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f P ’-de V uruşanların  
Tarihî Sorum luluğu

KAPAK

Yıldırım Canoçjlu

İç ve Dış Dinamiklerin Kesişimi

Geçen sayıda; FP ’deki iç bunalım ın perde 
arkasını, ulusal ve uluslararası sistem açı
sından incelem iştik. Özellikle 28 Şubat’ın 

ana gayesini ve bu gayeye ulaşmak için kurdukları 
ilişki ağını, ABD, İsrail ve PKK üçgenini, belgelerle 
gözler önüne sermeye çalıştık. FP’de bugün yaşa
nan süreci; geçen sayıda ortaya konan çerçevede 
ele almadan anlam ak m üm kün olmadığı gibi, çö 
züm de üretm ek m üm kün değildir.

FP ’de yaşanan iç bunalım ı, yalnızca partinin iç 
dinam ikleri ile izaha kalkışm ak gerçekçi olm az, b i
zi sonuca da götürm ez. Şüphesiz ki iç dinam ikle
rin bu oluşumda payı vardır. Bu gözardı edilm e
melidir. Y önetim , politika, strateji ve taktiklerde 
yapılmış hatalar, gayrı m em nunların oluşm asına 
sebebiyet vermiştir. Bu doğrudur. Eğer bir partide 
kongre sonuçları, yüzde elli, yüzde elli paylaşılıyor- 
sa, ortada ciddi sorunlar var demektir. Ö ncelikle 
kongre sonuçlarının bu açıdan iyi okunması gere
kir. Bununla beraber bunlar, FP gibi bir partiyi b ö 
lünm e noktasm a getirm eye yeter gözükm em ekte
dir.

İç bunalım ı, yalnızca dış dinamiklerle de açık
lam ak m üm kün değildir. D ış dinam ikler, çok 
önem lidir; ancak tek başına her şeyi açıklayamaz. 
Sağlam  bir yapı, yalnızca dış tahrikler oldu diye, 
ciddi rahatsızlıklara dûçar olmaz. Eğer dış dina

m iklerle iç dinam iklerin bir arakesiti, bir örtüşm e- 
si yoksa dışardan yapılan müdahaleler etkili ola
maz.

O zaman şu sorunun cevabını aramalıyız: Par
ti içi mücadele bugün niçin bu kadar sertleşmiştir? 
Niçin Erbakan sonrasında, üstelik de Erbakan sağ
ken bu bunalım  ortaya çıkmıştır? Bunun cevabı, 
uzun tahliller yapmayı gerektirir. Uzun analizler 
yapmadan, sorunun kısa ve öz olarak cevabı; ‘iç di
nam iklerle dış dinam ikler arasındaki arakesit, faz
la büyüm üştür’ olarak verilebilir. İşte bu noktadan 
sonra (geçen sayıda dile getirdiğimiz Türkiye’deki 
seçkinci elitin, burjuvazinin ve hatta A BD ’nin gö
rüşü diyebileceğimiz) ‘FP üzerine oyun sadece 
F P ’lilere b ırakılacak kadar gayrı ciddi b ir iş ’ o l
m aktan çıkmıştır. Bu olgu,taraflarca kabul edilm e
den bunalım a çözüm  bulm ak imkansızlaşır.

FP ’deki iç bunalım a çözüm bulabilm ek için 
öncelikle tarafların olup biteni nasıl değerlendirdi
ğine bakm ak gerekir. Hastalığa konulan teşhis ne
dir ve nasıl tedavi öngörülüyor? Bu nedenle taraf
ların, partideki bunalım a bakışlarını incelem ek ge
rekir.

İddialar; Bir Şuuraltı Olayı

Genel merkez yanlılarının iç bunalım a bakışı; so
run iç dinam iklerden dolayı değil, dış dinam ikler
den dolayı ortaya çıkmıştır, şeklindedir. Genel ka-
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nı, bu istikam ettedir. Dışardan bazı merkezler, 
FP’de bir iç bunalım ı bilerek, isteyerek ve de plan
layarak çıkarm aktadır. îçerdekiler de bu oyuna gel
mektedir. Sayın Kutan m uhtem eldir ki şu sözleri 
bu am açla söylem iş olm alıdır:

"Son gü n lerde partim izdeki gelişm elerin hangi 
m ih rak lard a ne şekilde ele alındığına kim in n e
yi, niye hangi am açla  desteklediğine dikkat 
edin. Bazı insanlar vardır, bilirsiniz ki bunlar si
zi ö v ü y o rsa  davanızda yanlış yapmakta.suıızdır. 
Bilirsiniz ki ü stü n ü ze gelm eyi arın ıy o rlarsa  
d oğru  yold aşın ızd a-. Çekinm eye başlam ışlardır, 
sizin b aşarın ızd an . D erin konulardır bunlar. 
Kulağınıza bir yerlerden alkış sesi geldiği d oğru . 
H ep im iz duyuyoruz allaş sesini. Am a kim lerin  
kim leri n e  m aksatla alkışladığını görm eye çalı
şın. D ikkat ederseniz bu alkışlar nasırlı ellerden, 
gariban ellerden gelm iyor. Bu alkışlar yıllardır 
m illetin  ön ü n ü  kesm ek isteyen, milleti engelle
m eye çalışan  Faziletsiz düzenin sürm esinden ç ı 
karı o lan  çevrelerden geliyor” 1

Sayın K utan , parti kadrolarının b "tü n ü n ü  
uyarmak için böyle konuşuyorsa, doğru yapıyor
dur. Teşhisi de doğrudur, Yok eğer tek yönlü bir de
ğerlendirm e ise ve sadece alkışlananları hedefliyor

sa doğru olmakla beraber, eksik bir tavır, yanlış bir 
çözüm  arayışıdır. Bu alkışlar; belki b ililerin i tah
rik etm ek, oyuna getirm ek, aceleci davranmaya it
m ek için yapılmış olabilir. Bu doğrudur. Ancak bir 
başka gerçek daha vardır ki; böyle bir ortam ı el 
birlik hazırlandığı için bu alkışlar, gerçekte herke
sedir. Gelecek nesiller arada olup biten, söylenip 
kaybolan sözleri hatırlam ayacaklardır. Sadece so
nuçlar, tarihe intikal edecek ve bundan dolayı da 
herkesi suçlayacaklardır.

Genel merkez m uhalefet hareketine bu temel 
varsayım çerçevesinde bakıyor. Söylem ler de buna 
göre şekilleniyor: “P arti b ö lü n m ek  isten iyo r’, 
‘P artin in  kap atılm asın ı istiyorlar’, ‘Ih ıa ç  edilmek 
istiyorlar’, ‘D isiplin i b ozuyorlar’, ’Partiy i saptır
m ak istiyorlar’,’ ‘M erkez sağdaki boşluğu doldur
m ak istiyorlar’,’ ‘P arti iç in  çalışm ıyorlar’, ‘Partiye 
zarar veriyorlar’, 'V efasızlık ediyorlar’, 'Soru m an 
dile getirm e zam an lan  yan lış’, ‘O nlar da yön etim 
de idiler, sorum lulukları n için  yok’,..

Görüldüğü gibi hem kullanılan dil, hem de id
dialar oldukça ağır.

Genel merkezin bu söylem ine karşı, yönetim 
karşıtlarının iddiaları ve de kullandıkları dil genel 
m erkezinkinden pek de farklı değil: ‘Partide lider 
sultası var’, ‘Parti içi dem okrasi yok, konuşam ıyo
ruz, tartışam ıyoruz’, ‘E m anetçilik  olm am alı’ ‘H o
ca m üdahale etm em eli’ ‘Yaşlılar p arti yönetim in
den çekilm eli’, ‘P arti kötü  yön etiliyor’, ‘Politikalar
da tutarsızlık  var, ilkeli davranılm ıyor’, ‘Hazine 
yardım ı yanlış ku llanılıyor’, ‘P arti halicin şikayet
leri ile ilgilenm iyor, sadece E rbakan’ı düşünüyor’, 
‘Partin in  projeleri yok...’

Burada, tarafların bu iddialarının doğru veya 
yanlışlığını ele alıp ayrı ayrı tartışmayacağız. Taraf
ların bugün yüksek sesle dile getirdikleri konula
rın, aniden ortaya çıkm ış olabileceğini düşünm ek 
yanlış olur. Söylenenlerin muhteva ve şiddetinden 
bir şuur altı olayı ile karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebiliriz. İfadelerden; bugün yaşananların 
geçmişteki birikim in bir sonucu olduğu anlaşıl
maktadır. Tarafların öncelikle m utabakata varm a
ları gereken önem li noktalardan birisi budur.

Fakat geçmişe dönülüp bakıldığında ise taraf
ların, partiyi beraber yönettiği görülmektedir. Bi-
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Tın ilıi Sorumluluk CANOGLU

rileri genel başkan idiyse, diğerleri 

genel başkan yardımcısı, genel ida
re kurulu üyesi, grup başkanı, par

ti sözcüsü, teşkilatlanma başkanı 
idiler. Geçmişte birbirlerinden her
hangi bir şikayetleri olmadığına 
göre, bugün birbirlerinden, geç
mişten dolayı, şikayet etmede han

gi haklılıkları olabilir? Bugünün 

meyvelerinin tohumların ı,  dün 
kendi elleri ile birlikte atmamışlar 
mıdır? Hasat zamanı elde edilen, 

kendi ellerinin ürünüdür:

“ İki m isline uğrattığın ız bir m usibet si/.e isabet 
edince m i; 'Bıı n ered en ’ dediniz? D c ki; ‘O, sizin 
kendinizdeııdir.’ tki topluluğun karşı karşıya 
geldiği gün size isabet eden Allah’ın izniyle idi. 
İki Allah’ ın m ü m in leri ayırdetm esi; münafıklık  
yap an ları da b elirtm esi içindi."(3  Ali im raıı, 
1 6 5 -1 6 7 )

Eğer birlikte, yanlış zamanda, yanlış ortama, 
yanlış tohum atılmışsa; bunun sorumluluğunun 
da ortak paylaşılması gerekmez mi? Bu nedenle ge
linen noktada tüm tarafların ortak sorumlulukları 
vardır. Taraflar bunu kabul edebildikleri anda, kar
şı karşıya kalman sorun rahatça çözülebilecektir. 
Nefsin vesveselerine yenilmeden, birbirlerine bağ- 

yetmeden kavgayı durdurabilirler.
Unutulmaması gereken bir başka gerçek de; 28 

Şııbat’ııı bir darbe olarak RP’niıı üzerine geldiği
dir. Bunu yok sayarak alman mağlubiyeti, çekilen 
çileyi ve ödenen bedeli açıklamak ne mümkündür, 
ne adildir, ne de gerçekçidir. Genel merkeze muha
lif olan arkadaşlarımızın bu noktada çok iyi dü
şünmesi gerekir. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’den 

çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir proje olan 28 
Şubat’ı gözönünc almadan yaşananları açıklamak 
imkansızdır.

Her şeyin partice ve de liderce en iyi bilindiği 
ana varsayımı üzerine kurulu, dışarıya bu bağlam
da kapalı bir sistem, zafer ve mağlubiyeti ardarda 
yaşayınca bunalım kaçınılmazdır. Bu doğaldır da. 
Bir mücadelenin seyri, daima düzgün yükselen bir 
grafik çizmez. Mücadelede inişler, çıkışlar daima 
olacaktır. Arzu edilen bunun  en az oranda gerçek

leşmiş olmasıdır.

Eğer bııgüıı tartışılması gereken bir şey varsa; 
partinin yığınla sivil toplum örgütü var olmasına 

karşın ciddi bir şey üretememiş olmasıdır. Herkes 
her şeyle uğraşmıştır ve fakat gerçekte hiçbir şeyle 

ciddi olarak ilgilenilmemiştir. Parti bir bütiin ola

rak yalnızca oy toplamaya endekslenmiş, toplumu 

ve miintesiplerini daha iyiye, daha güzele götür
mek için proje geliştirilmemiştir. Bunun bir bedeli 

olmalıydı. İşte bugün ödenen bedel, kanımızca bu 
bedeldir.

FP’deki tarafların asıl üzerinde düşünmeleri 

gereken konu bııdur. Bugün; yanlış zamanda, yan
lış ortamda ve yanlış şeylerle uğraşıyorlar. Bugün 

karşı karşıya kalman durum, ne abartılmak ne de 

küçümsenmelidir; yalnızca ders alınarak daha iyi
ye gitmenin bir aracı olarak değerlendirilmelidir:

“ Kentlilerine yanı isabet ettikten sonra, Allah ve 
Resul’ünün çağrısına icabet edenler, içlerinden  
iyilik yapanlar ve sakınanlar için biiyiik bir ecir 
vardır. O nlar, kendilerine in sanlar: 'size karşı in
sanlar toplandılar, artık  o n lard an  korkun ‘d e
dikleri halde, buna rağm en im anları artanlar ve 
‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ diyenlerdir. 
(3  Ali h n ra n  17 2 , 173)

Üslup: Söz Vardır Keser Savaşı 
Söz Vardır Kestirir Başı

Bu bunalıma hayırlı bir çözüm üretilebilmesi için 

dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da kulla

nılması gereken üsluptur. Tarafların kullandığı üs

lubu genel bir çerçevede ele alacak, isimler iizerin-

İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan
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de durmayacağız.

Genel m erkez yanlılarının medyaya yansıyan; 
“Erdoğan’ı m ed ya allayıp pulluyor’, 'm erkez sağda
ki boşluğu d old u rm ak istiyorlar’, ‘FP  m erkezli bir 
çıkış istem iy o rlar’, ‘partiyi bom balıyorlar’, ‘p arti
nin kap atılm asın ı istiyorlar’, ‘maşa olarak ku llan ı
lıyorlar’, ‘ken d ilerin d e üstün meziyet vehm  edi
yorlar’, ‘b u n la r çete’, ‘ya istifa edin yada susun’, 
‘p artin in  iç in i boşaltarak  büyütm ek istiyorlar’, ‘re
vizyonistler’, ‘Ö zalvari düşünenlerin yeri burası 
değil’, ‘yaban cılaşm ayı tem sil ediyorlar’ ‘neyin ye
nilikçisi’, ‘H ocaya vefasızlık ediyorlar’, ‘yaptıkları 
ahlaksızlık’, ‘A llah  akıl versin’, ‘ilçelere gidip çalış
m ayanlar ken d i işlerine baksınlar’, ‘onlar arkadan 
eleştirirler, yü zd en  eleştirem ezler’, ‘A B D ’n in  G ü
lü ’, 'D em ire l’in  peşkircisi...’ gibi beyanlarından 
kullanılan üslubun, sert, kırıcı, incitici ve küçüm 
seyici o lduğunu söyleyebiliriz. Öfke dolu bir uslun. 
Ancak genel başkan sayın Kutan, bu noktada ayrı 
bir tavır sergilem ektedir; üslup konusunda hassa
siyet gösterm ekte, yumuşak davranmakta ve aile 
içi sorunların medyada konuşulmasına ısrarla kar
şı çıkm aktadır.

Genel m erkeze karşı olanlar; sayın Bülent 
Arınç haricindekiler, genel merkezdekilerin üslu
buna benzer o larak kırıcı, suçlayıcı ve itham edici 
bir dil kullanıyorlar: ‘Partide tutarsızlık ve ilkesiz
lik var’, ‘p a rti içi dem okrasi, yok lider sultası v ar’, 
‘h ocanın m ü d ahaleleri partiyi bu durum a getird i’, 
‘em anetçilik  o lm am alı’, ‘parti kötü yön etiliy or’, 
‘H oca d in len sin , karışm asın’, ‘partiler kara para 
aklama ş irk e tleri o ldular’, ‘yüzde on beş önem li 
değildir’, ‘65  y a ş  üstündekilere siyaset yasağı ko n 
m alı’, ‘antika saraylarında otursunlar’, ‘kol k ırılır 
yen içinde k a lm a z ’, ‘parti kapatılıyorsa iki p arti ç ı
kar, biz kendi p artim izi kurarız’, ‘donu hazırlayın’, 
‘H oca içeri girseyd i, katiller dışarı çıkm azdı’, ‘Asil- 
türk en trik a c ı’.

Tarafların birbirleri ile ilgili kullandıkları dilin 

tasvip edilmesi m üm kün değildir. Yıllarca aynı ça

tı altında yaşamış, nimet ve külfeti beraber paylaş
mış olan insanların, bugün birbirlerine karşı kul
landıkları üslup, düşündürücüdür. Tarafların bir
birine karşı kullandığı sözcüklerden iç gerilimin 

şiddetini anlamamız mümkündür. Ortak bir çözü

me ulaşabilmek için taraflar, kendi inançlarının 

gerektirdiği bir üslubu kullanmaları gerekir.

Tarafların kullandıkları dil, Island değildir, 

mümince bir tarz değildir. Eğer iyi sonuç alınmak 

isteniyor, Allah’ın rahmeti, bereketi arzulanıyor ve 

ayakların üzerinde dimdik durulmak isteniyorsa 

birbirlerine karşı kullanılan üslubun iyileştirilme

si, güzelleştirilmesi ve düzeltilmesi gerekir:

“ G ö rm ed in  m i ki, Allah nasıl b ir  örn ek  verm iş
tir : Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun  
kökü sabit, dalı ise göklerdedir. R ab b ’inin izniy
le h er zam an  yem işini verir. Allah insanlar için 
ö rnek ler verir; u m u lur ki o n lar ö ğ ü t alır d ü şü 
nürler.
K ö tii-m u rd ar bir kelim enin  örn eği ise, kötü  
m u rd a r bir ağaç gibidir: O n u n  kökü yerin ü s
tü n d en  koparılm ış, kararı k alm am ıştır”. (1 4  İb
rah im  2 1  2 6 )

Eğer hevalar ilahlaştırılmayıp Allah ve Re- 

sul’ünc iman ediliyorsa, kullanılan dil güzelleştiril- 

melidir:

“ D e ki: bu ben im  yolu m du r. B ir b asiret üzere  
A llah ’a davet ed erim ; ben  ve b a n a  u yanlar da.” 
(1 2  Y u su f 108)

Eğer, 21. yüzyılın şeytanlarına fırsat verilmek 

istenmiyorsa, dosdoğru bir lisan kullanılmalıdır.

