pembe granitten ve uçla

rı elektrumdan dikilitaşları anıt olarak yontturdu.

Batı Yüzü:

Yukarı M ısır’ın tacına sahip olan Horus; (Yani tanrıla

şan firavun).

RA’ nm  sevgilisi, Yukarı ve Aşağı M ısır Krah, her iki ü l

ke taçlarının sahibi.

Tanrıça M aat’ tan taç giyen, her iki ülkenin sevgilisi, RA’ 

nm  ta kendisi olan M en - Heper - RA.

İki ülkeyi de itaati altına alan zaferlerin sahibi.

O, ülkesinin sınırlarını, dünyanın boynuzuna doğru en 

uç yeri olan Naharina’ya ( Fırat - Dicle arası) kadar uzattı... 

(Alt tarafı kırık ).

D oğu Yüzü:

Horus, gerçeğin içinde doğan kuvveth boğa!

Yukarı ve Aşağı M ısır Krah, RA tarafından yaratılan 

Men - Heper - RA.

O rdusunun başında zaferler kazanarak Naharina’ ya 

gitti. Orada çok insan ö ld ü rd ü .. .  ( Alt tarafı kırık).

Kuzey Yüzü:

Horus! Boğa gibi kuwetli, RA’ nm  sevgilisi. Yukarı ve 

Aşağı M ısır Krah Men - Heper -  RA.

RA tarafından büyütüldü. Tanrı Aton, onu  tanrı anası 

Neit’ in kollarında, kral olmak üzere yetiştirdi.

O, bü tün  ülkeleri zaptetti.

Muhteşem bayramlar, şölenler düzenledi...

(Alt tarafı kırık).

Konstantin VII. nin Dikili i  aşı

Sultanahmet Meydanı’nda bulunan ve V II. Konstantin ta
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rafından 10. Yüzyılın başlarında tam ir edilen bu ince, 

uzun anıt, kesme taşlardan örülerek yapılmıştır. İlk 

yapılış tarihi bilinmemektedir.

Nice depremler görmüş olmasına rağmen ayakta 

kalarak günüm üze kadar ulaşabilmiş eserlerden biri

dir. Bu eser 13. yy.’ın  başlarına kadar İstanbul’un  en 

göz alıcı nadide eserlerinden biriydi. Ç ünkü  üzeri 

çepeçevre tunç ve gümüş levhalarla kaplıydı. Levha

larda, Konstantin’in dedesi I. Basil’in zaferleri, fetih

leri kabartmalarla tasvir edilmişti. Tepesinde tunç

tan bir küre vardı.

Kaidesindeki mermer kitabede şunlar yazılıydı:

“Zam anın tesiriyle harap olan dikdörtgen 

şeklindeki bu güzel abideyi, Romanos’un  

babası, hüküm darlık  ettiği devre şan ve 

şeref kazandıran Konstantin tamir et

tirdi ve eskisinden daha güzel bir 

hale getirdi. Rodos’taki sütun na 

sıl hayranlık uyandıran bir eser 

ise, bu anıt da öyle eşşiz bir şahe

serdir.”

Haçlılaıııı YaSındlaması

İstanbul 1204 yılında Latinlerin işgahne uğradığı zaman 

, birçok sanat eseri gibi bu sütun da zarar gördü. Haçh- 

1ar, hâzineleri soymuş, değerli eserleri yağmalamış, m ü 

cevher bulmak üm idiyle barbarca mezarları bile açarak, 

geçmişin kü ltürünün  birer belgesi olan lahidleri parçala

mışlardı. Mezarları parçalayarak açanların dikilitaşları 

kaplayan tunç ve gümüş levhaları bırakmaları elbette d ü 

şünülemezdi. Dikilitaşlar o günden bu yana çıplak dur

maktadır.

Ç e n ılîe n ıt a ş

İstanbul’u başşehir yapan Roma İmparatoru Konstantin’ 

in şehri güzelleştirmek için yaptırdığı anıtlardan biridir.

Bu sütun da İstanbul’a başka bir şehirden Roma’da 

ki Apollo mabedinden sökülerek getirilmiştir. Mermer 

bir kürsü ve porfir bir kaide üzerine yerleştirilen silindir 

şeklinde sekiz büyük mermerden oluşan sütun , 57 met

re yüksekliğinde idi. Tepesinde doğan güneşi selamlayan 

Apollo heykeh vardı ve bu devrin harikası sayılıyordu.