“ K u llarım a, sözü n  en güzel o lan ın ı söylem ele
rin i, söyle. Ç ü n k ü  şeytan  ara ların ı açıp b o z 
m ak tad ır. Şü p h esiz şeytan  in san ın  açıkça bir 
d ü şm an ıd ır. (1 7  Isra 5 3 )

Eğer bunalımdan çıkmak, kırgınlıkların ebedi

yen yok olup gitmesi, samimiyetle isteniyorsa, iyi

lik ve güzellik yolu seçilmeli ve de sabredilmelidir:

“ İyilikle kötülük eşit o lm az. Sen, en güzel olan  
b ir tarzda k ötülüğü uzak laştır; o zam an , g ö rü r
sün ki seninle on u n  arasın d a düşm anlık  bu lu 
nan  kim se, sanki sıcak b ir d o stu n  oluverm iştir. 
B una da, sabredenlerden başk ası kavuştııruia- 
m az. Ve b u na, büyük bir pay sahibi olanlardan  
başkası da k avıışturulam az.” (41  Fııssilet, 3 4 -3 5 )

Modern şeytanların tahriklerine, allayıp pulla

malarına ve vesveselerine karşı yalnızca Allah’a gü

venilip dayanılmak ve de sığımlmalıdır:
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“Şayet sana şey tan d an  yan a bir kışk ırtm a (ves
vese) gelecek o lu rsa , hem eıı A llah 'a sığın. Ç ü n 
kü O, işiten dir, b ilend ir”. (41  Fussilet, 3 6 )

Bölünerek Büyümek

Genelde M üslüm anlara, özelde FP ’ye karşı yürü
tülen mücadele, uluslararası bir projenin sonucu
dur. Yeni Dünya D üzeninde M üslüm anlara ve 
Türkiye’ye biçilen rolle ilgilidir. Bu projenin bu
günkü ortam da kullandığı m ücadele şekli, psiko
lojik savaş, aracı da medyadır. M üslüm anlaşan bir 
halkın önünün kesilm esi, suçluluk psikolojisine 
sokularak, iradesinin çözülerek teslim alınm ası ve 
yeniden sisteme entegre edilmesi bu m ücadelenin 
nirengi noktasını oluşturur. Bunu için bazı medya 
gurupları FP ile aşırı ilgilenm ektedir.

Hegemonyasını yıkacak ya da zayıflatacak bir 
halk uyanışına burjuvazi, taham m ül edemez. Bu
nun için bu uyanışın durdurulması gerekir. Ç ö
züm yolu, karalam a, tehdit, şiddet ve baskıdır.

Bu uyanışta rol alan tüm yapı ve organizasyon
lar ya parçalanarak ctkisizleştirilm eli, ya da yok 
edilmelidir. RP/FP’nin başına gelenler bundandır. 
Nevzat Yalçınlaş oyunun bu boyutuna dikkat çek
mektedir:

“A nayasa M ah k em esi’ndeki dava uzuyor. P a rti
de çö zü lm e em a re leri g örü ld ü k çe de daha çok  
uzatılıyor. M ak sat bölm ek! F azilet’i, Refah’ı, 
Milli G ö rü ş H arek eti’ni, ne d erseniz deyin, 
ufaltıp un y ap m ak ! B ü tü n  b u n lar A n k ara’da 
bazı o d ak lard a  h azırlan ıyor.”2

Ne yazık ki FP ’de vuruşanların b ir kısm ı, oyu
nun bu boyutunu ya görmüyorlar, ya da görmek 
istem iyorlar. M illiyet gazetesinden H asan Ce- 
ınal’ın sorduğu sorulara verdikleri cevaplarda bu
nu görmek m üm kündür:

(X  şah sı): “ Siyasi p artilerin  nerede ise hepsi ka
ra p ara  ak lam a şirketleri h aline geldiler... Parti 
kendi içind e zaten  b ö lü n m ü ş d u ru m d a. B u g ü 
ne k adar bir ço k  k on u da ayrıştık , ters düştük  
b irb irim ize . A f k o n u su n d a... Ç illeri, Y ılm az’ı 
aklam a o p e ra sy o n ların d a ... K ü sk ün ler h arek e
tin d e... D e m ire l’in görev  süresinin  u zatılm ası
nı ö n g ö ren  5 + 5  A n ayasa değişikliğinde... Bii-

_____ _ tün p a rtiler  h u zursuz. H epsinin  içinde sorgu -________
lam a var. Fazilet dahil hepsi dök ü lü yor. A raş
tırm a la rd a  hem en hepsi yü zde o n lard a dolaşı
yorlar. B u n lard an  ne o lu r  ki?.. B öyle giderse  
halk b u tu n  p artileri taşkyacalüTT -  — -
F azilet k ap atılırsa, iki p a rti ç ık ar b u n d an . Biz 
kendi p artim izi kurarız . Çünkü b ir p arti kapa
tılm ak için k u ru lm az...(Y a  k ap atılm azsa  so ru 
suna)
Sade vatan d aşın  düz bir m an tığ ı vardır.’ Haklı
sın am a p a rti içinde kalıp m ü cad ele  verseniz  
daha d o ğ ru  o lu r’ der bu dü z m an tık . Yani yeni 
p artiyi harek etin  b ölü n m esi o larak  gü lü p  tas
vip etm eyebilir.”
(Y  şahsı): “ Fazilet kapatılırsa, yeni b ir parti ke
sin o larak  gü n d em e gelir. G elenekçi ağab eyleri
m iz yenilikçi ark ad aşların  p artid en  gitm elerini 
zaten bir sü red ir kapalı to p lan tılard a  açıkça is
tiyorlar. Bu nedenle, A n ayasa M ah k em esin d en  
k ap atm a çık arsa , ikinci p arti de kesinleşm iş 
olur... (Ya k apatılm azsa so ru su n a  )
...O  zam an  d o ğ ru  olan , F azilet’te yeni bir bü 
yük k on gren in  top lan m ası ve yeni b ir yöııetun  
arayışına girilm esidir.. (İk in ci p a rti nasıl bir 
p arti olm alı soru sun a ?)
..M H P ’de, A N A P ’ta, D Y P ’de g a y ri- m em n u n lar  
var. O n ların  da k u ru lacak  yeni p artiye dahil 
edilm esinde fayda var,”2

Farklı zam anlarda; “Ben M eııderes-Ö zal m is
yonunu savunuyorum ”, “%  15 ’in sorunların ı de
ğil, % 10() sorunlarım  tartışalım ”, “%  15 radikal oy
lar önem li değil, %  15’le değil %  85 ile iktidara ta
libim ” tarzındaki söylemleri de benzer kategoride 
değerlendirilebilir.

Ö zetle, bir ta ra f,‘FP ’nin tek parça olarak deva
mı m üm kün değildir, Parti kapatılsın ya da bizi ih
raç etsinler de partimizi kuralım, yeni parti, m er
kezin partisi o lacaktır’ derken; diğer taraf, gitseler 
de kurtulsak, ihraç edilmek istiyorlar’ demektedir.
Zengin aile reisinin bir an önce ölm esi için dua 
eden varislerin ruh haline benzer bir ruh hali söz 
konusudur, ortada. Ölüm haberini ivedilikle bekli
yorlar. Arkasından gelecek m irası paylaşma kavga
sında nelerin kırılıp döküleceğini düşünmeden.
Şeytan, kavganın kızışması için nifak tohum larını 
ekmeye, kalplere vesvese vermeye gayret sarf eder
ken; onlar da şeytanın işi kolaylaşsın diye savaş 
baltalarını biletiyorlar. Yılların dava arkadaşları,

Tarilıi Somutluluk CANOGLU
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J l
Erbakan, MSP toplantısında konuşurken

birbirlerinin  eleştirilerine bugün tahuniWiid ede
mezken; yarın başkalarının alay ve hakaretlerine 
karşı h iç bir şey olmamış gibi nasıl davranabile
cekler. Oysa onlardan beklenen “Kafirlere karşı 
güçlü ve onu rlu , m üm inlere karşı şefkatli, alçak 
gönüllü ve h içb ir km ayıcınm kınam asından kork
mayan” insanlardan olmaktı.

Parti içi m ücadelenin bu boyutlara varm ış o l
ması acıdır. Başkalarının yok etm ek istediği bir 
partinin, kendi müntesipleri tarafından parçalana
rak budanm asın ın  kimin işine yaradığını anlam ak 
zor değildir. B u nu n  için gazetelerdeki satır araları
na bakm ak yeterlidir. FP’de vuruşanlar; gözlerin
deki gözlükleri çıkararak medyayı daha iyi oku
sunlar. Tarihe dönüp tekrar ve tekrar baksınlar. O 
zaman şeytana yardım cı olduklarını göreceklerdir.

Şeytanî vesveselere karşı, karar vermeden önce, 
herkesin b ir kez daha düşünm esinde yarar vardır:

“ E ğ er s a n a  şeytan d an  yana b ir vesvese gelirse, 
h em en  A llah ’a sığın. Çünkü O , işitendir, bilen
dir. A llah ’tan  sakınanlara şey tan d an  b ir vesve
se e riştiğ in d e  ön ce  iyice b ir d ü şü n ü rler, so n ra  
h em en  b ak arsın  ki görü p  bilm işlerdir.
Ş e y ta n ın  kardeşleri ise, o n ları sapıklığa sü rü k 
lerler, s o n r a  da peşlerini b ırak m azlar.” (7  A raf  
200- 202)

FP’de vuruşanlar, Türkiye’deki siyasî tarihe iyi 
bakm alıdırlar. O rada isimleri unutulan pek çok

p a ıiı ile karşılaşacaklard ır: C H P ’deıı ayrılan 
(JKM P, eski ve yeni MP, A P’den ayrılan DP (D e
m okratik Parti), ANAP’tan ayrılan YDP, ANAP’tan 
ayrılan YP, C H P ’den ayrılan G üven Partisi, 
D Y P ’den ayrılan DTP, Aydın M enderes’in kurduğu 
parti, Cem  Boyner’in kurduğu parti, D alan ın  kur
duğu parti, MDP.

Ana gövdeden ayrılan veya tepki ile kurulan 
partilerin çoğunluğu ya yaşayam am ış ya da varlık 
gösterem em işlerdir. Ancak bu noktada istisna olan 
iki parti vardır; DSP ve BBP. Seksen sonrasında 
Ecevit, D SP ile uzun vadeli ve çileli b ir yol seçtiği
ni açıklayarak yola çıkm ıştır. Yüksek popülaritesi
ne rağm en başlangıçta varlık gösterem em iştir. B u
rası önem lidir. A ncak bugün iktidardadır. Bu da 
önem li olan bir başka noktadır. B B P  ise kendi içe
risinde tutarlı ve ilkeli olarak uzun, ince ve çile do
lu bir yolda sabırla yapılanm akta ve yol alm akta
dır. Rahm etli Türkeş’in sıfırdan başlam ış hareketi, 
M H P kurucu liderinin iktidar olm ayı görem em e
sine rağm en, bugün Türkiye’nin ikinci partisidir.

Eğer FP ’de vuruşanlar, kısa zam anda etkili o l
mayı dt'ışünmeyip, RP/FP’nin hatalarından arın
m ış, daha donanım lı, daha uzun vadeli ve bir dü
şüncenin ihyası için siyasî m ücadeleyi öngörüyor
larsa buna söylenecek b ir söz yoktur.

Kısa zam anda %  8 5 ’le iktidara gelmeyi düşü
nenler, kitlelerin kısa zam anda düşünce ve parti
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değiştirip değiştirm eyeceğini iyi ölçüp biçm elidir
ler. Büyük bir medya ve sermaye desteğine rağmen 
Yazar, Dalan, Erez ve Boyner’in durum u önem li si
yası bir vaka olarak değerlendirilm eye değerdir. 
Yok eğer bil ileri tarafından kendilerine altın tepsi 
içerisinde iktidar sunulacaksa; o zaman bu neyin 
karşılığında olacaktır? Bu durum da da Ufuk Gül- 
dem ir’in 'Ç evik Kuvvetin Gölgesinde Türkiye’ ki
tabı okunmaya değer önem li bir kaynaktır. Hz. 
M ııham ıned’e: “D avandan vazgeçmek şartı ile b u 
yur geç başımıza yönet bizi.” teklifinin ve verilen 
cevabın hatırlanm asında da yarar vardır.

Diğer taraftan 'bu nlar gitse de kurtulsak veya 
bunları ihraç edelim  de bu iş bitsin diyenler, b ö 
lünmüş partilerin, AP, ANAP, CHP, durum larını 
incelesinler. D em irci, 1 9 6 8 -1 969’da AP’ den 41 ki
şiyi atarak, (‘4 1 ’ier O layı’), o gün için iç sorununu 
çözmüştür. Ama, ‘41 ’ler olayından sonra AP tek 
başına iktidar olam am ış, kendini bir daha toparla- 
yamamıştır. D Y P’den yapılan ihraçlar, D Y P’yi; 
ANAP’tan yapılan ihraçlar, ANAP’ı bugünkü du
ruma getirmiştir. Sayın Çiller şim di, herkese barış 
mesajları göndererek kırıp döktüklerini yeniden 
toparlamaya çalışıyor. FP ’de ‘gitmeye zorlam a’ ve
ya ‘ihraç yolunu düşünenler testiyi kırm adan önce 
çok ama çok düşünm eli, fıklı etm eli, tezekkür ve 
de tedcbbtir etm elidirler.

Merkez Sağ: Bir Çıkmaz Sokak

Türkiye’de siyasî yapı; merkez sağ, merkez sol ve 
çevre partiler gibi bir dağılım  göstermektedir. D P  
AP, ANAP ve DYP m erkez sağ partilerdir. AP, 
ANAP ve DYP darbelerden sonra kurulmuştur. 
Bütün darbeler, m erkez sağ partilerin lider kadro
larının yenilenm esini beraberind e getirm iştir. 
1980 sonrasında meydana gelen yapılamşla m er
kez sağ ve sol parçalanm ıştır. Bu dağınıklık bugün 
hala devam etm ektedir. 28 Şubat Postm odern 
darbesi, parlam ento ve siyaseti kıskaca alıp etki
sizleştirirken büyük bir siyasi kaosu da b eraberin
de getirm iştir. Halkın partilerden soğum asını sağ
lamıştır. Anketlerde kararsız oyların % 4 0 ’la ıa  tır 
m anm ış olm ası, b ir çok  kesimin iştahını kabart
maktadır.. Karasızların çoğalm ası, lider kadrola

rın yıpranm ası, FP ’nin kapatılma davası, Eccvit’ in 
sağlık sorunları, hem merkez sağda hem de merkez 
solda yeniden yapılanmayı gündeme getirm iştir. 
10 yıllığına merkeze (Yeni Merkez, Sağ P ro jesi), 
kitlelerin ilgi ve sempatisini çekecek yıpranm am ış 
isim veya isimler aranmaktadır.

FP’dcki bunalım , Yeni Merkez Sağ Proje açısın
dan önemlidir. T u n  da bu esnada FP içindeki olup 
bitenler, yalnızca FP ’lilere bırakılam ayacak-kadaıy 
bazı çevreler için, önemli hale gelmiştir. Acaba ba
zı merkezler, FP’deki bir grubu gerçekten merkez 
sağa çekmeye mi çalışmaktadır. Yoksa böyle bir gö
rüntü verip iç bunalım ı daha da derinleştirm ek mi 
istiyorlar? Bu da oyunun daha karm aşık bir kura
lıdır belki de. ‘M erkez sağ lider çıkaram ıyor’ aldat
macası ile FP’deki bazı arkadaşlar merkez sağ d en i
len bir kara deliğe sokulmak istenebilirler.

M erkez Sağ denilen çıkmaz sokak nedir?

“ M erkez sağ p artiler m u h afazak ard ırlar. Am a  
m evcu t sistem i, m evcu t statü k o y u , m ev cu t s i
yasal ilişkiler türünü eleştirilerden uzak tu t
m ak m an asın d a m u h afazak ard ırlar. D ini, ta r i
hi, kültürel sem bolleri sık k u llanırlar. M uh afa
zakarlık , b ir dini, kültürel değeri m u h afaza  ed i
yor gibi g ö zü k ü r; fakat bir b ak arsın ız  bu n ların  
h içbiri m u h afaza filan ed ilm em iş. M uhafaza  
edilen sad ece iktidar ilişkileri ve statü k o d u r. 
M erkez sağ partilere bakın, dini d eğerlere en 
fazla o n la r atıfta b u lunurlar, yani diııi en fazla
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o n la r  siyasete alet ed erler; çün k ü  çok  ih tiy açla
rı v ard ır. Sosyal adaletsizliğin d o ru k  n ok tad a  
o ld u ğ u , h içb ir zam an  sosyal devletin  gerçekleş
m ed iğ i top lu m d a bu düzeni sü rd ü rm ek  öyle  
kolay değil. M erkez sağ, hep yaptığı şeyleri dini 
sem b o llerle  besliyor. O sem b olleri ön planda  
tu tu y o r, ark ad an  h er şey değişiyor, b ütün to p 
lu m  a lt üst oluyor. Son 5 0  sen ed e m erk ez sağ  
p o litik alarla  olan b u d u r.”3

Bu anlayışın en canlı bir tem silcisi olarak sayın 
Denıirel ve arkadaşlarının tutum  ve tavrı ortada
dır. D em irci, halkın reyine ihtiyacı olmadığı andan 
itibaren söylem lerin i yüzde yüz değiştirm iştir. 
D arbelerden şikayetçi olm uştur, fakat 28 Şubat 
darbesinin yanında yer almıştır. Bu, merkez sağın 
psikolojidir. Merkezdekiler, dini söylemi kullanu, 
ama dindarların yönetim ine taham mül edemezler. 
Ö zal’ııı özel konumu hariç merkezde dindar bir li-
, 1 , , , .  1 A r > ’ „ ; „  „ , , , - i , ,
VIV.I UIHRlllllyLll. / U Mill ....... t

tin Bilgiç, b ir gecelik paraşüt operasyonu ile, ken
dinden en em in  olduğu bir anda, liderlikten tepe 
taklak edilerek götürülmüştür. Sonra da kurucusu 
olduğu partiden gitm ek durum unda kalmıştır. 
Özal sonrası ANAP’ta da liberaller ani bir darbe ile 
partinin kurucularının bir çoğunu partiden gön
dermişlerdir. ‘B aşörtü lü öğrencilerin  okum asına 
taham m ül edem eyen bir m erkez sağ; hanım ının 
başı kapalı o lan  b irin in , m erkez sağda lider o lm a
sına’ rıza gösterir mi?

İşte böyle bir anlayışı on yıl suni teneffüsle ya
şatacak insanlar aranıyor; bunları lider olarak de
ğil, stepne, payanda olarak arıyorlar. Dileğim iz 
1970’lcrin m eşhur D em okratik Parti denem esinin 
yeniden yaşanm am asıdu.

Sonuç

d ü zen lerm iş. Tatlı sö zü n e , y u m u şak  ipek ku 
m aşın a  aldanıp T ü rk  m illeti ço k  çok  öldün; 
T ü rk  m illeti öleceksin! O ra d a  k ötü  kişi şöyle  
ö ğ ıe tiy o rm u ş: U zak ise kötü  m al verir, yakın  
ise iyi m al v erir  deyip öyle ö ğ retiy o rm u ş. Bilgi 
bilm ez kişi o sözü alıp, y ak ın a gidip, çok  insan 
öld ü n ! O yere d o ğ ru  g id ersen , T ü rk  m illeti ö le
ceksin! Ö tü ken  y erin d e o tu ru p  kervan, kafile 
g ön d erirsen  h içb ir sıkıntı y ok tu r. Ö tüken o r 
m an ın d a o tu ru rsa n  ebediyen il tu tarak  o tu ra 
caksın.”4

Merkez sağ liderliğine soyunanlar; Çin milleti 
yerine merkez sağı, m al yerine iktidarı ve Ötüken 
yerine düşünce yapısı ve inanç sistem ini yerleştire
rek Kağan’ın konuşm asını bir kez daha okusunlar.

‘Gitseler de kurtulsak’ diyenler de Şeyh Edeba- 
li’nin O sm an Gazi ye vasiyetini okusunlar:

“Ey oğul, hevsin!
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana!

Güceniklik bize, katlanm ak sana!
Suçlam ak bize, katlanm ak sana!
Acizlik, yanılgı bize,
Hoş görm ek sana!
Ey oğul!
Bundan sonra bölm ek bize, bütünlem ek sana.”

Ve tüm  M iislüm anlar
“R abbim iz, bizi ve im an ile daha önce bizi 
geçm iş olan kardeşlerim izi bağışla ve kalp
lerim izde im an etm iş olanlara  karşı bir kin 
bırakm a.,” (59 H aşr 10)
“R abbim iz, katından bize b ir rahm et ver 
ve işim izden bize doğru olanı kolaylaştır.” 
(18 K ehf 10)

diye dua etsinler. ■

Bilge Kağan m  O rhun kitabelerinde yer alan bir 
konuşm ası, O rta  Asya steplerinden 21. Yüzyıl T ü r
kiye’sine gönderilm iş tarihi bir mesaj özelliğinde- 
dir:

“ Çin m illetin in  sözü ta tlı, ipek k u m aşı y u m u 
şak im iş. Tatlı sözle, y u m u şak  ipek kum aşla al
d atıp  u zak  m illeti öylece yak laştırırm ış. Yaklaş
tırıp  k on d uk tan  so n ra , kötü şeyleri o zam an

Kaynaklar
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■Fazilet Partisi
Bölünme Tuzağına Düşmemeli

KAPAK

i

Abdullah Yıldız

“Onlar, aranıza nifak sokmaktan başka bir 
şey yapmayacaklar.” (9/47) 

“Birbirinizle çekişmeyin, sonra yılgınlığa dü
şersiniz ve rüzgarınız gider.” (8/46)

28 Şubat sürecinin öncelikli hedefi, “Refah 
Partisi bereketini tasfiye etmek”t\, dersek, 
sadece malum u ilam etm iş mi oluruz?

Hayır! Ayrıca bu tesbitle, Postm odern Darbe 
sürecine zemin hazırlayan b irbirin e zıt iki irade ve 
güç odağına da vurgu yapm ış oluruz: Bir; tslami 
değerlere bağlı “Anadolu iradesi”ni temsil eden ve 
onu iktidara taşıyan Refah Partisi. İlci; bu iradeyi 
tasfiye etm ek isteyen ve uluslararası çıkar çevrele
riyle m enfaatleri özdeş hale gelen yerli işbirlikçile
rini temsil eden “28 Şubatçı” kudretli azınlık.

Türkiye, son dört yılda, bu “kudretli azınlığın” 
inançlı halk çoğunluğunu sindirmeye ve onların 
tem silcisi olarak gördüğü “m illi görüşçü” siyasal 
hareketi bertaraf etm eye dönük ‘uzun vadeli’ ve 
planlı operasyonlarına tanık oldu.

Böl, Parçala...

H atırlanacağı üzere, 28 Şubat rüzgarının şiddetli 
günlerinde malum çevreler, evvelemirde Refahyol 
iktidarından acilen kurtulm ak gerektiğini yazıp çi
ziyor; ardından Refah P artis in in  kapatılm asını 
gündem e getiriyor; hatta kapatılm asının bile ye
terli olmayacağını savunuyorlardı. Refah Partisi

hareketini ‘zararsız’ (!) hale getirm e noktasında en 
ilginç proje Atlantik ötesinden geliyordu; A BD p o 
litikalarını dillendirdiği iddia edilen dalat H alm an 
30.04 .1997  tarihli M illiyet gazetesinde (28 Şu- 
bat’tan İlci ay sonra) yazdığı yazıda şöyle diyordu:

“RP’nin bir parti olarak bölünmesi, daha iyisi 
parçalanması, ülkemizin siyasal geleceği için hayırlı, 
uğurlu olacaktır... RP’deyakın gelecekte çatlamalar, 
kopmalar olması beklenebilir. Refah bölünmezse bi
le yeni din partileri kurulması mümkündür. Düşü
nün Refah’tan iiç parti doğarsa, bundan sonraki se
çimlerde hiçbiri barajı aşamayabilir. Ya da yepyeni 
bir din partisi kurulursa, RP ve yeni parti, belki kü
çük partiler olurlar. TBMM’de. Milletçe okuyalım, 
üfleyelim de birleşik din cephesi bölünsün, parçalan
sın...”

Öyle anlaşılıyor ki bu ‘sinsi plan uygulamaya 
konuldu ve bilindiği gibi, ilk aşama olarak Refah 
Partisi “postm odern” psikolo jik  savaş yöntem le
riyle iktidardan düşürüldü. İkinci aşamada, 'siya
sallaşan hulcuk’un simgesi olarak tarihe geçen yar
gı süreci ve gazete kupürlerinden derlenen iddi
anam elerle parti kapatıldı, Bu esnada partiden b a
zı ayrılma ve kopmalara tanık olundu. R P ’nin ye
rine kurulan ve aynı misyonu temsil eden FP, ka-

i

.v :
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patılma tehdidi altında girdiği IS Nisan 1999 se
çimlerinden " in a d ın a  F a z i l e t” sloganıyla % 15’lik 

oy alarak erimediğini, bölünmediğini ispatlayarak 

çıktı. Bu nedenle de 28 Şubatçı iradenin hedef tah
tasının tam orta yerine bu kez Fazilet Partisi yer
leşti.

Şimdilerde ise “yeni din partisi” nin kurulma 
bazır 11kla rı ıı dan sözedi 1 iyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan FP kongresi öncesinden 
başlayarak günümüze değin yaşanan gelişmelere 

bakılırsa, ‘Milli Görüş H areketin i bölme strateji

s in d e  hayli mesafe katedildiği anlaşılıyor. Burada, 

medyanın “yenilikçi” - “gelenekçi” diye isimlen
dirdiği kesimlerden herhangi birinin sözkonusu 

‘derin bölme p lan in ın  uygulayıcısı olduğunu söy

lemiyoruz, söyleyemeyiz. Lâkin, daha önceleri, 
parti yönetimi ve liderliği çerçevesinde ciddi bir 
eleştiri getiremeyenlerin 28 Şubat sonrasında 
“mağdur edilmiş” bir lider ve yönetime karşı - 

bazı haklı gerekçelere dayansa da- eleştiri boyu
tunu aşan sözlerini anlayamadığımız gibi, yaşanan 

olağanüstü şartlarda teenni, tahammül ve itidalle 
hareket etmesi gereken bazı sorumluların adeta 

yangına körükle giden itici, kışkırtıcı tavırlarını da 
anlayabiliyor değiliz. Bu noktada RP’yi “h a b is  ur"  

diye niteleyip, kapatılmasında başrolü oynayan ve 

FP’nin kapatılması için de dava açmış bulunan es

ki Başsavcı Savaş’m, geçtiğimiz aylarda bir gazete

de yer alan şu ifadeleri son derece manidardır:
“Bıı s a a tte n  so n ra  F P  k a p a t ı ls a  d a  k a p a td m a s a  

d a  ço k  ö n e m li  değil. Ç iin k ii  b ö lü k , p ö r ç ü k  b ir  F a z ile t  

v a r  k a r ş ım ız d a . F P ’d e k i  p a r ç a la n m a ,  bu  p a r t iy i  r e 

j im  için  t e h lik e li  o lm a k ta n  ç ık a rd ı."  { \ 0 .0 l .2 0 0 l ,  Ye
ni Şafak)

Bu cümleler, MNP-MSP-RP-FP çizgisindeki 
‘Milli Görüş Hareketi’ııi bölme stratejisi’nde “son 
aşama”ya gelindiğini gösteriyor adeta.

İşte bu noktada, parti ile organik bağı olsun ya 

da olmasın, Island duyarlılığa sahip herkesin so
rumluluk bilinci içinde hareket etmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Özellikle partide görev alan kardeşle
rimiz başlarını iki ellerinin arasına alıp cnine bo 

yuna düşünmeli, attıkları her adımı kontrol etme
li, ağızlarından çıkan her sözü çok iyi hesab etme
lidirler. Binlerinin ellerini ovuşturarak iç kavgamı
zı seyretmesi kanımıza dokunmalıdır. Bölünmeyi 
ve parçalanmayı kamçılayıcı davranışlardan kaçın

malı; nefisler, ihtiraslar gemlenmeli; idealler, ilke

ler ön plana çıkarılmalıdır.

İnanç ve ilke mücadelesi verenler, şu Kur’ani 
gerçeği sürekli gözöntinde tutmalıdır: İnananlara 

kötülük ve zarar vermekten başka bir şey düşün
meyen ve onlara karşı nefret ve kinleri ağızların

dan taşanlar, müminlerin zorluk ve sıkıntıya diiş-
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melerinden keyif alır, şeytani bir haz duyarlar cephede bulunan kom utam Sa'd bin Ebû Vakkas’a
(3/118).

Anadolu insanının , m iislüm anlığm  ve m üslü
manların önünü kesmek için her yola başvuran za

yazdığı mektubu hatırlatıyor:
. Sana ve beraberiınkkilere düşman karşısında 

gösterdiğiniz dikkatten daha fazla, günahlarınız
lim, fasile, m ünafık , günahkar, inatçı zorbaların al
datıcı sözlerine, vesvese ve iğvalarma kapılarak iç 
çekişmeleri tırm andırm anın ve ayrılık ateşini kö
rüklemenin bize neler kaybettireceğini iyi düştin- 

-ıneli ve inancım ızın bize em rettiği davranış kalıp
larından sapılm am alıdır.

“Ve Tezhebe Rîhuküm”

“Allah ve Resulünün buyruklarına kesinlikle uyun. 
Birbirinizle çekişip didişmeyin; sonra yılgınlığa dü
şersiniz ve rüzgarınız gider. Sabredin, çünkü Allah 
sabredenlerle beraberdir.” (8/46)

Elmalılı H aindi Yazır, bu ayetin tefsiri m eya
lımda şu açıklam ayı yapmaktadır:

“Aranızda niza etmeyiniz ki feşel'e düşersiniz; 
yani zayıf, tembel, çekingen ve korkak olursunuz, sa
laklaştı; yılgınlaştrsınız; ve rüzgarınız kesilir, hava
nız söner, ağırlığınız kaybolur, devletiniz gider.” (E l
malık Haindi Yazır, Hak Dini Kur’an D ili, Azim y., 
C.4.S.5. 237-238)

Ayetteki şu ifadeyi tekrar vurgulayalım :“Ve tez
hebe rîhuküm; ve rüzgarınız gider!”

Eğer b irbirin ize düşer, birbirinizle mücadeleye 
girerseniz heyecanınız kaybolur, enerjiniz tükenir, 
gücünüz azalır, dayanışına ruhunuz yok olur, gay
retiniz kesilir.

B ililerin in  çekişen taraflara üfürdüğü şeytani 
esintiler, sahte ve geçici rüzgarlar onları aldatm a- 
malıdır. Bizi başarıya götürecek 
olan asıl rüzgar ve yegane güç 
kaynağım ız A llah ’ ın lûtfıı ve 
yardımıdır.

Râzi T e fsiri’nde Enfal/46. 
ayetle ilgili olarak M ücahid ’iıı 
şu görüşüne yer veriliyor: “Rüz
garınız gider” dem ek, “size olan 
ilahi yardım gid er” demektir.
(Fahruddin er-Râzi, Tefsir-i Ke
bir, A kçağy., 1991, c .l l ,s .3 2 8 )

Bu ifade bize, Hz. Ö m er’in

karşısında dikkatli olmayı emrediyorum. Çiinkii, İs
lam ordusunun günahları beni, düşmanlardan daha 
çok korkutuyor. Miislümanlaı; ancak düşmanları
nın Allah’a karşı isyanları sebebiyle yardım olunu
yorlar. Eğer-bu olmasa, bizim onlara karşı hiçbir 
kuvvetimiz yoktur... Biz onlara karşı ancak fazilet ve 
takvamız nedeniyle yardım olunuyoruz; yoksa sa
dece gücümüz sayesinde galip gelmiyoruz... Eğer gü
nahta onlara eşit olursak, kuvvette onlar bize üstiirı 
hale gelir... Allah yolunda bulunduğunuz halde Al
lah’a karşı günahlar işlemeyin!...” (Seyyid Sabık, 
Fıkhu’s-Sünne, Pınar y„ 1987, c.3, s .345)

Unutm ayalım ki, başarılarım ız sadece Allah’ın 
lûtfıı ve yardım ı iledir, ilahi lü tu f ve yardım ın ke
silmesi ise bizim için en büyük kayıptır.

Kesintisiz Ahlak ve Fazilet Mücadelesi

Geçmişi ve bugünüm üzü aydınlattığı gibi, yarınla
rım ızı da aydınlatacak olan, geleceğimizi nasıl inşa 
edeceğimize ilişkin şaşmaz ipuçları ve ilkeler orta
ya koyan İlahi Kitab, “kesintisiz ve fopyefcün” ahlak 
ve fazilet m ücadelesinde inananlara “sın ırsız” bir 
hedef çizer:

“Fitne (fesat, kiifiiı; şirk, sapıklık, zulüm)’den 
eser kalmayıp din (düzen, yaşama tarzı, nizam, sis
tem) de yalnızca Allah’ın (fıtrat, adalet, barış, esen
lik) dini oluncaya kadar mücadele edin.” (2/193, 
9/39)

m j l m u u i m
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luainim ur bıı kııiiu mücadelede elbette çeşitli 
engellerle karşılaşacaklar; Şeytani tuzaklar ve sinsi 
planlarla S ırat-ı M üstakim ’den alıkonulm aya çalı
şılacaklardır. Dün olduğu gibi bugün de inananla
rı aynı zorluklar, aynı sıkıntılar beklem ektedir: 

T a r ih in  her dönem inde “dosdoğru yol”da ah
lak ve fazilet mücadelesi verenler hep aşağılanmış, 
suçlanm ış, iftira  ve itham lara maruz kalm ışlardır: 
Mesela, Firavun ve taraftarları, Hz. Musa ve H a
run’u “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” (40/26), 
“ülkede söz sahibi olmaya çalışmak” (10/78), “ken
dilerine üstün bir yer sağlamayı arzıılamak”h  
(23/24) suçlam ışlardır.

*H er to p lu m 
da, ülkenin kaym a
ğını yiyen ve refah
tan şım aran azınlık 

u iu iii .i l  lailesı, 
H akk’a inanan ve 
bu inancını gerek
lerini yerine getir
m ek isteyen m ü 
m inleri Htoplumun 
en alt tabakasına 
mensup bayağı 
kimseler” (26/111); 
"duştık aktlhlar/ge- 
ri kafalılar” (2/13) 
yani buguııkıi ifa
desiyle ayak takı
m ı, köylüler, ta- 
kunyalıkr çernbeı 
sakallılar, çarşaflı
lar genciler... şek
linde niteleyerek 
aşağılamışlardır.

^ E g e m e n l e r ,  
zayıf ve hakir gör

dükleri m üm inleri, sahip oldukları ilkel düşünce 
ve fikirlerle ikna edem eyeceklerini anlayınca güce 
başvurmayı tek  çare olarak görmüşlerdir. Tıpkı F i
ravun ve adam larının tutum u gibi: “Sizin bize kar
şı bir üştürdüğünüzü göremiyoruz.” (11/27, 91) 
"Şüphesiz bizim, onların üzerinde ezici bir giiciimiiz 
rar.” (7/127)

Ö ze llik le  p a r t id e  g ö re v  

alan k a rd e ş le rim iz  başla
rını iki e lle rin in  arasına  

alıp en in e  b o y u n a  düşün

m eli, a ttık la r ı h e r adım ı 

ko n tro l e tm e li,  ağ ızların

dan çıkan h e r  sözü ço k  

iyi hesab  e tm e lid ir le r . Bi

nlerin in e lle rin i o vu ş tu ra 

rak iç kavg am ızı s e y re t

m esi kan ım ıza d o ku n m a- 

lıdır. B ö lün m eyi ve  parça

lanm ayı kam çılayıcı d a v 

ranışlardan kaçınm alı; n e 

fis ler, ih tiras la r g e m le n -  

m eli; id e a lle r, ilke ler ön  

plana çıkarılm alıd ır.

'F ırrarın sesini dinleyerek H akk’a koşan insan
lara akli ve m antıki temele dayalı yeni bir alterna
tif  sunm aktan aciz kalan m ü tref ve m üstekbirler 
zümresi, inananları baskı, tehdit ve psikolojik sa
vaş yöntem leriyle susturm ayı denemişlerdir. Tıpkı 
Şuayb ve Lût peygambere yaptıkları gibi: “EğerŞu- 
ayb’a tabi olursanız, siz kaybedersiniz!” (7/90) “Biz 
seni (Lût aleyhisselam) insanlarla görüşmekten men 
etmemiş miydik?” (15/70)

*lçin de bocaladıkları batıl ve saçm a ideolojile
rine ve bilinçsizce savundukları fesat düzenlerine 
bakm adan m üm inleri ‘sapıld ık’la suçlamışlardır. 
Hz. M uham m ed (s) ve ashabını suçlayan cahiliye 
putperestleri gibi: “İnananları gördüklerinde ‘bun
lar sapık insanlar’ derlerdi.” (83/32)

* Ülkelerin kaderini elinde tutan ve kendi süfli 
çıkarlarını kaybetm ekten korkan azınlık “müstek- 
u u ”  g lL i p ,  (Null k ı i V m i  ö i i l c ğ m u t '  g ü i ü l d ü ğ ü  g ib i )  

inananlara Karşı “tuzaklar nurmuş ve lıaK daveti et
kisiz hale getirmek için yanlış ve yanıltıcı delillerle 
karşı koymuşlardır” (40/5)

İnanç, ahlak ve fazilet m ücadelesi verenler, 
Kur’an’ı bu ‘kutlu  m ücadele’ m antığı açısından 
canlı, dinam ik b ir m antıkla ve yepyeni bir gözle 
okurlarsa, günüm üzde takip etm eleri gereken ilke
leri ve ortaya koymaları gereken davranış kalıpları
nı tesbit edebilirler.

B iz sonuç olarak şunu söylem ek isteriz; İna
nanların, bu kutlu m ücadelelerinde çeşitli engeller, 
sinsi tuzaklar ve şeytani planlarla karşılaşmaları 
doğaldır.

Elbette, “dosdoğru yoF’dan alıkonulm ak iste
neceğiz.

Elbette, m addi-m anevi işkence, baskı ve teh
ditlerle karşılaşacağız.

Elbette, sıkıntıya uğrayacağız ve “göğsümüz 
daralacak” (15/97).

Elbette, “R abbim iz A llah’t ır ” dem enin bedeli
ni ödeyeceğiz.

Ve elbette aram ıza nifak sokm ak isteyenlerin 
şeytani hile ve desiselerine m uhatap olacağız.