330 yıhnda, imparator Konstantin, Apollo heykelinin 

yerine kendi he) Vehni koydurmuş, Apollo’ nun alameti 

sayılan "yedi ışın ok” yerine de Hazreti İsa’yı çarmıha 

mıhlayan çivileri koydurmuştu.

Sütunun silindir parçalarının birleştiği yerler mer

mer çelenkler ve defnelerle çemberlenmişti. Silindir mer

merlerin üzerinde Mısır mermerinden yontulmuş ve 

heykellerin oturtulması için konmuş bir yassı destek 

vardı.

Konstantin’in Çemberlitaş’a kendi heykelini 

koym ası, daha somaki imparatorların onu taklit et

mesine yol açtı. İmparator Julien ve Teodosius za

manlarında Çemberlitaş’a onların heykelleri kondu. 

1081 yılında bir yıldırım Teodosius heykelini devi

rince, artık sütuna imparator heykeh konmadı. Hey

kel yerine yaldızh büyük bir haç oturtuldu.

Neden ÇenıİDerlitaş Denileli?

İstanbul’u Türkler alınca, sadece bu ha

çı indirdiler. Fakat daha sonra, 

yangın ve depremlerden harap ol

maya yüz tutmuş sütunu korumak 

için, Padişah II. Mustafa, etrafına 

bir duvar ördürttü. Kararm ış, yan

mış silindir mermerleri dedemir 

çemberlerle birbirine tutturuldu. 

Bu tarihten sonra sütun “Çember- 

litaş” olarak anılmaya başlandı. Ya

bancılar ise ona “Colonnebrulee -Yanmış sütun” dediler.

ÇemLerlitaşın Bugünkü Hali

Yirm inci yüzyılın başlarında dem ir çemberlerden bir ta

nesi düşünce, sütunun devrilmesini önlemek için, M üze

ler İdaresi onu tekrar tamir ettirdi. Fakat Çemberlitaş’m  

son yıllarda yapılan incelemelere göre, İtalya’daki Piza 

Kulesi gibi her yıl birkaç m ihmetre eğrildiği tespit edil

miştir.

Sanat a Önem Veren Bir KültüM

Anadolu ve İstanbul’da, dünyanın yedi harikasından ik i

si de dahil olmak üzere, birçok şaheserin yerinde yeller 

esmektedir. Fakat bunların yıkılıp yok olması, Türklerin 

gelişinden çok önceki zamanlara rastlar. Sanat ’a ve sanat 

eserlerine verilen önem  Dünya ya bakışla, kültürel bakış 

açısının genişHğiyle alakalıdır, “dünya bizim çadırımız, 

gökyüzü de bu çadırın kubbesidir” şeklindeki bakış açısı 

elbette kainattaki canlı cansız her şeye nüfuz edecek bir 

bakıştır. Türider fethettikleri topraklarda sanat eserleri

nin korunmasına önem  vermiş, bunları ihtimamla koru

muşlardır. Ayasofya ’dan D ikilitaşlar’a, Galata Kule- 

si’nden, Kız Kulesi’ne kadar birçok sanat eserinin bu

günlere ulaşması Türklerin bu ih tim am ı sayesinde ol

muştur.
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Allah'ım! D in ve azmimde sebâtı, rüşdümde 

azimeti, iyi işlere azmetmeyi 

Esenden isterim. Nimetine 

$  şükrü ve sana güzel iba- 

'̂'̂ ‘ :det edebilmeyi sen

den isterim. Heı 

;.şeyden sâlim ve 

huşû sâhibi kalbi, 

duıüst ahlâka, sâ

dık ve zâkir lisâna 

sahip olmayı, ni- 

imetine şükür ile gü- 

H.zel ibadet ve makbul 

t#* amellerde bulunmamı sen

den isterim. Bildiğin bütün iyi- 

llikleri senden ister ve bildiğin bütün kötü

lüklerden sana sığınırım. Bildiğin bütün gü- 

inahlardan sana tevbe ederim. Sen bilirsin, 

rben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen 

;:sensin.

Allah'ım! Söz ve işlerin güzelini ve bütün iyi

likleri, kötülüklerden uzak kalmayı, yoksul- 

lan sevmeyi, senden isterim. Seni sevmeyi ve 

seni seveni sevmeyi ve sevgine yaklaştıracak 

*^.' her ameli sevmeyi senden isterim. Günahla- 

rımı bağışlamanı, beni mağfiret edip merha- 

met etmeni senden isterim. Kavmimi iptilâ 

edeceğin zaman hemen beni kendine al ve 

^'<-fitne ile karşılaştırma.

Allah'ım! Gaybı bilmem; her şeye olan kud- 

llre tin  hürmetine, hakkımda hayat hayırlı ol- 

p duğu  müddetçe beni yaşat; ölüm hayırlı ol- 

pduğunda da ruhumu kabzeyle. Gizli ve âşika- 

p  re haşyet üzere bulunmamı, hiddet ve sükû- 

nette adaletten ayrılmamamı, zenginlik ve 

takırlıkte itidali ve zatının cemaline bakma

nın zevkini ve sana ulaşmanın aşk ve hevesi-  ̂

ni senden ister; zarar veren şeyle-1 

rin mazarratından ve sapı-r? 

tan fitnelerden sana sı-- 

ğınırım. Allah'ım!

iman cevheri ile bi-J 

zi süslendir. Hida-J 

yette olup hidaye-  ̂

te ulaştıranlardan 

eyle. ]

Allah'ım! İsyân ile| 

aramızda perde ola-l 

cak şekilde bize haşyet| 

ihsan eyle. Cennetine ulaş- 

üracak tâati, dünya ve ahiret mu

sibetlerini ehvenleştirecek yakini bize ver. 

Allah'ım! Yüzümüzü hayâ, kalbimizi korku 

ile doldur. Sana kulluk edecek şekilde gönül

lerimize heybet ve azametini yerleştir. En üs

tün sevgilimiz ve en çok korkacağımız sen ol

Allah'ım! İçine girdiğimiz bugünün evvelimi 

salâh, ortasını felâh, matlûba ermek, sonunu 

da saâdet-i kâmileye ulaştırmak kıl.

Allah'ım! Bugünün evvelini nimet, ortasını 

rahmet, sonunu da mağfiret ve keramet kıl

Allah'ım! Benim üzerimde olan kudretin  ̂

hakkı için bana rahmetinle teveccüh et. Sen 

tevbeleri kabul eden azim merhamete sahih

sin. ;

Allah'ın hilm ü keremin hakkı için beni af- 

feyle, bağışla. Sen mağfiret edici ve hilm sa

hibisin.

Allah'ım, halimi bilirsin, merhamet et. Zira 

sen merhamet edenlerin en merhametlisisın 

îhyau Ulumi'd-din Cilt: 1 Rub'ul-lbadâtı
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Teravih Namazı Aklına Gelirse lenin, hu da ikindinin, şu ak§amm, §u da yatsi'
n ın !” diye basar sopayı tabanlarına.
Hilekar adamlar artık oralarda dikiş tuturamaz- 
1ar. Kaçarlar. Biraz yol gittikten sonra, kadı ki- 
lığındaki hilekar arkadaşına şöyle der:
'A m an arkadaş! Tabanlarım  sızlıyor! Şurada 
biraz dump dinlenelim.
Arkadaşı şöyle cevap verir:
'  Tam  da dinlenm enin sırasını buldun! Biz bu- 
radan bir an evvel savuşmanın kolayına baka- 
hm. Zira kadı efendi teravih namazını unuttu. 
Eğer aklına gelip de yakamızı tekrar eline geçi
recek olursa, asıl o zaman görürsün tabanların 
sızısını.!

Vaktiyle iki hilekardan biri kadı, diğeri de mü- 
haşir kılığına girip köy köy dolaşır, rast geldik- 
leri köylülere ilm ihalden birkaç basit mesele 
sorup cevap verem eyen zavallı cahil köylüleri 
falakaya yatırıp döğdükten sonra bir de parala
rını alırlarmış.
Bunlar köyün birinde bulundukları sırada asıl 
kadı olan zat gelir. Keyfiyeti haber alıp her iki
sini de getirterek sorar:
- Beş vakit namazın toplam rekatları kaçtır? 
Herifler şaşırıp cevap veremezler. Kadı bunları 
yatırıp, “İşte bu sabah namazının rekatı, bu öğ-

JU (Sk mazanlar
Binlerce minareden duyulur ezanları, !