Ama Rabbim izin vaadini asla unutmayacağız:
“Eğer siz zorluklara sabreder ve Allah’a karşı 

sorumluluklarınızın bilincinde olursanız, onların 
‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez. Şüphe
siz Allah, onların yapmakta olduklarım kuşatan
dır.” (S im ) m
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Anadoltr  insanı Kimlik Bulup 
Uyanabilirini?

K A M K

!

İsmail Kazdal

Kadîm Anadolu’dan 
Bugünün Anadolu’suna

I*  ki bin küsur sene önce yaşamış Atina m edeni
yetinin büyük filozofu Aristo, A nadolu’yu 
“köleler diyarı” olarak nitelem işti. D oğru bir 

niteleme miydi bu tespit? Büyük anlam da öyleydi. 
Çünkü, Anadolu eski dünyanın kavimler trafiğine 
köprü olmuş bir coğrafyaydı. Neredeyse eski dün
yanın bütün fatih kavim lerinin orduları bu top 
raklar üzerinden gelip geçm işti. O nun içindir ki, 
Anadolu toplum ları hep baskı altında kalm ış, kor
kutulmuş, fatih toplum ların otoritesine itaat edici 
bir karaktere sürüklenm iştir. O kadar ki, zaman 
zaman fatih toplum ların otoritesine, kendi top- 
lum larının içinden çıkm ış otoritesinden daha faz
la saygı duymuş, b ir bakım a sezardan daha çok se- 
zarcı olmayı karakter edinm iştir kendisine A nado
lu topraklarında yaşayan çeşitli topluluklar.

Elbette böyle bir topluluk kozm opolitleşecekti, 
hatta dejenerasyona uğrayacaktı, hatta ve hatta pa
ganlaşacaktı. Basit mahalli örflerden başka hayatı 
olmayacaktı. Evrensel ilkeler içeren dinleri anlaya
mayacak, anlayam adığı ilkeleri elbette ki içselleşti- 
ıem eyecekti. Böyle olduğu içindir ki, gelen fatihle
rin dinlerini kabul eder gibi bir tabiata sahip o l
muşlardı. Kabul etm e yetenekleri yok olduğu için 
(çünkü kölelerin sorgulam a ahlâkları olam az, sor
gulama ahlâkları olm ayan toplum ların da kendi

yerel gündelik yaşantı örflerini aşan her hangi bir 
ilkeyi içselleştiremeyecekleri her sosyal bilim cin in  
malumudur.

İşte Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan top
luluk, hiçbir ilkeyi içselleştiıem ediği için böyle bir 
karışık topluluktur. Ondan dolayı m eşhur Malcya- 
vel, “Fransa'yı işgal etm ek kolaydır, fakat insanına 
hakim olup orada yerleşmek zordur. O sm anlı’yı 
işgal etm ek fevkalade zordur, ama bir kere de işgal 
edince orada yerleşip kalmak çok kolaydır” diye
rek, Anadolu insanının her şeye, özellikle de fatih 
toplum lara am enna diyen yapısına işaret etm ekte
dir.

Hep ceberut erkler baskısı altında yaşamıştır 
Anadolu sakinleri. Ama hiçbir zam an bu baskıyı 
anlayacak, hatta hissedecek durum da bile o lm a
mıştır bu halk. Çeşitli yollarla m addî-m anevî bas
kı altına alınıp, sorgulaması, kalıcı b ir k im lik yaka
laması engellenmiştir. Kur’anî ifadeyle, mustazaf- 
laştırılmıştır. Yani, kasıtlı bir biçim de zayıf bırakıl
mıştır. Zayıf bırakılarak kavimler geçidi olan bu 
topraklar her gelen fatih toplum ların kolayca mes
ken tutabileceği bir coğrafya haline getirilebilm iş
tir. Bu hâli hiçbir değişiklik gösterm eden tarihler 
boyu sürmüş, nihayet, ikinci dünya savaşı sonucu 
hür ya da katılım cı dem okratik dünya bloğunda 
kalmanın ve bırakılm anın sonucunda, biraz olsun 
gözünü açacak ve “ben neyim, hangi dünyada ya
şamaktayım, bilgi şartlarım var mıdır, dünya nasıl
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I . f  ................. 1 . ., 4..-. I . , 1 . 1 I ••ytiŞdiilahta ve ncıcı mı^cuueıueuıı, üürünce ve 
inanç hürriyeti ne demektir, devlet bireyi nereye 
kadar takip etme, gözleme hakkına sahiptir, kişi

nin özel hayatına karışılabilir mi?” gibi ve benzeri 
daha bir çok kişilik hakkıyla ilgili soruları soranlar 
ortaya çıkmış ve de asırlarca kutsal saydığı erki 

sorgulamaya başlamıştır. Bu sorgulama detaya in
dikçe de daimi ve ebedî erk rahatsız olmuş, bu gi

bi soruların sorulmasını engelleyecek darbe ted

birleri alarak, Anadolu sakinlerinin kendisini bul
masını önlemeye çalışmıştır.

Evet. Hem etnik ve hem de din olarak karma

şık haldeki Anadolu sakinleri bir takım ilkelerle 
kimlik sahibi olmaya kalkıştığında, bu topraklar 
üzerinde erk olabilmiş list yapı sosyetesi ve ku
rumlan başını ezmeye, uyanmasını engellemeye 
çalışmıştır. Bu durumla karşılaşan ilk siyasi kurum 

D!', dit. Dibin da doğrum bu partinin Menderes 
grubudur. Bilinçli bir hareket değildir. Keyfiyet 
olarak içi doldurulmuş bir fikre, bir plana bağlı si

yasî kurum değildir bu parti. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında yeniden çizilen dünya coğrafyası tanzi
minde, Türkiye Batı dünyasının etki alanında bıra-

kıimışrır. Ru dünyanın siyasi yapılanması, adına 

demokrasi denilen çok partili bir sistemdir. Türki
ye bu dünyanın etkisine terk edildiğine göre, en 
azından iki partili bir siyasî rejim kurulmalıdır. İş
te bu sebeple bir anlaşma sonucu kurulmuş parti
dir Demokrat Partisi. Cumhuriyetçilik, halkçılık, 

devrimcilik, laiklik, devletçilik gibi sözde ilkeleri 
ifade eden altı oldu sistem değişmeyecektir. Ama 

bu sloganlar aslî manalarıyla algılanmayacaktır. 
Yani Türkiye Cumhuriyetinin tüm vatandaşları 
cumhura dahil olarak görülmeyecek, aksine, dev
letten beslenerek semirmiş ve bundan dolayı da 
her alanda “devlete zeval gelmesin” diyecek devlet 
sosyetesi halktan ayrı görülecek ve yalnız bu sosye
teye cumhur gözüyle bakılacaktır. Devrimcilik da
imi hareket olarak görülmeyecek, tam aksine, dev
letin çizdiği sınırlar içinde statik olarak kalmak bi
çiminde tilgılıinaedkin. Laiklik, devlerin bu dm 

adına öteki dinlere baskısının kalkması ve bütün 
dinlere aynı mesafede kalması şeklinde anlaşılma

yacak, tam aksine, din seçme hakkının devlete ait 
bir iş olduğu kabul edilecek ve özellikle de devletin 
İslâm dinine müdahale etmesi şart olacaktır. Dev

letçilik yalnız ekonominin 
devletleşmesi şeklinde anlaşıl
mayacak, aynı zamanda halkın 

da devletin malı olduğu biçi
minde mütalaa edilecektir. 
Ama bu parti içinden Mende
resçiler denebilecek bir gurup 

çıkıp, halkı arkasına takmaya 
ve ona bir Lakım haklar tanı
maya başladığında, her şeyi 

eline geçirmiş ve devlet olmuş 

üst yapının rahatı bozulmuş, 

bu üst yapıya hizmet vermesi 

için kurulmuş düzenin bütün 
kurum lan bu partinin ve özel

likle de Menderes’in üzerine 
bütün şiddetiyle yürümüş, so
nunda da daha fazla dayana

mayarak atmış yılında “Kanla, 

irfanla kurduk biz bu cum hu
riyeti” dedirtilen askere yaptı

rılan bir darbeyle yıkmış, de-
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m okrasi olduğunu zannederek, “Ben bu orduyu 
yedek subaylarla da yönetirim , halk isterse şeriatı 
bile getirir” gibi çarpık (!) laflar eden halk adamı 
M enderes’i asıp intikam ını alm ıştır D in gibi bir a ı- 
güm anı kullanm adığı, sadece dem okrasi dediği 
halde dem okrasinin asıl m uhatabı olan halkı de
mokrasiye katmaya çalıştığı için yıkılmış ve ceza
landırılm ıştır M enderes ve arkadaşları.

Bu parti yıkılıp cezalandırıldıktan sonra, parti
ye oy veren halk çoğunluğunu bloke etm ek için ye
ni bir partiye ihtiyaç vardı ve o parti de bir genera
lin başkanlığında kuruldu. Yıllarca sonra yapılan 
12 Eylül darbesinde de aynısı denenm iş ve Horoz 
partisi kurulm uştu. Sonradan yukarıda anlatmaya 
ve açmaya çalıştığımız rejim  için  en m uteber ola
bilecek bir sivil olan D em irel’in başına geçtiği bu 
parti, bürokrasinin haldin olduğu büyük şehir va
tandaşından oy alamayacak olduğundan, (çünkü 
onlar devrimlcre destek veren ve elbette ki bunun 
rantiyesini yiyen kesimden olduklarından, devrim 
partisinin azat kabul etm ez köleleriydiler) ister is
temez kırsal alan oylarına hitap etmeliydi. Aslında 
bunları rahatlatıp bloke etm ek gerekmekteydi. 
İkinci bir partinin görevi, köylüyü “Benim  de par
tim  var” tesellisine sokm aktı zaten. Bunun için ku
rulm uştu devlet partisi dışındaki ikinci parti. Fa
kat bu halkçılık oyununu ciddi sanıp durmaktaydı 
halk. Gerçekten de kendisini b ir kıymet olarak 
görmeye başlam ıştı bu zavallı halk. İstiyordu da is
tiyordu. 1st yapının elindeki m ülke ortak olmaya 
başlam ıştı Anadolu insanı. Rejim in ve devletin 
m utem et adamı D em iıel’in başta olması, halkın is
teklerine, taleplerine engel olam ıyordu. B ir kere 
daha uzaklaştırıldı 7 1 ’de halkın üzerinde oyun oy
nayan parti sanal iktidarından. Anadolu halkının 
kendi ülkesine sahip çıkm a hareketi bir kere daha 
kösteklenm işti. Ama halkın oylarıyla iktidar oyunu 
oynam ak D em irel’in çok hoşuna gitm ekteydi. 
H atta bu oyunu içselleştirm iş, ciddiye almaya baş
lam ıştı.

Gerçekten de halkın değerlerine arka çıkmaya 
ve bu yolla arkasına takm aya başlam ıştı Anadolu 
insanını. Üstelik de, halkın içinden gelmiş bir deha 
olan ve dem okrasinin olm azsa olm az destekçisi li
beralizm e inanan Turgut Ö zal’ı ülkenin en etkili

It&tm K A ZD A !

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal

siyasî ve İktisadî makamına getirm işti. Dünyanın 
ve elbette Türkiye’nin efendisi Amerika dinsiz bir 
demokrasiye geçilm esini istiyordu. Bunun için de 
ekonom isinin liberal olması gerekmekteydi. Böyle 
bir program her şeyi isteyen, bir şeyler karşılığında 
oy verilen halk demokrasisiyle gerçekleşemezdi. 
D em ir bir yum ruk gerekliydi. 12 Eylül askerî dar
besine yol açacak şartlar hazırlanmalıydı. Terör tır
mandırıldı ve askerin darbesine gerekçe hazırlan
dı. Terörden yılmış halk bir kere daha darbecilerin 
arkasındaki yerini alm ıştı. Siyasî partiler kapatıldı. 
Sakıncalıları tasfiye edildi. Sakıncasız dem okrasi 
oyununa hiç pürüz çıkarm adan uyabilecek partile
rin açılm asına izin verildi. Bu arada A m erikanın 
baskısıyla liberal ekonomiyi uygulayacak Turgut 
Özal’ın önü de kerhen açılmış oldu ulusal güçler 
tarafından. Sonraları bu güçlerin içindeki bir üni
formalı zat, Turgut Özal’ı içine sindiremediğini 
söyleyecek ve söylemek istediğimizi teyit edecekti.

Evet. Halicin içinden çıkıp gelmiş olan Turgut 
Özal konjonktür gereği iktidara uzanm ıştı. Jako- 
ben üst yapının buna taham m ülü yoktu, am a, ya
pacak bir şeyi de yoktu. Çünkü her şeyi yaptırabi
leceğine inanılan Siyon-Am erika ittifakı böyle iste
mekteydi. Bu isteğe karşı gelen otorite, üst yapı, 
yönetici züm re bu kuvvet tarafından alaşağı edili-
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yordu bütün düyada. Olmazsa yok ediliyordu. B ü 
tün üst yapılar gibi, ülkemizin üst yapısı için de 
önem li olan, kendi iktidarlarıydı. İlke ve içinde ya
şayan iki ayaklı yaratıklar mahvolabilir, hatta yok
olabilirdi am a, üst yapının saltanatı yerinde kal
™  n ,„ ..  ı, ı ı . . . ,  1 -  ı .a i n x i i j - iu . v̂ u u ü  l y ı u ,  ı ı a u v ı ı ı  l y l u u ^ u  M jj g C iC llj

içinden çıkıp geldiği halkı arkasına takabilen, o n 
ların gelişm esine, zenginlenm esine, kendilerine ait 
ülkenin nim etlerinden faydalanmasına odak olan 
Özal’ın varlığını içine sindirem eyen üst yapı, en 
çok '87  yılına kadar, yani dört sene dayanabildiler 
altlarının kazılm asına. Bu tarihten itibaren, ikinci 
cum huriyet, d ört genel eğilim i barıştırm ak, glo
balleşm ek, yeryüziiyle entegre olm ak gibi tehlikeli 
laflar ve gündem ler açan Ö zal’m üzerine yürüm e
ye başladı bütün düzen kurum lan ve kuruluşları. 
Hayır. İslâm dinini Özal da tıpkı Menderes gibi, 
kendine destek olarak kullanm am ıştı. O nun için 
kendisini ayakta tutacak sağlam bir dayanağı taba
nı olam am ıştı. K ozm opolit bir seçm en alt yapısına 
sahip olduğu için yalnız kalm ıştı. Belki de ekono
miye getirdiği liberalizm in doğal sonucu olarak, 
düşünceye ve inanca da hürriyet gelebilir, bu alan
da da b ir liberalizm  doğar ve fertlerin kendilerini 
istedikleri gibi ifade ettiği b ir toplum yapısı içinde, 
tslânı dini de hakkettiği yeri alabilir diye düşün
müştü. Tabi ki içindekileri birebir olarak bilm em iz 
pek m üm kün değildir. Am a ekonom ideki libera
lizmin düşünceye ve inanca da liberalizmi getire
ceğinden aklı başında kim selerin şüpheye düşmesi 
m üm kün değildir. İşte Ö zal’ı çaresizce seven halk 
kendi hürriyetini ele alabileceği hissini duyduğu

için onun arkasından gidiyordu. H em  de bütün 
saldırılara, düşm anca şartlam a gayretlerine rağ
men. Öyle bir öldürücü yaylım ateşi altında b ırak
tılar ki Özal’ı, ölesiye sevenler dahi savunamaz ol
dular onu. Sonunda da Çankaya köşkünde doktor
suz, tedbirsiz biçim de yalnız bırakılan Özal, geldi
ği Allah’ına geri döndü. O nu sevenler ancak cena
zesinde canlanıp arkasından ağlayarak yürüdüler. 
Sağlığında ona sövm eyi m arifet bilen M üslüm an- 
lar, ancak ölüsünü takip edebildiler büyük piş
m anlıklar içerisinde. H er neyse. Olan oldu, Özal 
odaklı hürriyet hareketi bir b içim de önlendi.

MNP, MSP, Refah ve FP Çizgisi Nedir,
Ne Değildir?

Bütün bunları anlatışım ızın sebebi, Anadolu insa
nını La.şıdığı değerlerle (o  değerlerin bir im para
torluk yıkan değerler olup olm am ası başka bir ya
zının konusudur) birlikte temsil eden, bu yanıyla 
sadece yerli erki değil, enternasyonal erki de çok 
tedirgin eden, norm al siyasî yapılanm adan ayrı bir 
siyasî hareket olan M N -M SP -R P  ve Fazilet Partisi 
çizgisinin ne olup ne olm adığım  açıklayabilmektir. 
Bu siyasî kuruluşun neyi tem sil ettiğini ya da tem 
sil etmeye soyunduğunu anlam ak için ülkenin sos
yal ve siyasal yapılanm asından haberim iz olması 
gerekir.

Yukarıdaki cüm lelerde d eğindiğim iz gibi, 
D P ’nin Menderes ve ona bağlı arkadaşları, Anado
lu’da yaşamakta olan halk değerlerini pek de deşe
lemeden, derinliğine benim sem eden, sadece saf 
insanlarını arkasına takıp, onlara bu ülkenin üze
rinde haklarının olduğunu hissettirm iştir. Yaptığı 
iş bu halk değerlerinin yeniden ihyası değildir. Sa
dece fukara bırakılm ış halka sahip çıkm ak, ona bir 
kıym et olduğunu hatırlatm ak olm uştur menderes 
devri. Turgut Özal devri ise, Anadolu insanını ül
kenin ekonom ik varlığına katm ak, o varlıktan his
se vermek olmuştur. Zenginlikler tüm üyle İstan
bul, İzm ir ve Ankara dukalıklarının elinde ve em - 
ıindeyken, Özal dönem inde A nadolu zenginleri 
çıkm ıştır orta yere ve bu dukalıkların kendilerine 
ait olarak kabul ettikleri zenginlikler yayılmaya 
başlam ıştır. Bu devirde Anadolu değerlerinin bil-
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luıdaşması araştırm ası yoktur. Ama değerlerin b il
lurlaşması için yapılacak çalışm alara da zemin ha
zırlam ıştır hürriyet iklimi yaratılarak.

Fazilet çizgisi ise, tam am en A nadolu değerleri
ne sarılan ve onları kullanan bir harekettir. Bir si
yasî m ücadelenin elbette ki bir değerler alt yapısı 
olmalıdır. Aksi taktirde, siyasî kuruluş yapılamaz, 
yapılsa da uzun öm ürlü olamaz. Zam anın içindeki 
şartlarla var olur, şartların değişmesiyle birlikte 
yok olur gider. İşte M N P ile başlayıp Fazilet Parti
siyle devam eden çizgi tam am en Anadolu insanın 
değerleriyle örtüşen bir çizgi tutturm uş siyasî ha
reketin adıdır. Bu değerleri revize etm ek ve çağın 
çizgisine getirm ek gibi bir iddiası yoktur. Sadece 
Anadolu insanını kendi değerlerinden yakalayıp, 
onu kurtaracak bir güç olm a yolunda kullanm ak
tır tavrı. B ir başka ifadeyle, Anadolu insanına ken
di değerleriyle yaklaşıp ekonom ik değerlere onu 
ortak etmektir. Onun için Nene Hatun ve bilm em  
ne Çavuş gibi, tarih nostaljisi ve içindeki ham aset
leri (kahram anlıkları) kullana gelm iştir bu siyasî 
çizgi.