Nerede İstanbul’un eski Ramazanları? *

Alışmıştı mhumuız, ılahî akislere 

Ne zamandır hasretiz mazideki hislere 

Beş asil bu şehirde asîl bir hayat smduk, 

Sokaklarda Itrî’den nağmeleile yuruduk 

Evde, yolda, camide, Ramazan’ın her gunu/ 

Yaşamı dı ruhani zevklerm en ustunu, 

Gulumseıdı kafesleı, ıcngaıenk oyalarla, 

Salâtm camılen parlaidı mahyalarla. 

Toplanırdı ekâbır, ya hünkâr otağında,

Ya Hocazâde Tal’at Efendi Konağı’nda 

MevIânâMan, Sadî’den fasdlar okımurdu, 

Fâıısî anlamamak, atfedilemez kusurdu 

Hiç elöilmezdi Aşık Kul MustaİB’mn s.ı/ı. 

Şeyhülislâm Hulûsı Efendrnın vaazı.

Şâirler sojz, olmadan ıçıbrdı» kahveler,. 

Huşûyla dmlemrdi ga:^ller, İcâsıdeler. 

Mestederdiherkesî'Heyzejijfcmın Efendi, 

Ah o günler, o <giınie'r,iıe şahane günlerdi 

‘ Mis kokusuyla serin serm eserdi sabâ.

Yine Sümbül SiHân’dan geçiyor nm  acaba? 

Akarken karşımızda bir çeşmenin^ sulan, 

Beklerdik cumbaların gölgesinde iftarı.

Nûr olur, içimizde yağaıdı her duamız, 

Serviliklerde çiçek açardı Fâtıha’mız,

Seneler, âh seneler, gehp geçmede hızla; 

İstanbul’la başbaşa kaldık hatılımızla^

Orda muhteşem mâzî, bizde haıap bıı gonul, 

Ne zormuş yalnızlığın acısına tahammulisv ̂ 

Kalbimizde kadenn tatlı bu yarası v a i,. 

Eski'Ramazanlann şimdi hâtırası vai

Gıyâseddın’ın bulbul sesi nerede^ 

Hayrunnjsa Hatun’un aşûı esi nerede^ 

Önledik Sâdâbâd’m biıyulu mehtâbiîu, 

0li)Tnaadayız o a§k|n derjtn jzttr^bmı 

Tekbir sesinde hâlâ yaşıyor‘koca tânh, 

jEaÖh‘te, $eya;at’ta kldığım ız teravih  ̂

Ğe4. dönmek imkansız, esb günlerimize, 

«Â 'tjjcro fi|ffmâzınin hayâli kâidı bize.

 ̂  ̂ İJbdIâkadk Akgüıulüz

Cömertlik olmayınca malın, 

Vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz
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D J  G û  D D ^ S I S  □

Zafer Özdemir Ömer Miraç Yaman

ASYA W  KEŞFİ 
Rusya'da ve Avrupa'da Şarkiyatçılığın Tarihi 

V.V. Barthold

Rusya’da ve Avrupa’da Şar

kiyatçılığın Tarihi adlı eser, en 

temelde, şarkiyatçılık çalışma

larının AvrupalI ve Rus örnek

lerini tarihsel bir zemin üzerin

de ele almakta, klasik Batı şar

kiyatçılığının iki önemli kayna

ğını farklı boyutlarıyla resmet

mektedir. Barthold, bir yandan

Orta Asya tarihini incelerken, 

diğer yandan da Şark’a ilişkin 

Batılı bakış açısmın tarihsel te

mellerini ortaya koymakta, şar- 

kiyatçıhğm gelişim seyrini siya

sal ve toplumlararası alanda or

taya çıkan gelişmelere paralel 

biçimde İncelenmektedir. Yöneliş yay., 509 sh.

STRATEJİK İTTİFAK
Tüpkiye-İspail İlişkilepinin Öyküsü 

Alptekin Dursunoğlu

Bu kitapta Türkiye-İsrail iliş

kilerinin olabildiğince ayrıntıya 

dayah ve yine olabildiğince yo

rumsuz tablosu ortaya konulma

ya çalışılıyor. Kronolojik bir dizgi 

içerisinde düzenlenen kitap, iliş-

Anka yay., 448 sh.

kilerin detaylarına yer vermeye 

çalışmakla bu konuyla ilgili ola

rak yapılacak analizler zengin bir 

malzeme sunmayı amaçlıyor. Bu 

kitap yayın hayatına yeni katılan 

Anka yaymlarmm ilk eseridir.

i Cit-i» p ş i i

TAKVA BİLİNCİ
Hüseyin K. Ece

U ıkva  b î l in r i

Takva biÜnci... İnsanın en büyük 

makama karşı taşması gereken kap- 

samh bir mesuliyet duygusu; insan ol

manın gereği olarak hesap vereceği ya

da iyilik gördüğü bir makama karşı

duyduğu sorumluluk şuuru... Hüseyin 

Ece böyle tanımlıyor takvayı ve kita

bında takvayla ilgili kavramsal analiz

lere yer vererek bilinç serisine bir kitap 

daha ekliyor. Denge yay., 288 sh.
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Meşputiyet'ten Cumhuniyet'e 
İktidar Kavgaları ve Sanal İrtica

Abdullah Yıldız
Dergimiz okuyucularının pek yakından tanı

dığı bir isim, Abdullah Yıldız’m, “Meşrutiyet’ten 

Cumhuriyetle İktidar Kavgaları ve Sanal irtica” 

adlı eseri Pınar yayınlarından çıktı. Kitap, kronik

leşen bir kavramın yani “irtica”m ortaya çıkışın

dan günümüze kadar uzanan 

serüvenini, bu sanal sorunun 

iktidar kavgalarıyla bağlantısını 

gözler önüne seriyor. îlk olarak 

ittihatçı elitler tarafından II.

Meşrutiyet’ten sonra ve özellikle 

de 31 Mart Olayı esnasında, 

kendilerine muhalefet eden 

kadrolara ve halk çoğunluğuna 

karşı bir “baskı aracı” olarak 

kullanılmaya başlanan, bugün 

de aynı geleneğin temsilcisi olan 

egemen laikçi azınlığın yine 

dindar halk kesimine karşı sık 

sık diline doladığı “irtica” suçla

malarının arkasında yatan çıkar 

kavgaları, iktidar mücadeleleri ve

i l i

Cuiîîartpt’e

r
**1 v e

m m «iirtica

Pınar yay, 250 sh.

sinsi planlar ortaya konmaya çalışılmış. Kitabın 

başlıklarını incelediğimizde şu konular dikkatimi

zi çekmekte;

- İrticâ Söyleminin Tarihçesi

- Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Sistemin İrticâ Nö

betleri

- Cumhuriyet Dönemi ve Dev

rimler

- Tek Parti İdeolojisi, Muhalefet 

ve İrticâ

- 27 Mayıs İhtilaU ve İrticâ 

- 28 Şubat: Sanal İrticâ’a Kar

şı Topyekün Savaş.

Batıcı-laisist elitler tarafından 

sürekli olarak inançlı halk çoğun

luğunun tepesinde adeta “Demok- 

les’in kılıcı” gibi sallandırılıp du

ran, 28 Şubat 1997’den itibaren de 

“öncelildi düşman” yada “birinci 

tehdit” ilan edilen “irticâ”ın serü

venini merak edenler için mutlaka 

okunması gereken bir kitap.

SÖYLEM YAYINLARINDAN İKİ ESER

Söylem yay, 182 sh.

"Söylem Yayınlan” yayın dünyasına iki 

kitapla katıldı. Bunlardan ilki Ali Şeri- 

ati’nin Hz. Ebuzer’in hayatı ve müca

delesini kaleme aldığı “Sosyal Adaletçi 

ve Devrimci Ebuzer”, diğeri ise Peter 

Mansfeld’in gerek Arap-Türk ilişkile

ri, gerekse batı-ortadoğu ilişkileri açı

sından önemli yaklaşımların yer aldığı 

ve kendi tarihimize bir bakış bulabile

ceğimiz “Osmanlı Sonrası Türkiye ve 

Arap Dünyası” adlı eseri.