Daha önce tespit ettiğim iz diğer halkı arkasına 
takmaya çalışan üç siyasî partiye karşı, gelenek de
ğerlerini kullanmak dışındaki en büyük farkı ise, 
bu partinin tem silcilerinin tepeden aşağı musalli 
insanlardan oluşmasıdır. B ir başka farkı ise, diğer 
partilerde hiç görev alm am ış, onlara destek verm e

miş kimselerden meydana gelmesidir. Yani tam an
lamıyla, ülkenin ekonom ik ve siyasî hayatından 
dışlanm ış kesimden olan kişiler eliyle kurulmuş 
bir siyasî partidir. Gerçi büyüdükçe m enfaatinden 
başka hiçbir düşünceye sahip olmayan karşılaşmış 
siyasîler da katılm ıştır partiye. Ama bu m enfaatpe
rest tipler her zaman ve zem inde yapabildikleri 
başkalarının alın terine konm ak eylemini, bu par
tide gerçekleştirem em işler ve partiyi ele geçireme- 
mişlerdir. Çünkü beş vakit nam az kılmayı başara
mamışlardır. Ayrıca partinin üst kademesi, elbette 
başta lideri olm ak üzere, kendi kişiliklerinde çok 
ilkeli davranmışlar, aralarından su sızdırm am ışlar- 
dır. Aksi olsaydı, derin güçlerden bunca darbe yi
yen partinin ayakta kalması m üm kün olur muy
du? Elbette ki olmazdı. Halbuki ise, halkın değer
lerine sahip çıkarak güçlenmek yolunu seçen bu 
parti, her devlet darbesinin ardından daha büyük 
bir güçle çıkmış ve hayatiyetini sürdürmüştür. 
Kendisine, iktidardayken kapatılm a darbesi yapıl
m ış, ardından seçim gününe birkaç gün kalmışken 
kapatılm a davası açılm ış, ama, o yine de %  15’lik 
bir oya ulaşmıştır. H içbir siyasî parti bu kadar dar
beden, bu kadar dayaktan sonra ayakta kalamaz. 
Bu da gösteriyor ki, Anadolu insanını tam yüreğin
den yakalam ıştır bu siyasî hareket. O kadar ki, şa
yet isterse, bu halkı zillete iten bütün anlayışları 
kökünden söküp atabilir ve inanç hayatını istediği
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şekilde ileri ufuklar;! uçacak şekilde biçim lendire
bilir ve çağ atlatabilir belirleyici bir güce yüksel
miştir. Zillete düşm üş bir toplumu alıp izzete yük
seltecek bir siyasî kadro, elbette ki öncelikle dönüş
türeceği halkın  güvenini kazanmalıdır. O nun için 
bütün iyi niyetli devrim ci kadrolar halkın değerle
rini kullanırlar toplum u değiştirmek, değiştirebil
mek için. H alkın değerlerine alenen karşı durarak 
bir halkı değiştirm enin ya da bir halden başka bir 
hale d önüştürm enin  imkânı yoktur. Varsa da çok 
kanlı ve zalim  b ir geçiş olur böylesi bir geçiş yahut 
sosyal ve siyasal dönüşüm . Bu noktadan bakılacak 
olursa, A nadolu insanının zilletten izzete yükselişi

için tek kurtuluş ça- 
ıcsiydi M N P ve de
vamı siyasî kadro- 
um sikişi Ve e lin 

den geldiüı kadar bu 
siyasî yapılanm aya 
destek vermişti A na
dolu halkı. B ütün 
darbelere karşın, 
ayakta tutm aya ça
lışm ıştı bu siyasî 
oluşumu.

Sonunda seçim 
kanunlarının da cil
vesi gereği % 22  lik 
bir oy oranıyla ülke
nin en büyük partisi 
oluvermişti. İşte bü
tün tehlikeli o lu 

şumlar bundan sonra başlam ıştı. Kırk-elli millet 
vekiliyle tem sil edilm esi sistemin yararınaydı. Siya
sal İslâm taleplerini böylece bloke etmek ve siste
me takm ak m üm kündü. B irinci parti de ne demek 
oluyordu. Ü stelik bir de birincilik hakkı olarak ik
tidarı istiyordu bu partinin lideri. Bu kadarı çok 
fazlaydı canım . D erhal halledilmeliydi bu iş.

28 Şubat Devlet Darbesine 
Adım Adım

MNP ile başlayan siyasf
r İT r s s v î

s *  *

bütün Müslümanlar bu 
çizgiyi kayıpsız sürdür

melidirler. Fakat bun
dan da daha önemlisi, 
kendilerini her alanda 

geliştirmelidirler. Özel
likle de dinlerini 

yeniden keşfetm eye 
çalışmalıdırlar.

28 Şubat devlet darbesi hakkında söylenebilecek 
her şey söylenm iştir. O nu n için, biz bıı konuyu

uzatm adan şu veya bu sebeple soylenem em iş olan 
bazı gerçekleri söylem eye çalışalım . Bir kere 28 Şu
bat devletin halka yapmış olduğu bir darbedir. Ve 
eski üç darbeden daha rafinedir. Toplum u, yapılan 
darbe karşısında atıl bırakan bütün sosyolojik, psi
kolojik, ekonom ik ve de siyasî argüm anlar kulla
nılm ıştır toplum  m ühendisi çevreler tarafından. O 
kadar ki icabında bin yıl sürecek bir alt yapı hazır
lanmıştır. 28 Şubat’tan daha kalıcı b ir darbe yapı
labilm iş değildir ülkemizde. Zaten onu n içindir ki, 
yetmiş beş sene önce yapılmış olan ve fakat araya 
giren bir takım gerici unsurlar tarafından inkıtaya 
uğratılan devrim lerin ikinci dönem inin başladığı 
ileri sürülm üştür. B ir bakım a dünya tarihinin en 
büyük ve en sivri devrim i olan yetm iş beş yıl önce
ki devrim lerin tam am lanm ası olarak bakılm ıştır 
28 Şubat’a.

Rıı halumdnn hnvle kalın v r  nihai b ir darbenin 

alt yapısından biraz olsun bahsetm ek gerekm ekte
dir. Bu alt yapıda Refah Partisinin payını anlayabil
m ek için, bu konuda ona haksızlık yapmamak için 
um um i sosyal ve siyasal m anzarayı resm etm em iz 
gerekmektedir.

B ir kere, Refah partisi olsa da olm asa da, bu ka
lıcı ve gerçekten toplum u dönüştürücü darbe ya
pılacaktı. Bunun yapılacağını Sovyetlerin (K om ü
nizmin değil) çöküşünden ve Varşova paktının da
ğılışından sonra toplanan ilk Nato toplantısında 
anlam ıştık. Varşova paktı dağıldığına göre, ona 
karşı kurulm uş olan Nato’nun işlevi kalmadığı id
dialarına karşı, bu kuruluşun sekreteri olan zat, 
“Asıl şimdi başlıyor yeni işlevi ve bu da İslâm ’a kar
şı olan işlevdir. K ırm ızı tehlike yok olmuştur, ama, 
onun yerini yeşil tehlike alm ıştır. Bu bakımdan 
Nato’nun işlevi daha da ciddileşm iştir” karşılığım 
vererek, bu paktın niçin devam etm esi gerektiğini 
açıklayıvermiştir. İşte o saatten itibaren bizde “irti
ca” olarak tanım lanan “Siyasal İslâm ” ı geriletme 
hareketinin üzerine oturtulacağı alt yapısı hazır
lanmaya başlandı.

Yeri gelmişken şu “Siyasal İslâm ” deyimi üze
rinde de durm ak gerekmektedir. B ir itham gerek
çesi olarak kullanılan bu deyim in, nasıl olup da 
böyle bir itham a gerekçe olduğunu anlam ak 
m üm kün değildir. B ir din vardır ortalık yerde, ama
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O p İsmail Hakkı Karadayı - Necmettin Erbakan

onun bir siyasal talebi ol- 
mayacaküTTBöyİF' ■ 1 r İddia 
akıllara durgunluk verecek 
kadar abestir. Çünkü din,

Tuşundan bazı T flîlâk n ike- 
lere bağlanm asını istem ek
tedir. Ahlâk (dürüst davra
nışların tam am ı) da, elbet
te ki soyut b ir kavram ola
maz. O nun sosyal ve siya
sal yapı içinde bir canlı o r
ganizm a gibi var olm ası 
gerekm ektedir. İşte belli 
ahlâkî ilkeleri sosyal yapı 
içine alm ak ve toplum un 
ahlakını düzeltm ek hedcfli b ü 
tün dinlerin elbette ki bunu gerçekleştirm ek için 
insanı b içim lendirm ek, terbiye etm ek vc yönetm ek 
sanatı denilebilecek, tanım lanabilecek siyasî sanatı 
kullanm ak talebi olacaktır. Başka türlü ferdin 
inandığı ahlâkî ilkeleri hayata geçirm esi nasıl 
m üm kün olabilir ki, hayata geçirem ediği ahlâkî il
keleri fert olarak nasıl yaşayabilir ki?! Meselâ, faize 
karşı b ir M arksist dinli kişi, faiz temelli bir banka
cılık sistem inde, faizden nasıl uzak kalabilir ki? El
bette ki kalamaz. Evet. Her dinin kendi inancım 
yaşatabilm ek için siyasal talebi olacaktır. Elbette, 
dini içi boş ritüeller manzum esi olarak gören ve 
dinin im an ilkelerini dogm a çerçevesinde mütalaa 
eden kim selerin bu iddiaları sosyal ve siyasal alan
daki İlmî gerçeklere tam am iyle aykırıdır. Bütün 
İlahî, felsefî, İktisadî ve kavmî örfler halinde yaşa
yan dinlerin sosyal ve siyasal talepleri olmayacak
tır. Sadece her hangi bir din başka dinlerin taleple
rine zorlam a yoluyla engel olamayacaktır. Herkes 
kendi dininin şartlarını sosyal ve siyasal hayata 
uyaı layacaktır, ama, başkalarını da kendi dininin 
kurallarına uymaya zorlam ayacaktır. İşte onun 
içindir ki, devlet erki her dine aynı mesafede dura
cak, bir din adına başka dinlere baskı uygulamaya
caktır. Bizce evrensel laiklik anlayışı bu noktada 
toplanm alıdır. Bütün beşeriyeti aynı dinin pota
sında eritm ek m üm kün olm adığına göre, her çeşit 
dindarın (Kendine ait örfler adetler sahibi kimse
lerin) kendi dinini yaşamasına karşı çıkmaktan

uzak durm ak şeklindeki bir anlayış haline getirile
meyen laiklik, yeryüzüne mutluluk getiremeyecek
tir. Arzı bütünleştirm ek, insanları entegre etmek 
iddiasında olan enternasyonal güçler, eğer kendile
ri ve bütün insanlar için huzur istiyorlarsa, her d i
ne saygılı olmalılar, kendi dinleri içinde asimile e t
meye kalkışm adan, her din grubundan yeryüzün
de kendi dini adına bozgunculuk yapmamasını is
teyerek küreselleşmeyi gerçekleştirmelidirler. Yani 
biç kim se kendi dini adına başka dinlere mensup 
kimselere ya da topluluklara dayatma yapamama- 
lıdır, işte o kadar. Her din m ensubu kendi dinleri
nin ahlâkî ilkelerinin güzelliklerini bizzat yaşayıp 
örnekleyerek başkalarını cczbetm enin yollarına 
bakm alıdırlar. Daveti doğal kanalında tutm alıdır
lar.

Siyasal İslâm konusuna açıklık getirdikten ve 
arzı bütünleştirm ek isteyen vc bunu yapabilecek 
güçte olan enternasyonal güçlerin büyük yanlışını 
orta yere koyduktan sonra, bu güçlerin İslâm’ı ge
riletm e planının Türkiye’ye düşen payına yeniden 
dönebiliriz. Türkiye çok önem li b ir ülkedir. Bu 
önem i sadece coğrafyaya bağlı olm asından gelm e
mektedir. Aynı zamanda kültürel yapısından da 
kaynaklanm aktadır bu önem . Evet. Coğrafyası eski 
dünyanın geçiş köprüsüdür adeta, bu sebeple de 
bütün dinlerin ve de etniklerin harm an olduğu bir 
sosyal haritası vardır. Bu m üstesna yapısıyla bütün 
çevre ülkelere kolaylıkla açılacak bir konuma sa-

*
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hiptir. T ü rkiye’yi ehlileştiren ve kendi am açlan 
doğrultusunda kullanm ayı başaran kuvvet her kim 
olursa olsun, Balkanları, T ü ık î cumhuriyetleri ve 
de neredeyse b ü tü n  Orta-doğuyu etki alanının iç i
ne almış sayılabilir. İşte bu sebepten ötürü bütün 
enternasyonal güç odaklarının savaş alanı olm ak
tadır Anadolu ve onun üzerinde yaşayan zavallı 
halk onun için her türlü sosyal ve siyasal denem e
nin kobayı olm aktadır.

İşte bu sebeple Islâm ’ın üzerine en çok bu top
raklarda gidilm ektedir. Ülkedeki m oral değerleri 
arkasına alan, alabilen siyasî kuruluşlar onun için 
dövülm ekte, siyasî alandan sürgün edilmektedir. 
MNP/FP’nin ve çizgisinin dayak yemesinin gerçek 
sebebi, yerli o lan ı arkasına takması, Anadolu insa
nına kim lik kazandıran değerlerinin yaşamasına 
odak olm asıdır. Bu yapısı ile, yeryüzü gücünün 
karşısında bir organik  güç halinde değilse bile, po
tansiyel taşıyan bir güçtür ve de ne yanın edilin 
dünya güçlerini rahatsız etmeyecek şekle getiril
m elidir bu A nadolu değerleri. M adem ki bir siyasî 
parti bu değerleri tem sil etmeye çalışmaktadır, öy- 

' leyse onu odak olm akla itham edip devreden ç ı
karmalıdır. İşte Fazilet Partisi bu konumda olduğu 
için, neredeyse iki seneden beri açılm ış kapatm a 
davası cenderesinde, kıskacında tutulm akta ve eli 
ayağı bağlanm aktadır.

Bu durum dan ötürü, partinin suçlanacak h iç
bir yanı yok m udur? Elbette vardır. Ama onun suç
larının olagelm ekte olan olayların olm asında pek 
fazla b ir katkısı yoktur. Evet, yapılanların yapılm a
sında gerekçe o larak takdim  edilen bir takım  hata
ları vardır am a, bu  hatalar olm asa da olacaklar y i
ne olacaktı. A ksini söylem ek bu partinin yönetici
lerine büyük payeler verm ek anlamına gelir ki, o 
kadar da büyük değildirler. Yani darbelere m uha
tap olacak kadar donanım lı değildirler. H atta o n 
ları deviren derin devletten daha çok kutsal devlet
çidirler. Bireyci değildirler, insan hakları diye bir 
dertleri yoktur. H atta ve hatta daha ileri giderek 
söyleyecek olursak, derin ve de kutsal devletin, 
M N P çizgisindeki siyasî harekete destek verenler
den daha sadık dayanağı yoktu. Derin ve de kutsal 
devlet, elinden gelse bu sadık tabana dayanm ak is
ter am a, ne eylersin ki derin enternasyonal güçler 
buna im kân verm em ek kararındadır. Güce inanı

lan bir dünyada o güce direk karşı koym anın im 
kânı var m ıdır sizce? Biraz anlayın canım .

M üslüm anlar bir şekilde varlıklarını sürdür
m elidirler am a, siyasal iktidar istem em elidirler bir 
zaman. Siyasal parti olarak kendilerini temsil ettir
m elidirler am a, m uhterem  Erbakan’ın % 22 oyla 
iktidar istediği gibi iktidar istem em elidirler. Siste
mi pansum an edecek laflar söyleyecek milletvekili 
gönderm elidirler m eclise ama, onlardan aynı za
manda m uktedirlik beklem em elidirler.

Fazilet Partisi kapanır ya da kapanmaz. Bu o 
kadar da önem li bir olay değildir iktidara uzanıla- 
mayan şartlar varken. Zavallı halkı, m eclisi, m er
kez güçlere karşı koruyacak tek m ekân olan parla
m entoyu ayakta tutm ak için var güçleriyle çalış
m alıdırlar am a, iktidar talep etm em elidirler. Kısır 
klik çekişm elerine itibar etm eden, b ir bütünlük 
içinde hareket etm elidirler. Fikir ve ta v ır  h a re k e tle 
rini karşıtlığa dönüştüren her kim  olursa olsun, 
onları tasfiye etm eliler, hom ojenliklerini sürdür
melidirler. Biliyorum . B ir siyasî partiyi iktidarsız 
yaşatmak o kadar kolay bir iş değildir. Ama şim di
lik başka da çare yoktur. M üslüm anlar artık bütün 
güçleriyle enternasyonal alana çıkm alı ve inandığı 
dinin m edeniyetinin m ücadelesini bilim sel olarak 
vermelidir. Bunun için de bağlı bulunduğunu id
dia ettiği medeniyeti bir iyi tanım aya çalışmalıdır. 
Lokal anlayışlardan kurtarıp evrensel yapısını o r
taya koym alıdırlar kendi m edeniyetlerinin. Evet, 
artık lokal ya da ülke bazındaki siyasal m ücadele
lerin pek büyük bir anlam  taşım adığını bilm ekte
yiz. H içbir ülkenin kendi iç işlerini dünya politika
sı alanına göz atm adan çözem eyeceğini bilmeliyiz. 
Herkesin kendi erkini itham  etm esi o kadar da an
lamlı gelmiyor bize. Çünkü asıl erk evrensel olanı
dır ve gözümüzü o erke dikmeliyiz. M N P ile başla
yan siyasî çizgiyi destekleyen bütün M üslüm anlar 
bu çizgiyi kayıpsız sürdürm elidirler. Fakat bundan 
da daha önem lisi, kendilerini her alanda geliştir
melidirler. Özellikle de dinlerini yeniden keşfet
meye çalışm alıdırlar. Hasseten de, insanı, bireyi 
merkeze koyan bir düşünce geliştirm elidirler. Ne 
de olsa Allah kelamı olduğunda şüphe bulunm a
yan Kuran’da yüce R abbim iz bize “Ey insan” diye 
hitap etm ekte, her birim izi teker teker muhatap et
m ektedir kendine. ■
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- 28- Şubat
Müslümanlar ve Türkiye

KAPAK

Murat Güzel

28 Şubat 1997 ’de ne oldu? O tarihten bu ya
na ülkede yaşananların ne tür b ir anlamı 
var? Ya da şöyle soralım : O tarihten bu yana 

ülkede yaşananlar hangi nitelikleriyle bu tarihe ili
şik ve bu tarihsel ufuk aracılığıyla ele alınabilir? Bu 
tarih bir milat mıdır, eğer öyleyse neyin miladı ve 
niçin onun miladı?