Söylem yay, 208 sh.
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İSLAM FELSEFESİ 

YAZILARI 

Prof. Dr. Mehmet S. Aydın

U fuk Kitapları Mehmet Aydın’ın makalelerini kitaplaştırmaya devam ediyor. Aydın’m  “Alemden A l

lah’a” ve “İslam ’ın Evrenselliği” kitaplarından sonra “İslam Felsefesi Yazıları” adlı eseri de çıktı. İslam 

Felsefesi Yazıları, okuru Fârâbî’den İbn Sina’ya, M evlânâ’dan Hoca Ahm ed Yesevî’ye kadar İslâm düşünce 

m irasının zengin katmanlarında zorlu, ama aynı oranda da zevkli ve öğretici bir yolculuğa çıkartıyor.

Yeni Çıkan Kitaplar
1- İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Ebu’l-Alâ 

Afîfî, İz yay., 378 sh.

2- Osmanh Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri, 

Mehmet Arslan, Kitabevi, 636 sh.

3- Selamün Aleyküm Komutanım, Bir Erbakan 

Hikayesi, Fehmi Çalmak, Kim yay., 440 sh.

4- Nasıl Bir Aile-İslami Bakışın İmkanlan- Abd el- 

Atî, Pınar yay., 400 sh.

5- Büyük Çözülme-İnsanın Doğası ve Toplumsal 

Düzenin Yeniden Oluşması- Francis Fukuya

ma, Sabah Kitaplan, 280 sh.

6- Siyasal İkna, Cengiz Anık, Vadi yay., 284 sh.

7- Arabeskler ve Tılsımlar-Batı Kültüründe Do

ğu’nun Tarihi ve Öyküleri- Erdmute Heller, 

İmge yay., 202 sh.

8- İslam’ın Tarih Sosyolojisi, Mustafa Aydın, Pınar

yay, 288 sh.

9- Haricilik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din 

Siyaset İlişkisi, Hz: Adnan Demircan, Beyan 

yay., 280 sh.

10- Ömrüm Benim Bir Ateşti, Beşir Ayvazoğlu, 

Ötüken yay. 328 sh.

11- Şehir ve Cemiyet, Weber-Tönnies-Simmel, 

Haz: Ahmet Aydoğan, İz yay., 222 sh.

12- Ermeni Mezalimi, Kâzım Karabekir, Emre 

yay., 384 sh.

13- Gül’ün Şavkı, Muhsin Yazıcıoğlu, Alperen 

yay, 95 sh.

14- İlk Zafer Yıllarında İslam, Maurice Lombard, 

Pınar yay., 320 sh.

15- Bilinmeyen Hitler, Aytunç Altındal, Yeni Av

rasya yay., 255 sh.

16- Türkiye’nin Demokrasi Arayışı, Osman Öz- 

soy, Yedirenk Kitaplan, 319 sh.

17- Bir Uygarlık Siyaseti, Edgar Morin, Om yay., 

319 sh.

18- Tabana Kuvvet, Felmi Koru, Timaş yay., 298 

sh.

19- Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İçin Brüksel El 

Kitabı, Ozan Ceyhun-Duygu Leleoğlu, Aksoy 

yay, 167 sh.

20- Şiddet-İslam ve Şiddet Üzerine-, Cevdet Said, 

Pınar yay., 120 sh.

21- 1980 Sonrası İslami Hareket Direniş ve İtaat- 

(İki İktidar Arasında İslamcı Kadın) Ruşen Ça

kır, Metis yay., 140 sh.

22- Sonsuzluk Atı, Sedat Ümran, İz yay., 300 sh.

23- Remzi Oğuz Ank’ın Fikir Dünyası, Ziya Bakır- 

cıoğlu, Dergah yay., 288 sh.