Bu sorular 28 Şubat 1997 ’den bu yana olup b i
teni anlamaya dönük b ir uğraşı gündemde tu tm a
mıza yaradıkları ölçüde sorulabilir. Böyle bir uğra
şı gündemde tutm ak her şeyden önce Türkiye’de 
“siyaset”in şekillenişini, onun yaşadığı dönüşüm 
leri, kırılm aları ve yeni b içim leri anlam a; bu  anla
ma aracılığıyla m üslüm anların kendi siyasal du
ruşlarını daha belirgin bir hale getirm e am acına 
m atu f olursa kayda değer bir sonuç üretir. Bu 
am aca uygun olarak, kanaatim izce, bu tarihte ger
çekleşen “postm odern  d arbe”nin anlam  ve ö n e
m ini kavrayabilmek için onu Türkiye’deki bütün 
darbelerin tarihinin ve T ürk devlet geleneğinin içi
ne yerleştirerek eleştirel bir gözle yeniden okum ak 
gereklidir.

En kısa ve özlü b içim de söylem ek gerekirse, bu 
“postm odern darbe” Türkiye’deki antidem okratik 
güçlerin bir eseridir. O sm anlı’nın son dönem lerin
den itibaren hararetli b ir biçim de tartışılan Batılı- 
laşm a-m odernleşm e, İslam laşm a vb. konu ve sü
reçlerin yeniden ve tekrar gündeme alınm ası ve bu 
konulardaki bütün tartışm aların “güç ku llanım ı” 
yoluyla bastırılm a ve hatta sona erdirilm e çabası
dır.

D arbenin doğrudan m uhatabı İslam cı akım lar 
olmuştur. 28 Şubat’lan önce, RP hem en hem en 
bütün İslam cı söylemlerin siyasal arenadaki şem si
yesi rolüne istemeye istemeye bürünm üş, bu söy
lemler üzerindeki siyasal hegemonyasını onlara da 
kabul ettirm işti. Öyle ki, Iran devrimi sonrasında, 
seksenli yıllarda İslam cı çevreler içerisinde gelişen 
“p arti-karşıtı” söylemler doksanlı yıllarda yerleri
ni ihtiyatlı bir “bekle-gör” politikasına terketm iş- 
lerdi.

Refah Partisi’nin bütün İslamcı m isyonu “iste
meye istemeye” temsil ettiğini söylem iştik. Bu, bir 
anlamda, Refah Partisi’nin, İslamcı kitlelerin ona 
yüklediği siyasal misyonu bütün boyutlarıyla ka
bul edebilecek; bunu somut siyasal hedeflere kana- 
lize edebilecek b ir yeterliliğe ve deyim yerindeyse 
“irade”ye sahip olm adığıdır. Refah P artis i’nin 
“adil düzen” projesi ve sloganında ifşa olan popü
list politikalar İslamcılıktan kaynaklanan elitist 
yaklaşımlarla kaynaşarak, çözüm lenm esi ve b irb i
rinden ayırt edilmesi giiç bir söylemsel “m ozaik” 
oluşturm uştu. Geniş halk yığınlarının toplum sal, 
ekonom ik talepleriyle İslamcılığın siyasal talepleri
nin Refah Partisi’nin önderliğindeki bir siyasal h e
gemonyada bir araya gelişi aynı zam anda dem ok
ratik m ücadelelerde pek eşine rastlanm ayacak bir 
gelişmeyi de doğurdu. Birbirinden çok farklı siya
sal, toplumsal, tarihsel, kültürel ve ekonom ik talep 
Refah Partisi’nin söylemlerinde birbiriyle örtüştü, 
deyim yerindeyse bütün bu talepler iç içe geçerek 
farklı kalınlıklardaki iplerden m üteşekkil b ir yu-
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mak oluşturdu. Söylemek bile gereksiz: siyasal açı
dan bu iplerden en incesi “İslam cı” olanıydı. Refah 
Partisi’nin meşru m irasçısı Fazilet Partisi’nin ör
güsü parçalanm ış söylem lerinde hiç rastlanm aya
cak olan rengin İslam cılık oluşu bu yüzden pek şa
şırtıcı değildir.

hlamrılık npmnt-iraci

28 Şu b at’ın Türkiye’deki antidem okratik güçlerin 
bir eseri olduğunu ileri sürm üştük. Bu iddia, böy
lelikle postm odern darbeyi önceki darbelerle ek
lemleyen bir tarihi incelemeye gönderir bizi. Bu 
tarih, Türkiye’de dem okrasinin “ne” olduğu, onun 
“nasıl” geliştiği, daha doğrusu nasıl “gelişemediğiy
le” ilgilidir.

Cum huriyetçi kurucu iradenin en önem li he
defi m odern ve m üreffeh bir Türkiye, “m uasır m e
deniyetler seviyesini” yakalamış bir Türkiye oluş
turm aktı. Ancak, bu kurucu irade, her türlü siyasal 
kurucu söylem in taşıdığı b ir aporiayı da bünyesin
de taşıyordu. Modern b ir toplum  oluşturm ak am a
cıyla yola çıkan  C um huriyetçi “kadro”lar, bu 
am açlarını amodern yöntem lerle gerçekleştirm ek 
istediler. Cum huriyetçi jakobenizm in ve siyasal 
sistem in dışlayıcı sınırı böylelikle O sm anlı ve onun 
simgesel tezahürü olarak görülen İslam şeklinde 
belirlendi. A ncak, Cum huriyetçi söylem lerin söz- 
dağarında Islam i deyimler ve m etaforlar merkezi 
bir yer işgal etm eyi de sürdürdüler. D aha 1924’Ier- 
de M ustafa Kem al Atatürk “T ürkiye Cum huriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler, m ensuplar m em leketi 
olam az” dedikten hem en sonra şu sözleri eklem iş
tir: “En doğru, en hakiki tarikat, tarikatı medeniye- 
dir” (Atatürk, 1989; abç, M .G .). Cum huriyetçi söz- 
dağarının içine İslam cı m etaforların tersine çevri

lerek de olsa aktarılm ası bu sözdağarınm  kararsız 
bir hale gelişinin en önem li sebebi sayılabilir. Esa
sen, her türlü kurucu siyasal kararın böyle bir ola- 
naklıhk/olanaksızhk ikilem i taşıdığını iddia edebi
liriz (Laclau, 1998; Sayyid, 2000; Güzel, 2000a). 
Türk aydınlanm ası olarak n itelenebilecek olan 
söylem, neticede “halk için halka rağm enci” jako- 
bem zm m  aydınlanm ış despoıi/Uninc yol cilü (Gü- 
zei, Buuubj. Aydınlanm ış despotızm 'dıı temel so
runu şudur: Aydınlanma, bir toplumsal erginlik 
koşuluyken despotizm  bu erginliği engelleyici bir 
unsur olarak ortaya çıkar. H alk aydınlanm alı ve cr- 
ginleşm elidir; yani neyin doğru neyin yanlış oldu
ğuna kendisi karar verebilm eli, bu yeterliliğe ve 
riişde sahip olm alıdır. A ncak, despotizm  halkı bu 
yeterliliğe ve riişde yöneltecek geçici bir araç o l
mak yerine kalıcı b ir baskı aracına dönüşür. Ç ün
kü, tanım ı icabı, halkın aydınlanm ası despotizmin 
ve tabii ki toplum sal vasi ve despotların sonudur 
(Güzel, 2000b ).

Türkiye’de 1946’da başladığı söylenen çok par
tili hayat ve dem okrasi sürecinin “halkın erginliği” 
ile “aydınlanm ış despotların” yetkinliği arasındaki 
diyalektik gerilim etrafında geliştiğini iddia edebi
liriz. Türkiye’deki aydınlanm ış despotlar dünya 
politikasındaki bazı gelişm eler neticesinde “de- 
m okrasi’ ye razı olm ak zorunda kalm ışlar ve onu 
b ir “h ed ef” olarak halka benim setm işlerdir. Fakat, 
her seferinde, halk deyim yerindeyse despotlarca 
belirlenm iş olan bu hedefin sınırları dışına taşmış 
ve böylelikle cezalandırılm ayı haketm iştir. Askeri 
darbeler bu cezalandırm a sürecinin bir tezahürü
dür. T ürkiye’deki d em okrasin in  tem el sorunu 
onun sınırların ın antidem okratik güçlerce belirle
nebilir b ir içeriğe sahip oluşudur. Sözgelim i de
m okrasinin sınırları dahilinde “İslam cı bir siyaset”
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m üm kün görülmez. Bu durum , Türkiye’deki îsla- yarıyor. Bu açıdan 28 Şubat süreci tarafların top- 
mı gelişm elerin hiçin genellikle dem okrasinin sı- Iıım sar ve siyasal kim liklerinin onaya döküldüğü
m r ve kadrajm m  arttığı dönem lerde yoğunlaştığı- ve Türkiye’deki iktidar ilişkilerinin ana dinam ikle-
nı açıklam am ıza el verir. Türkiye’de dem okrasinin rinin belirlendiği bir düğüm noktasıdır.
şuurlarının genişlediği dönemler islami gelişmele- ~ ----- = — ——  ~~— ~ - - - - - - - - - - - - - —

İslamcıların “Müttefiki” Kim?ı in sınırlarının da genişlediği dönem lerdir çoğun
lukla (Çiğdem , 1991).

Türkiye’deki İslam i gelişm eler ile dem okratik 
gelişm eler arasındaki bu pozitif korelasyon Cum 
huriyetçi kurucu iradenin de çoğu kez gözöniinde 
tuttuğu bir şeydir. Türkiye’deki sistem in ve Cum 
huriyetçi kurucu iradenin ikilem i burada düğüm 
lenir; ya dem okrasi ya despotizm . Demokrasiye 
izin verm ek İslam cı gelişmelere de izin vermek, 
hatta onların siyasal ve kam usal görünüm lerine 
razı olm ak anlam ına gelir. D espotizm  ise dem ok
rasinin sona erdirilişidir. Türkiye’deki antidem ok
ratik güçlerin anti-İslam cı güçlerle özdeş bir kılığa 
bürünm esi bu yüzden pek garip sayılmaz. Garip 
olan, dem okrasiyi ve İslam i gelişm eleri bertaraf e t
m ek isteyenlerin buna gerekçe olarak İslam cıların 
dem okrasiye inanm ıyor olduklarını gösterm eleri
dir. Türkiye’de varolan şey İslam cıların dem okra
siyi ve dem okratik süreçleri engellemeleri değil; 
tam aksine Türkiye’de dem okrasinin gelişmesini 
engelleyenlerin anti-İslam cı çevreler oluşudur. Ü s
telik bu, musavver bir şey değil; 1946 ’dan beri sü
rekli askeri darbeler aracılığıyla yaşanan bir şeydir.

İslam cı söylem lerin çeşitliliği içerisinde antide
m okratik öğeler tabii ki vardır. Ve tabii ki anti-ls- 
lamcı çevreler içerisinde dem okratik söylemlere 
sahip kişi ve kurum lar olacaktır. Bizim  burada 
vurguladığım ız şey, bu unsurların karşılıklı ağırlı
ğıdır. İslam cı söylem lerde antidem okratik öğeler 
zayıf öğelerken anti-İslam cı çevrelerdeki dem ok
ratik öğeler de aynı zayıFlıkla malüldür. Böylelikle 
Türkiye’de İslam ekseninde dem okrasi ve dem ok
ratik söylem ler özsel b ir anlamda ikiye ayrışır: Bir 
tarafta anti-îslam cılık  ve antidem okratik öğeler, 
diğer yanda İslam cılık ve dem okratik öğeler.

İslam cıların hegem oııik siyasal m ücadelenin 
mağdurları olarak asim etrik iktidar ilişkilerini o r
tadan kaldırm ak am acıyla toplum sal m üttefikler 
aram aları ve bu yolda ülkede varolan dem okratik 
güçlerle eklem lenm eleri an ti-İslam cı çevrelerin 
dem okrasi karşıtlığını iyice kristalize etm elerine

Bugün Türkiye’de varolan siyasal çatışm a ve anta- 
gonizm aların temelinde ekonom ik b ir “kar”_güdıi- 
süniin varlığı ortadayken İslam cıların toplumsal 
ve siyasal müttefiki kim diye sorm ak gereklidir. 28 
Şubat postm odern darbesinin şokunu halen atla- 
tam am ış olan M üslüm anların kendilerini siyasal 
ve toplum sal açıdan yalcın buldukları kişi, çevre ve 
yaklaşımların kim lik ve nitelikleri nelerdir? 28 Şu 
bat süreci esnasında ve sonrasında en çok tartışılan 
siyasal figür olan Refah Partisi’nin meşru m irasçı
sı FP içerisinde son zamanlarda yaşanan “Gele- 
nekçi/Yenilikçi” tartışması ve ayrışm asının bu so
ruyla bir bağlantısı bulunabilir mi? Yenilikçileri, 
bazı siyasal gözlemcilerin iddia ettikleri gibi, 28 
Şııbat sürecinin bir uzantısı ve onun hinterlandı
nın bir parçası olarak mı düşünm ek gerekir; yoksa 
farklı bir siyasal m anevranın bir tezahürü olarak 
mı düşünm ek daha doğru sayılır?

Öncelikle, İslamcıların Türkiye’de hep değişik 
“maskeler” altında kendi siyasal istek, talep ve ar
zularını dile getirdiklerini söylem ek gerekiyor gali
ba. İslamcıların “m aske” kullanm aları onların her 
hal ve şart altında takıyye yaptıkları anlam ına gel
miyor elbette. Ne de siyasal “m aske’le r i sadece o n 
ların kullandığını iddia etmek m ümkündür. T ü r
kiye’de İslamcılık sadece kültürel-entelcktücl plan
da kalmasına izin verilen, siyasal ve kamusal görü
nüm leri yasak olan bir projeyken; dahası bütün bu 
alanlar (yani, kültürellik, siyasallık vb. alanlar) ay
rıca maske kullanmayı şart koşan alanlar iken İs
lam cılığı takıyye yapmakla suçlam ak paranoid bir 
zihnin ürünü olabilir (Güzel, 2000a).

İslamcılar, bugüne dek, Türkiye’de büyük ölçü
de sağ siyasal yaklaşımların potasında yer alm ışlar
dır. Fakat, Refah Partisi’nin 1990’lardaki iktidar 
yürüyüşü esnasında ve sonrasında görüldüğü üze
re İslam cıların sağ ile kurdukları tarihsel-politik it
tifak olumsal bir karaktere sahip olmuştur. D ok
sanlı yıllarda siyasal “merkez’ m çöküşü olarak te- 
m alikleştirileıı gelişmeler bir yandan politik sağ ve
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ğer yandan İslam cıların  sağ ile kurdukları bu ta- 
rihsel-politik  ittifakı yeniden düşünm elerini sağla
mıştır. Sözgelim i sağ ile sol ekseni içerisinde DSP 
ile M H P ’yi birb irinden ayrıştırmak m üm kün o l
madığı gibi siyasal açıdan kendilerini FP, BBP vb. 
oluşum lar etrafınd a ifade eden İslamcıların bu ek
sene dahil o lm aların ı beklem ek de gereksizdir. 
Gerçi, İslam cıların  sağı yeniden düşünm eleri ve 
onunla hesaplaşm aları süreci halen tam am lanm ış 
sayılmaz; üstelik İslam cıların artık başkalarıyla po
litik ittifaklar kurm a ya da m üttefik arama gibi bir 
ihtiyaçlarının olup olmadığı da tartışılabilir; an 
cak, Fazilet Partisi örneğinde de açıkça gördüğü
m üz üzere İslam cıların  siyasal itiyatları büyük ö l
çüde sağcı ko n form izm le örtüşen bir içeriği sür
dürm eye m eyillidir. Bu temayül Fazilet Partisi içe
risindeki Gelenekçi/Yenilikçi tartışm asına da bü
tün boyutlarıyla sirayet etm iştir. Gerek Gelenekçi
lerin gerekse Yenilikçilerin bütün iddia ve söylem 
leri son kertede bir muhafaza ve “paylaşım” kavga
sına geçit verm ekte, toplumsal antagonizm aııın 
asıl d inam iklerin i gözden kaçırmaktadır. Bu dina
m ikler siyasal alanda dem okratik güçlerle antide
m okratik güçler ekonom ik planda vurguncular, 
banka boşaltanlar, tabancılar, rüşvetçiler ile geniş 
halk yığınları arasındaki mücadele zem inlerinde 
şekillenm ektedir. Bu noktada Yaşar Nuri Öztürk 
vb. figürlerin tem sil ettiği ve İslam’ın içeriğini bo
şaltmaya kadar varan söylemlerle, kitabi İslam ’ın 
yorum larını önceleyen bir bakış açısı arasındaki 
tartışm ayı da bu politik m ücadelelerin dini boyu
tu olarak zikredebiliriz.

B ütün bu söylediklerim ize karşın, Yenilikçileri 
28 Şubat’m b ir  uzantısı, hatta onun yapamadığını 
yapma iradesi taşıyan bir oluşum yaftalamasıyla 
değerlendirm eye tabi tutm ak, neresinden bakarsa
nız bakın, açıkça bir haksızlıktır. Bununla birlikte, 
Yenilikçilerin yeni bir siyasal açılım olarak ne 
önerdikleri de epey kuşkulu ve tartışma götürür 
bir niteliktedir. Gazetelere yansıdığı kadarıyla, İl
han K esici’d en  Hasan Celal Güzel’e kadar siyasal 
düşünce ve tercih ler bazında birbirleriyle uyuşma
ları zor p op ü ler isim leri bir araya toplama çabası; 
ilkeleri belirsiz, derm e çatm a bir siyasal anlayışın 
sürdürülm eye çalışıldığım göstermektedir,

Türkiye’de halkın, çözüm üne ihtiyaç duyduğu

ve m ü slü iııa ııla ııu  asla kayıtsız kalamayacakları 
bir yığın sorun varken Yenilikçilerin sergilemiş ol
dukları bu tavır ve buna karşın G elenekçilerin salt 
“lidere” endeksli politika üretim leri Türkiye’deki 
siyasal “kan kaybı”nın b ir süre daha devam edece
ğini göstermektedir.

Sonuç Yerine

Sorum uz cevapsız mı kaldı? Türkiye’de İslam cıla
rın m üttefiki kim?

Sorum uz hakikaten cevapsız, çünkü 28 Şubat 
süreci içinde de aşikar bir biçim de anlaşıldı ki T ü r
kiye’de İslam cılar arasında bile genel anlamda bir 
ittifak kurm ak olası değil; M üslüm anlar, bu yüz
den çeşitli siyasal hegem onik mücadelelere çoğu 
kez kendi inisiyatiflerinin dışında dahil olm ak ve 
eklem lenm ek zorunda kalıyorlar. “Tereyağından 
kıl çeker gibi yapılan” bir darbeye karşı M üslü
manların gösterdikleri siyasal ve toplum sal direnç- 
sizlik ve parçalanm ışlık onların dini, kültürel, siya
sal ve toplum sal konum larını yeniden ele almaları 
gerektiğini gösteriyor. Burada önem li olan, M üslü
manların bunu yaparken kesinlikle “laikçi kışkırt
malara” kulak aşm am alarıdır elbette.

Yine de, bütün olum suz şartlara karşın, önü
müzdeki dönem in M üslüm anlar açısından bir 
derlenip toplanm a dönem i olm am ası için hiçbir 
sebep yok. Çünkü, Türkiye’nin yazgısının M üslü
m anların yazgısına bağlı olduğunu ileri sürm ek ar
tık daha kolay ve daha doğrudur. Bu ülkenin 
“inanm ış insanları”, deyim yerindeyse nice badire 
atlattı ve bu da geçer ya Hu! ■
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fsfamcı Düşürtcê ve Modern Zamanlarda

- - - - - - Siyaset, Toplum, Birey

Abdurrahman Arslan

Genelde dünyada özelde Türkiye’de 1980’- 
lerden itibaren yaşanan değişim süreçle
riyle beraber m üslüm anlarla alakalı ola

rak yapılan iki değerlendirm eden söz edebiliriz. 
Bunlardan biri, sürdürm ekte oldukları siyasal/sos- 
yal talepler ve faaliyetleri bağlamında m üslüm an- 
larm yeniden tanım lanm a ve değerlendirilmeye ta
bi tutulm alarıydı. İkincisi de, m üslüm anların uzun 
zamandan beri savunageldikleri siyasal/sosyal gö
rüşlerinin geçersiz hale geldiği; dolayısı ile küresel
leşen dünyada sözkonusu görüşlerin ve onlara da
ir taleplerin artık  karşılıklarının bulunm adığının 
ve/veya bulunam ayacağının ilan edilmesiydi.

Neticeye bağlanm ış bu değerlendirm elerin ila
nıyla İslam ’ın b ir siyaset ve devlet anlayışına sahip 
olduğunu savunm ak, “küreselleşm e” ile beraber, 
neo-oryantalist bir m üdahale olarak, diğer “tslam- 
lar”dan, sözgelim i kültürel, folk İslam ’dan ayırmak 
üzere, “siyasal İslam ” şeklinde, nitelendirilm eye 
başlandı. E lbetteki bu tesadüf değildi. Üstelik “si
yasal İslam ” tanım lam asıyla beraber, din ile siyaset 
arasında herhangi bir ilişki kurm a; ya da siyasetin 
dini referans alarak kendini ifade etm esi gerektiği
ni savunmak da, artık  bundan böyle kabul edilebi
lir olm aktan çıkartılm aktayd’ Küreselleşm enin 
belirsiz sathında biraz acele ve erken olduğunu 
saymamız gereken bu değerlendirm elerin yapıl

m asında, yine iki önemli gelişm enin etkisinden 
bahsedebiliriz.

Etkili olan gelişmeler ise; bir yanda batının 
yüzyıllardan beri İslam ’ı anlama tarzı ve im kanı 
olarak oryantalizm in, batılı emperyal kültür siste
m inde meydana gelen “epistem olojik  çatlam a” ile 
beraber içine düştüğü kriz ve tıkanm a; diğer yan
da da sosyalist blokun çökmesi ve “küreselleş- 
m e”nin yaygın şekilde kabul görüp telaffuz edil
mesidir. Batılı hegem onyanın sürdürülm esini sağ
lamakta olan oryantalizm in yaşadığı tıkanm a ve 
küreselleşm e; batıda eş zamanlı olarak İslam ’la ala
kalı hem yeni b ir rahatsızlık, hem  de m üslüm anla
rı ve dile getirdikleri talepleri, değişen şartlar kar
şısında değerlendirm eye imkan verecek yeni anla
ma ve kavram laştırm a çabalarında yoğun telaşın 
doğm asına neden oldu. Bunun yanında küreselle
şen dünyada “kıblelerini” aram akla meşgul m üslü
m anların gösterdikleri çabayı; m odern dünyanın 
kaynayan bir kazan olarak görm esi ve bunu kendi
si için sürekli “istikrarsızlık” kaynağı şeklinde de
ğerlendirmeye tabi tutm ası, krizin kapsam ve b o 
yutunu görece arttırm akta.

Bugünün şartlan içinde cereyan eden iki b o
yutlu bir süreçten söz edebiliriz burada: B ir yanda 
kendi geleceği/kaderi üzerinde hüküm ran olmak 
için m evcut enerjisini harcam akta herhangi bir is-
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tisna yapm aksızın oldukça cöm ert davranan bir 
dünya, İslam  dünyası; diğer yanda da kendi refah 
ve m utluluğunu artık küresel boyutlarda güvence
ye alm ak istediğinden bütün insanlığı hakim  düze
ne uyum gösterm eye çağıran, gösterm ek istem e
yenleri de sözünü ettiğim iz epistemik çatlak sebe-
b i y k j  ...........  , .
eğilim indeki batı dünyası bulunm akta. Bunu kü
reselleşm eden -veya “küresel kriz”dcn- neşet eden 
yeni bir “tedirgin lik türü” olarak nitelendirm em iz 
gerekm ektedir.

İkinci D ünya Savaşı’ndan itibaren m üslüm an 
dünyada ortaya çıkan “sosyal hareketleri’Vm üca- 
deleleri açıklam a ve kavram sallaştırmada oryanta
lizm fazla s ık ın tı çekm em işti. Geleneksel kabulle
rine sadık kalarak m üslüm anlar hakkında bilgi 
üretm eyi 19 7 0 ’lere kadar kendinden fazla em in ol
masa da sürdürm eye devam etti. Ne var ki, kökle
ri daha eskilere dayandığı halde gecikm iş dışa vu- 
rumuyla beraber yakın dönemin m odern kültü
ründe m eydana gelen epistemik çatlam a; bu tarih 
ten itibaren “sosyal teori’ yi de kapsayacak şekilde 
ciddi bir kriz olarak yaygınlık kazandı. Krizle bera
ber ilk defa batın ın  “d o ğu ’yu anlam asında o lduk
ça ciddi b ir sorunun mevcudiyeti su yüzüne ç ık 
m ıştı. Uzun zam andan beri üzerine “bilim sellik 
etiketi” yap ıştırılarak doğuyu “doğru” şekilde anla
m anın tek yolu ve yöntem i olduğuna inanılm ış o r
yantalizm , aslında baştan sona kadar “ideolo jik” 
kalıplar ve kabullerden oluşmuş bir m uhtevanın 
sahibiydi. B u n u n la  beraber m üslüm anlarm  da iti
razda bulu nm u ş olm alarına rağm en, çok zaman 
oryantalist yargıların tanım ı içinde kendilerini an 

lamak ve değerlendirm ekten kurtaram adığım  
burada kaydetm emiz gerekmektedir.

Kriz batıda “evrenselci”* düşünceyi yeniden 
tartışm aya açarken, doğurduğu özgüven kaybının 
yanında İslam ve m üslüm anlarm  faaliyetlerini 
anlam a ve kavram sallaştırm aya im kan sağlayan 
bütün geleneksel yöntem  ve entellektüel im kan
ları kullanışsız hale getirdi. Batı dünyasında yay
gınlık kazanan yeni “tedirginlik türü”, ortaya çı
kan sözkonusu çatlam anın m eydana getirdiği bu 
“boşluk”ta yeşerdi.

Epistem ik çatlamayla beraber günümüz o r
yantalistlerin in  yeni d eğerlendirm elerine göre: 
“M üslüm anlar m odern dünyada işbirliğinden çok 
çatışm a içinde bulunm akta; uyum sağlamaktan 
çok m odern dünyayı reddetm e tavrı” sergilem ek
tedirler. Batının , dünyayı dilediği biçim de düzen
lemesinden sonra m usium anlardan -ve tabu kı 
m üslüm an olmayanlardan da- bu düzene katılarak 
uyum sağlam alarını talep etm esin i, kabul görmesi 
imkansız olan am a kendi m antığı içinde anlaşılır 
bulm ak m üm kündür. Bunun yanında m üslüm an
lar, elbette m odern dünyanın “gerçekliğini” ve 
onun öngördüğü hayatı gözardı etm em ekte; on
dan uzak “durulm ayacağını” da bilm ektedirler. Ne 
var ki m üslüm anlarm  bu dünyanın doğurduğu 
meselelere ve öncelikle kendilerine yönelik tehdit
lerine karşı çözüm  bulm ak üzere ikiyiiz yılı aşan 
bir m ücadelenin içinde o lduklarını da unutm a
mak gerekmektedir.

Aslında m üslüm anlarm  batı eleştirisini evvela 
ahlaki/kültürel temelde sürdürm üş olm aları tesa
düfi değildir. Kabul görüp yaygınlaşmakta olan ye
ni ekonom ik ve ticari ilişkiler olduğu kadar, ekseni 
ve hedefi değişm ekte olan toplum sal ilişkilerin de 
“haram -helal” bağlam ını gözetm eyen hususiyetle
ri, bu eleştirinin gönderm ede bulunduğu ilkenin 
ne olduğunu daha anlaşılır kılm aktadır. Buradan 
çıkacak netice, m üslüm anlarm  aslında daha baş
langıçtan itibaren m odern batıya karşı epistem olo- 
jik  temele uzanan bir eleştiriyi yürütm üş ve yürüt
mekte olm alarıdır. Dolayısıyla bu mücadele süreç
leri içinde m üslüm anlarm  kendi lehlerine olacağı
na inandıkları çözüm  ve önerilere sahip bulunm a-
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lan ya da bunun için çaba sarfetm eleri kadar tabi 
b ir şey olamaz. Bu sebeple eğer İslam teritoryalleş- 
tiı ilerek belirli b ir şekil ve yapı kazandırılm ış mcv- 
cut dünya düzenine kendi misyon ve sorum lulu
ğunun gereği olarak, sadece “adalet” adına uyum 
sağlamayı reddederse, ne olacaktır? Bunun küre
selleşme için bir tehdit şeklinde algılanm akta o l
duğu bilinm ektedir. Zaten günümüzde “siyasal İs
lam” adı altındaki bir kavram ın tedavüle çıkarılm ış 
olması da bu yüzdendir. Fakat şunu da ifade etm e
liyiz ki, m üslüm anlar, küreselleşmeye bu veya baş
ka bir tarzda eleştiride bulunduklarında, karşı kar
şıya kalacakları siyasal süreçlerin ne olacağını bu 
gün düşünecek durum da olm adıkları gibi, buna 
karşı yeterli entellektüel cesaret taşıdıkları da söy
lenemez. Ama buna rağm en yeni “tedirginlik türü” 
ve “telaşın” kaynaklarından birini de yine burada 
aram amız gerekm ektedir.

Yüzyılımızın başlarında cereyan eden karm a
şık gelişmelerle beraber önem li sayılması gereken 
bir hususa burada değinm em izde fayda bulun
makta. İslam ve m üslüm anları araştıran ve onları 
anlamaya im kan verdiği varsayılan m odeınist/or- 
yantalist paradigm anın çatlamaya uğraması; ö n 
görülenin aksine sözünü ettiğim iz “tedirginlik” ve 
“telaş”tan dolayı kendisiyle beraber beklenm eye
cek kadar yeni ve önem li yanlışlıklara da aynı za
manda sebebiyet verm ektedir. Zaten bir hayli uzun 
zamandan beri m üslüm anları anlam a faaliyetinde 
oryantalizm in kullanm akta olduğu kavramların 
fakirleşmiş içerikleri, meydana gelen çatlamayla 
beraber sözünü ettiğ im iz “anlam a” faaliyetini gide
rek daha karm aşık hale getirmekteydi. N itekim  
günümüzün hızla değişm ekte olan dünyasında ye
ni anlama faaliyetleri için im kan olacağı varsayı
lan ve her zam anki gibi “küçültücü” bir anlamla 
doldurulan yeni kavram sallaştırm alardaki içerik, 
bu durumu bütün açıklığı ile gözler önüne ser
mektedir. Yeni “tedirginlik” ve “telaş” İslam ve 
müslüm anları; kültürel, fundam entalist, folk, si
yasal, radikal, dinci/kökten dinci şeklinde tanım 
layarak anlam ak istem ekte. Ne var ki m üslüm an- 
larm kategorize edilm esini sağlayan bu kavram - 
sallaştırmalar aynı zam anda oryantalist çabaları

da trajik hale sokmaktadır. Şu var ki, bu kavram la
rın bir kısmı köken olarak hristiyanlığın tarihsel 
deneyim inden türetilmişlerdir. Üstelik sözkonusu 
kavram lar içinde siyasal İslam’a tekabül edenlerin 
taşıdıkları ortak paydanın, batı tarafından “tehli
keli” kabul edilerek istenm em esini)! özel sebebi 
bulunm akta. Çünkü bu kavramlar aynı zamanda 
dünya sisteminin güç m erkezlerine yönelik sürekli 
muhalefetin yürütücüsü durum unda olanlara işa 
ret etmektedirler.

Bu hususlar yanında epistem olojik kırılmayla 
beraber son dönem de yine sıkça ve büyük bir 
m em nuniyetle dile getirildiğinden üzerinde dura
cağımız bir nokta bulunm akta. Bu da, ulus-devle- 
tin klasik yapısında batıdaki dönüşüm lerle beraber 
meydana gelen aşınm alar ve değişikliklerden hare
ketle, İslamcılığın devlet/siyaset projesinin iflas e t
tiğinin ilan edilmesidir. Önce bunun oryantaliz
min sözünü ettiğim iz krizinden neşet ettiğini; son
ra da koyulan bu teşhisin aslında m üslüm anlar le
hine olan b ir hususa işaret etm ekte olduğunu ve 
bunun da pek görülm ek istenm ediğini belirtm eli
yiz. Zira m üslüm anlar bu devlet projesinin hiçbir 
zaman savunucusu olmadılar. Ama bu projeyi sa
vunmamış olm alarına rağmen, kendileri için kul
lanmak üzere onu “araçsallaştırmaya” çalıştıkları 
bilinm ektedir.

Bugün ulus-devletin aşınmasıyla ortaya çıkan 
“vakum”dan; İslamcı düşüncenin bu hususta zen
ginleştirilm esi ve kendi eksikliklerini görm esi ci
hetinden, m üslüm anların ihm al edem eyecekleri 
kadar önem li dersler çıkarm aları gerektiğini kay
detmeliyiz. Şu da var ki, ulus-devlet projesinin her 
şeyden evvel etnik temelli içeriğinin yeteri kadar

ÜMRAN Mm 12001 29



ARSLAN Istnm ve Siyaset

İslam'ın bir siyaset ve devlet anlayışına sahip oldu
ğunu savunmak, "küreselleşme" ile beraber, neo-or- 

yantalist bir müdahale olarak, diğer "İslamlar"dan, 
sözgelimi kültürel, folk İslam'dan ayırmak üzere, Msi- 
yasal İslam” şeklinde, nitelendirilmeye başlandı. El- 

betteki bu tesadüf değildi. Üstelik "siyasal İslam” 
tanımlamasıyla beraber, din ile siyaset arasında her

hangi bir ilişki kurma; ya da siyasetin dini referans 
alarak kendini ifade etm esi gerektiğini savunmak 

da, artık bundan böyle kabul edilebilir olmaktan çı
kartılmaktaydı.

önem senm eyişi, bir “araç” olarak, m üslüm anların 
“am acın ı” etkilem em iştir denemez. Bunun, miis- 
lüm anlarm  aleyhine olan bir “toplum ” ve “siyaset” 
kavram sallaştırım ını yine bunu esas alan bir zihni
yet b iç im in i, İslam adına benim setm iş olduğu 
açıktır. Bu deneyim in yeniden tahlil yapılarak göz
den geçirilm esi; üm m et olm anın im kanı olarak, 
kendi idealleri doğrultusunda ulus-devleti araçsal 
kılabileceklerine inanan -az sayıdaki- m üslüm an- 
lar için ö n em li olduğu inkar edilemez. Şu bir ger
çek ki, m od ern  dünyada ulus-devlet sadece teritor- 
yal b ir vak’a değildir; m üslüm anların büyük nis- 
bette çözülüp, m odernist dünya görüşü ve “top
lum ” lehine yeniden inşa edilm elerini sağlayan bir 
“im kan” olduğunu kaydetmeliyiz.

G erçekte ulus/modern devletin krizi sadece 
onun siyasal/sosyal bir örgütlenm e olm a özelliği
nin işler d urum unu kaybetmeye başlam ası mıdır? 
Yoksa ulus-devletin de içinde yer aldığı kültürel/si- 
yasal/sosyal evrenin dönüşüm ünün getirdiği, “ içe
riden” doğan kaçınılm az bir kriz mi?! İster küresel
leşme, isterse başka bir ad altında kavram sallaştı
rılm ış olsun; günümüzün dünyasına hakim  tekno- 
lojik/kültürel ortam  ulus-devleti uzun zam andan 
beri köklü şekilde değişime zorlam aktadır. Değişi
mi, kişisel kanaat olarak, ulus-devlete indirgeyerek 
izah etm eye çalışm ak eksik kalacaktır. Çünkü ulus-

devletin ayııı zamanda belirli bir 
“iktidar” türiinii -yazım ızın üze
rinde durm ayı am açladığı husus 
da burasıdır- tem sil etmesinden 
dolayı, sözünü ettiğim iz değişim 
aslında m odern iktidar anlayışı
nın dönüşüm üyle de yakın ilişki 
içinde bulunm aktadır.

E lektronik teknolojilerin dö
nüştürm ekte olduğu bilgi ve top
lum sallık, ulus-devletin “ufkunu” 
ve üzerinde kendini inşa ettiği ka
bulleri aşan yeni ilişki biçim lerine 
kapı açm aktadır. Günüm üzde in
sanları bu sebeple devlet, etnisite, 
toplum/kültür tem elinde bir ara
da tutm ak artık m üm kün olam a
yacağa benzem ekted ir F.üer hıı
ı w  u

“eskinin” çözülm esi neticesinde ortaya çıkması ka
çınılm az olan bir “hasılaysa”, o zam an insanları 
hangi değerler ve/veya değerler adına bugün tekrar 
bir arada tutabileceğim izi yeniden düşünm emiz 
m ecburi olmuştur.

Bugün eski halini hızla kaybetm ekte olan bir 
dünyada yaşamaktayız. Kendim izi içinde bulduğu
muz, yakın zamana kadar ondan başka bir siya
sal/sosyal yapının olam ayacağın ı varsaydığımız 
ulus-devletin klasik yapısında cereyan eden deği
şikliklerin, yeni oluşum lara im kan hazırladığına 
aynı zam anda şahit olm aktayız. Çağa damgasını 
vuran b irçok  “değerin” hızla içinin boşaldığı böyle 
bir zam anda; îslam i b ir yönetim  ve siyasetin im 
kanlarını m odern devletin öngördüğü çerçeve 
içinde aram ayı sürdüren m üslüm anların düşünce
lerini gözden geçirm elerini, İslamcı düşüncenin 
yeniden yapılanm asında -ya da restorasyonunda- 
önem li bir katkı teşkil edeceğini gözden uzak tuta
mayız.