24- Sırat-ı Mustakîm, İbn Teymiyye, Pınar yay., 

590 sh.
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ÇAM KOZALAĞINDAKİ SIR
(Nefsin Simyası)

Ahmet Yaşar Hocaetendi

Doğru bilginin yegane kaynağı ‘vahiydir. Kur’an’nı ilk indirilen 

ayetlerinde, bilginin nasıl ve hangi yöntemlerle edinileceği ve 

aktarılacağı belirtilmiş, ‘kalemin’ ve ‘yazmanın’ önemi vurgulan

mıştır (Alak, suresi 1-5). Kur’an’ın 68. sûresinin adı da Ka- 

lem’dir.

Vahiy okumaya yazmaya bu kadar önem vermiş, bu kadar 

vurgu yapmış iken, nedense İslam aleminde özellikle İslam kül

tür ve medeniyetinin zirvesi kabul edilen ilk iki asırlık dönemin

den sonra, yazıya gereken önem verilmemiştir. Şifahi bilgi ve 

kültür aktarımı, yazılı bilgi aktarımına tercih edilmiştir. Hatta 

ulema yazmayı bir nevi eslafa saygısızlık olarak telakki etmiş, bu 

yüzden birçok alimin derya misali ilmi tecrübesi kendisiyle bir

likte toprağa karışıp gitmiştir maalesef.

Ne var ki son yıllarda bu menfi alışkanlıktan vazgeçilmeye, 

ilim adamları, kendi çaplarında eserler kaleme almaya başladı. 

Doğrusu bu sevindirici bir gelişme. Bu gelişmeyi bütün İslam 

aleminde gozlernlediğimiz gibi kendi memleketimizde de göz

lemlemekteyiz, Merkezden taşraya kadar her yerde bu tür çalış

maların semereleri birer birer ortaya çıkmaya başladı artık, işte 

burada merkezden oldukça uzak bir kentte, Trabzon’da gerçek

leştirilen böylesi bir çalışmadan, Ahmet Yaşar Hocaefendi’nin 

Çam Kozalağındaki Sır’ adlı eserinden söz edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Hocaefendi’nin Akaid Sohbetleri adıyla bir 

kitabı sevenleriyle buluşmuştu. Nitekim bu kitapla ilgili Ümran 

okuyucularına mütevazi bir tanıtım yazısı yazmıştık. Bu yeni 

dönemde ise Hocaefendi daha hacimli, daha sistematik bir eser 

kaleme aldı. Bu eser nefsini ve ruhunu arındırmak isteyenler 

için adeta yol işaretleri niteliğinde hazırlanmış.

Hocaefendi, tasav\'ufı bir geleneğin mühim bir temsilcisi 

olarak, yıllarca ilim ve irfan’ı meczederek insanlara anlattı. Bütün 

va’azlarında Kur’an’ı ve Sahih Sünneti temel aldı. Yıllarca bütün 

va’az ve irşad faaliyetlerini bu iki sağlara temel üzerine bina etti, 

olabildiğince hurafelerden, bid’atlerden kaçmmaya çalıştı.

Hocaefendi birinci kitabında (Akaid Sohbetleri), i’tikadi 

konulan, ilmi bii' zaviyeden ele almış, özellikle sağlam bir itika

da sahip olabilmek için ilmin sağlam bilginin önemini öne çı

karmaya çalışmıştı. Yer yer, son yıllarda müslümanlarm ilim yö

nündeki tembelliklerine göndermeler yaparak onları bu konuda 

uyanık olmaya, mes’eleyi ciddiye almaya çağırmıştı. Hatta bu 

çağrıları zaman zaman yakınmaya (haklı olarak) siteme dönüş

müştü. Bu son eseri ile ‘nefsini arındırma, bilincini kirlilikten 

kurtarıp ebedi felaha ve salaha ulaşma azminde olanlara’ daha 

sistematik olarak düzenlenmiş bir kılavuz, bir rehber sunan Ho

caefendi, önceki eserinde olduğu gibi, günümüzde eksikliği çe

kilen i’tikadi konulara ağırlık vermiş, tashihi i’tikad, manevi 

hastalıldardan halas olmak için zengin malzeme takdim etmiş.

Kitabın hemen başında ‘nefsin değişimi ve tezkiyesini’ sağ

layacak akaid konularına girmiş ve enine boyuna, büyük bir vu- 

kufıyetle işlemiş. Hoca efendi burada -bizce son önelli olan- şu 

yöntemi kullanmış. Anlatacağı konulan üst ve alt başlıklarını

belirledikten sonra, bu konularla ilgili açıklama ve tanımlamala

rın ardından, o konu ile ilgili ayetlerin ekseriyetini, bir bütünlük 

halinde, konunun sonuna eklemiş. Hemen hemen kitabın sonu

na kadar bu yöntemi sürdürmüş. Hocaefendinin tasavvufı bir 

gelenekten geldiği halde, özellikle Kur’an’ı önplana alması çok 

önemli. Çünkü cenahın mümessillerinin tasavvuf ve tarikat adı

na Kur’an ve sahih Sünnete muhalif nice hurafeler ve bid’atler 

yaydıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Hocaeendi konulan öylesi

ne bir vukufiyetle işlemiş ki, en muannid muhalif bile itiraz ede

cek açık bulmakta güçük çeker.

Yaklaşık dörtyüz sayfalık hacimdeki bir eseri, mütevazi bir 

tanıtım yazısının smırları içerisinde, enine boyuna incelemek 

imkansız. Biz burada yalnızca Kitab’ın ana konulanna işaret 

edip tamamlamaya çalışacağız. Eser şu ana başlıklardan meyda

na gelmektedir. İnsanın Yaratılış Gayesi, isyan Eden Kavimler ve 

Cezalan, Gazab-ı İlahiden Kurtuluş Çareleri, Manevi Hastalık

lardan Kurtuluşun Dört Çaresi, Tashih-i İ’tikad, ilim  Bilinenle

rin Yaşanması (ilim ile amel etme) ve Tasfiye/Arınma (tezkiye-i 

nefs) Büyük Manevi Hastalıldar, Tevhidin İnsana Sağladıklan, 

Muhafaza Etmemiz Gereken Değerler, iki Dünyamızı da Mah

veden Ma’nevi Hastalıklardan Bazıları, İman, ve son olarak Ru

hun Macerası.

Başlıklar eserin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

Bir de bu konulardan her birisinin Kur’an ayetleriyle zenginleş

tirilmiş olması, eserin değerini bir o kadar da arttırıyor.

Burada tadımhk kabilinden, Hocaefendi’nin tarikat, irşad ve 

mürşid kavramlarıyla ilgili tariflerini verme gereği görüyoruz.

“İnsanın yaratılış gayesi tevhidi inancın gerçek manası olan 

Marifeti ilahi’yi,yani Allah-uTa’alayı haldcı ile tanıyıp O’na ku- 

luk görevini ifa etmektir. Tarikat da insanı yaratılış gayesine gö

türen bir yoldur. İnsan bu yolda Allah-ü Te’alayı esma ve sıfada- 

rıyla düşünüp tevhid inancının (gereklerini) ifa ederek gayesine 

ulaşmaya muvaffak olabilir” (s. 11)

Mürşid kavramını da şöyle tanımlamakta; “insan bu şaş

kınlıklar içerisinde iken ona yardımcı olup, onu gerçek tevhid 

yoluna götüren kişiye mürşid” denir, (s. 11)

Bu tanımlamaların ardmdan Hocaefendi son derece m ü

him bir uyanda bulunuyor; diyor ki: “Eğer bir tarikat insanı ru

hen (ve bedenen) bütünleştirerek gerçek tehvid alâdesine götür

müyorsa, bu yol yanlış ve kapatılması gereken bir yoldur.”

Sanının bu birkaç cümle bile Hocaefendi’nin bu eseri kale

me almaktaki asıl amacının ne olduğunu, gayet açık bir şekilde 

anlatmaktadır. Fazla lafa hacet yok.

Eğer bir yerde kaliteli kitaplar ortaya çıkıyorsa, orada dik

kate alınması gereken bir kültür ve medeniyet hareketi başlamış 

demektir. Zira kitapsız kültür, kültürsüz medeniyet olmaz. Bir 

ülkede güzel, kaliteli kitaplar çıkıyorsa, Trabzon gibi taşrada da

hi bu kalitede üretilebiliyorsa artık orada umutsuz ve karamsar 

olmaya gerek yok. Yeni bir medeniyetin ayak sesleri gelmeye 

başlamış demektir.
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