Burada m üslüm anların ulus/modern devlet 
bağlam ında “iflas” ettiği söylenen projeleriyle ilgili 
olarak değinm em iz m ecburi olan bir husus daha 
bulunm akta. U lus-devletin aşınm asını, aslında İs
lam cılığın başından b eri savunageldiği “üm m et 
bağlandı” tezi doğrulayan b ir gelişme olarak gör-
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mele gerektiğini sözkonusu edebiliriz. Ü stelik bu batıda gerçekleştirilm iş olan tarihi deneyim; bizi
devlet m odelinin m üslüm anların tutum  ve davra
nışlarıyla, “lslami kü ltü r”ün müdahalesiyle, taşıdı
ğı içerikle “sağlık lı” b ir şekilde m üslüman bilince

bu yapıyı inşa eden üç önem li “kurucu unsur” üze
rinde yeniden düşünm eye m ecbur eLmektedir. 
Bunlardan b iri “m odern jktidaç* biri “toplum", b i

“tıansplante” edilem em iş olm asını; bir cihetten de 
İslamcılığın başından beri bu devlet türüne karşı 
sürdürmekte olduğu “üm m et tem elli” m uhalefette 
aram am ız gerekm ektedir. Buna tek tek müslü
m anların bilinçlerinde sürdürdükleri bir m uhaliF 
fet de diyebiliriz. Bu sebeple sözkonusu ettiğim iz 
devlet türünün, m üslüm anların yaşadığı toprak
larda fazla taraftar bulam am asına; diğer bir ifadey
le dünyanın m üslüm anlara ait “teritoryalleştiril- 
m iş” düzeni içinde bu devlet türünün kendisi için 
aradığı meşruiyeti yeteri kadar bulam am ış olm ası
na şaşmamak gerekm ektedir. Zira m üslüm anın 
zihniyet dünyasında yaşadığı topraklar hala “hari- 
talaştırılm am ış” olarak durm aktadır.**

Dolayısı ile m üslüm anlarca savunulm am ış bir 
tezin bu haliyle iflas etm iş olduğunu söylem ek 
m üm kün değildir. Ü stelik  bu, İslam ’ın öngördüğü 
“iktidar” biçim i ile ulus-devlet, yani m odern ikti
dar ve egem enlik anlayışını biribirleriyle karıştır
m ak anlam ına gelm ektedir. “İflas tezleri”nden ha
reket ne yazık ki bize yeni b ir açıklam a getirm e
mektedir. Kaldı ki post-m odern  dönem in bilgi ile 
iktidar arasındaki ilişkiyi ayrıntıları içinde tartış
mada gösterdiği takdire değer hassasiyetini, adil 
değil, fakat “tutarlı” o lm ak gibi b ir kaygısı varsa, 
doğal olarak bunu m üslüm anlar için de gösterm e
sini bekleyebiliriz.

Bu yazı küresellik -ve/veya ’’küresel kriz”- kar
şısında; kısmen öz eleştiri, kısmen “yeni 
im kanların” arayışı, am a bütünüyle İs 
lam’ın iktidar anlayışı ve talebi üzerine ya
zılma amacı taşıdı.

ri de “birey” kavramıdır.
Dolayısı ile, bu yazının günüm üzün toplumsal 

dünyasının bütün insani gerçekliğini şekillendir
miş olan devlet ve siyaset fikriyle ilgili bulunacağı 
açıktır. Bununla beraber yazı bilhassa biz m iislü- 
manların ayrıştırılm ış, dolayısı ile kavram sallaştı
rılmış biçim leriyle entellektüel düzlemde hazır 
bulduğumuz çok zaman doğal/sahici bir “gerçek
lik” olarak kabul ettiğim iz “sosyal” ve “siyasal” o la
nın “ne”liği; sosyal ve siyasal şeklindeki bir ayırım- 
lamanın “m üm kün” ama İslam cihetinden doğru 
olup olamayacağı; bunların toplum daki tezahürle
ri ve öngördükleri ilişiri b içim leri üzerinde durm a
yı amaçlamaktadır. Yazı ayrıca Islam i deneyimin 
epistem olojik geleneği içindeki “m evkiden”, “m o 
dern iktidar” fikri ve onun oluşum tarihine yöne
lik bir değerlendirm e olmayı um maktadır. D eğer
lendirm e sadece İslam ’la m odern iktidar arasında 
olduğuna inandığım  farklılığa dikkat çekm ek ga
yesi taşımamaktadır. Bu sebeple yazı içindeki ik ti
dar kavram ının burada kendisinin istediği, hatta 
bize zorla kabul ettirm eye çalıştığı anlaşılm a tar
zından mahiyet olarak farklı şekilde değerlendiril
meye çalışılacağını belirtm ek istiyorum.

iktidar kavram ının burada farklı mahiyette ta 
hayyül edilmiş olm asını bir önkabul olarak görebi
liriz. Söylemem gerekir ki, bu öırkabulün doğal ne
ticesi olarak sözkonusu ettiğim iz “iktid ar” kavra-

Özet Yerine

insanoğlu için devlet o lm a halinin bütün 
im kanlarını ulus-devlette; devlet için ge
rekli olan otoriteyi de m odern iktidarda 
som utlaştıran sosyal/siyasal düşünm e tarzı 
-diğer bir ifadeyle sosyal/siyasal teori- ve

Toplum ve birey kavramlarının, kendilerine ait 
ontolojik statüleri bulunan "cemaat” ve 
"mü’min” kavramlarına karşılık olmak üzere 
yanlış kullanımı; İslam'ı anlama ve yorum faali
yetinde olduğu kadar, müslümanın her türlü 

entellektüel gayretinde de ciddi sorunlara ze
min oluşturduğunu hatırlamamız 

gerekmektedir.
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m i, m odern siyaset teorisinin veya m odernist siya
sal söylem in tanım ladığından anlam  ve kapsam 
olarak daha geniş bir alana m ünhasır kılınarak dü
şünülm üştür. Bunun sebebi mü m inlerin dinleriy
le ilgili “b ağ lılık  b içim i”ne kadar uzanan bir kül
türel m irasla ilişkili olduğuna inanm am dan kay
naklanm aktadır. Öte yandan yine bu yazıda ö n ce
likle sözkonusu edeceğim iktidar türünü; eğer var
sa -ki ben burada var olduğunu savunmaya çalışa
cağım - diğer iktidar türlerinden ve tabii ki Isla- 
m ınkinden ayırm ak üzere; daha açıklayıcı ve uy
gun düşeceğine inandığım dan, kabul görmüş yay
gın adıyla “m odern iktidar” olarak dile getirece
ğim.

Fakat bu adlandırmayı, daha sonraki kısım lar
da değineceğim iz hıristiyanlık örneğinde görülece

ği gibi, m ahiyet olarak daha 
açıklayıcı kılmaya giriştiğim iz
de, başka b ir kavram sallaştırm a 
ve isim lendirm e ile sözkonusu 
edeceğim izi burada hatırlatm ak 
istiyorum . Bu yüzden m odern 
iktidar fikrini öyle kendinin de 
çok m em nun kaldığı tanım lan
m ış haliyle; yani kendini redde
dilm eyecek kadar günahlardan 
arınm ış b ir m asum iyet içinde 
gösterm eye çalıştığı haliyle ka
bul edilm esin in m üm kün ola
m ayacağını hatırlatm ak üzere, 
itirazda bulunm ak istedim . İti
razım ın  doğal ifadesi olarak 
onu “dışlaştırılm ış iktidar” şek
linde kavra msallaştırm aya ça
lıştım . Kendi epistem olojik ve 
tarihsel deneyim ine de uygun 
düştüğü ne inand ığım dan bu 
kavram sallaştırm ayı daha “se
v im li” bulduğum u söylem eli
yim.

K avram ın  kendisi başlan 
gıçta dışa atılm ışlığı, bir kovul- 
m uşluğu çağrıştırm akta olsa da, 
bütünüyle yanıltıcıdır. Bu haliy
le kavram ın aslında m odern in 

sanın sözü edilen iktidar karşısındaki kurtuluşu 
pek de kolay gözükm eyen kendi çaresizliğine; elin
den alınmış olduğundan, içinde bulunduğu ikti
darsızlığına b ir vurgu olm asını istedim . Çünkü 
kavramsal ve pratik haliyle bu iktidar türü kovul- 
m am ıştır ve “söylem ” değişse de kovulamaz. Keşke 
insanoğlunun böyle bir im kanı olabilseydi; daha 
da kötüsü o, “aşkm laştırılarak” ait olduğu episte
m olojiden dolayı bütün beşeri ilişkilerim ize kendi
ni sindirmeye çalışm aktadır. İçeriğinde m iras ola
rak aldığı denetim  tem elli b ir yönetm e biçim inin 
kültürüne sahip bulunduğunu bu yüzden unut
m am ak gerekmektedir. Bunu söylerken Fauca- 
ult’nun dile getirdiği ve tanım ladığı “söylem” içe
rikli anlam dünyasından farklı b ir şeyi kastettiği
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mi; meselenin sadece “söylem ” düzeyinde seyret
mediğini belirtm em  lazım. Ö te yandan anlatmaya 
çalıştıklarım ın m elhum -u m uhalifinden hareketle, 
bundan anarşizan bir iktidar karşıtlığı neticesi de 
çıkartılm am alıdır. Böyle bir fikriyat sözkonusu o l
madığı gibi; üstelik burada kastedilen mesele ikti
darın kullanılm a biçim i veya iktidarı kullananların 
ait olduğu kesim/sımfta değildir. Mesele bir iktidar 
türü olarak m odern iktidarın bizzat kendisi ve m a
hiyeti; bunun yanında, özellikle kendini bir “dev
let” b içim ine dönüştüren örgülleyici özelliğidir.

Dışlaştırılm ış bir iktidar nedir veya nasıl ta
nım lanabilir? Bu iktidar türünün sosyolojik teza
hürü nasıldır; yani bu iktidarın öngördüğü siya- 
set/toplumu yönetm e b içim in in , toplum a ve bire
ye yönelik ifadesi nasıl som utlaşm aktadır? Bu so
rular açıktır ki m odern iktidarın doğasına ilişkin 
tahlil yapmayı gerektirm ektedir. Sorulara cevap 
ararken, hem doğrudan ilişkili olduğu, hem de ko
nuya daha açıklayıcı kılabilm ek üzere önce hristi- 
yaıılık ve İslam, sonra da m aksadım ı izah etm em 
de bana değişik bir im kan kazandıracağım  düşün
düğümden Budizm gibi üç d in in ; bilhassa bu d in
lerin kendilerine inanan m ü ’m inlcri için “bu” ve 
“öteki diinya’ yı kapsayan nasıl b ir “kurtuluş/sela- 
m et” yolu önerdiklerine yazı içinde çok kısaca de
ğimde bulunacağım . Burada esas konumuzu ilgi
lendiren Hristiyanlık ve İslam ’ın iktidardan ne an
ladıkları, ayrıca farklı başlıklar altında yer yer söz
konusu edilecektir.

Şim di dile getirdiğim iz m odern iktidar ya da 
dışlaştırılm ış iktidar şeklinde adlandırdığımız bu 
iktidar türünün, yazım ızın kapsam ı içinde anlat
maya çalışacağım ve önem li olduğunu düşündü
ğüm bir başka boyutuna kısaca değinidc bulun
m ak istemekteyim. M odern iktidarın sıkça dile ge
tirilen b ir boyutu da onun “m erkezi” olm a hususi
yetidir. Son yılların yoğun ve m oda konusu olan 
“sivil toplum ” tartışm alarında bu boyutun daha 
çok hatırlan ır olduğunu gördük. Ne varki bu ikti
dar türü ile sivil toplum  arasındaki ilişkinin aynı 
zamanda karşılıklı bağım lılık ilişkisi içinde cereyan 
ettiğini; ikisinin de hem b irib iıierine m uhtaç hem 
de b iribirlerini destekleyip besledikleri gözlerden

uzak tutulmuş oldu. Öte yandan İslam ’la mukave- 
se edildiğinde, bu iktidar türünün merkezi hususi
yetinin her defasında önem li uyuşmazlık noktala- 
rtndan biri olarak ortaya-çıkroasını ihmal edem i
yoruz. Fakat buna rağmen İslam’ın öngördüğü 
“cem aati”, m odernist b ir okum a tarzıyla bütünüy
le sivil topluma indirgem ekte ısrarlı davranmış o l
mak, modern iktidarın m erkeziliğini tahlil konusu 
olm aktan aslında korum akta ve kurtarm akta o l
duğunu hatırlam am ız gerekmektedir.

Bu iktidar türünün merkeziliği m üslüm anlar 
tarafından yeteri kadar olmasa da, m üslüm anlar 
“dışından” bilhassa son zamanlarda, post-m odern 
dönem in imkanları içinde, sık sık eleştiri konusu 
edildiğini; neticede “merkezsizliğin” savunucusu 
olan tarafların “sivil toplum ” kavram ının içeriğini 
yeniden doldurarak p ost-m od ern  düşüncenin 
parçalanm ış dünyası için daha uygun hale getir
dikleri bilinm ektedir. Artık “sivil toplum” parçala
mış bir toplum sallık ve parçalanmış bir kültürün 
yeni dönem deki dem okratik im kanı sayılmaktadır.

Bunun yanında m odern iktidar türünün taşı
dığı merkezi özellik ile onun “dışlaştırılm ış” olm a-

UMRAN M a rt 2001 33



ARSLAN Islımı ve Siyaset

sı aı asm da; üstelik bu dışlaştırmaya meşruiyet sağ
layan dini ve tarihsel im kanlar arasmda çok sıkı 
bağlar bulunduğuna inandığım ı burada belirtm ek 
istiyorum . Aynen sivil toplum  ile bu merkezi ikti
dar biçim i arasm da var olup gelen organik ilişkide 
olduğu gibi, bunda da kendine has varoluşsal bir 
ilişki m ev cu t bulunm aktadır. “D ışlaştırm a” ile 
“m erkeziliği” bu sebeple aynı ontolo jik  alanın do
ğal hasılası o larak birlikte tahlil etm enin daha doğ
ru olacağına inandığım dan, yazıda böyle bir yol iz
lemeye çalıştım . Bu yolla birlikte şimdi, yazım ızın 
konusunun esasını teşkil eden önem li noktalardan 
birine gelm iş olmaktayız. Şunu söylem emiz gerek
tiğine inanm aktayım ; bu iktidar türünün m erkezi
liğinden dolayı üç şeyin varlığı devlete borçlu ola
rak teşekkül etm iştir. Ö nceden de değindiğim iz gi
bi bunlar, “siyaset/iktidar” “toplum ” ve “birey”dir.

Yazım ızın bu bağlamda değineceği diğer bir 
hususda; bu iktidar türünü hazırlayan sosyal/kül- 
türel/ekonom ik şartlar yanında, ona bu ideolojik 
içeriği veren kendi dini mirasıyla ilgisidir. Taşıdığı 
m isyonla beraber düşünüldüğünde gerçekte m o 
dern iktidarın ; çok doğal bir hak olarak hıristiyan
lığın m irasından “sözleşm eci teoriler”in hazırladı
ğı m eşru laştırın  im kanlarla evrilerek yeni d ö n em 
deki halini aldığı; aslında bununla beraber geçm i
şe ait önem li bir “kültü” de muhtevasında b arın 
dırdığına dair tarihsel bir durum a işaret ettiğini 
söylem eliyiz. Ama ne yazık ki, bu iktidar ve onun 
üstlendiği işlev, her zam an kendi geçm işinden ay
rıştırılarak sözkonusu edilmektedir.

Ö te yandan yine sözünü ettiğim iz bu iktidar ve 
iktidardan neşet eden siyaset anlayışı; kendi özgün 
kaynağını ferdin inandığı dinin kendi mü m inini 
tanım lam a tarzında; bu dinin yani hıristiyanlığm 
oluşturm ak istediği “insan m odeli” ve ona önerdi
ği “kurtuluş/selam et” biçim inde bulunm aktadır. 
M odern siyasetin/devletin, H ıristiyanlığın kendi 
m ü’m ini ile olan ilişki biçim inin dönüştürüm ü
nün bir hasılası olarak “okunabileceğini” gözden 
uzak tu tm ak kolay değildir.

D olayısı ile sözleşm eci teorilerde kendi özgün 
kaynağını bulduğu söylenen m odern iktidar anla
yışı, aslında sadece kendi meşruiyet kaynağını de

ğiştirebilm iş; m eşruiyetin kaynağı sadece teorik 
düzlemde “gökten yeryüzüne” indirilm iştir diyebi
liriz. Başka bir ifade ile insanları yönetm e “m antı
ğı” bağlam ında iktidar anlayışı değişm em iş, sadece 
iktidar “el” değiştirm iştir: iktidar “Clericus”tan 
“Laicus”a geçerken aşkınlaştırılm ış/dışlaştırılm ış 
haliyle konum u değişm eden kalm ıştır. Öncekiyle, 
yani kilisenin tem sil ettiği som ut haliyle mukayese 
edildiğinde iktidar, soyut b ir “özne”ye dönüşen 
varlığıyla yeni dönem de kendini kabullendirm eyi 
kolay hale getirm iştir.

M erkezi olm aktan kaynaklanan ve tahlilini 
sonra yapmaya çalışacağım ız diğer iki kavramın 
“toplum ” ve “b irey” olduğunu söylem iştik, ik isi
nin de m odern dönem in, onun sosyal gerçekliği
nin kurucu özneleri olduğunu biliyoruz. Bu iki 
kavramda sosyolojiyle beraber yakın dönem de d ü
şünce hayalım ıza girm iş oiduiar. "Tupiuın”, nasıl ki 
sıradan bir insan topluluğunu, ya da insanların sa
dece bir araya gelmişliği an lam ın ı içerm iyorsa; “b i
rey” de tekil, ferdin karşılığı olarak alınam az. D o- 
layısı ile bunların İslam cı düşüncenin sosyal/siya- 
sal dili içinde m eşru yerleri bulunm am aktadır. 
Toplum ve birey kavram larının, kendilerine ait on
tolojik statüleri bulunan “cem aat” ve “m ü’m in” 
kavram larına karşılık olm ak üzere yanlış kullanı
mı; İslam ’ı anlam a ve yorum  faaliyetinde olduğu 
kadar, m üslüm anın her türlü entellektüel gayre
tinde de ciddi sorunlara zem in oluşturduğunu ha
tırlam am ız gerekmektedir.

Yukarıda kabaca özetleyerek bir çerçeve çizm e
ye çalıştığım hususlar, aslında üzerinde yeniden 
düşünm em izi önem li kılan noktalardan biriyle il
gili bulunm akta. O da İslam ’ın yönetim/siyaseti 
düzenlem e biçim iyle alakalı; bu  düzenlemeye dair 
geçmişteki tartışm alar ve ortaya çıkan sorunların 
günüm üz şartlarında yeniden ve zorunlu tahlilidir.

Yazının bütünlüğü içinde belirli bir iktidar tü 
rünü temsil ettiğinden ulus-devlete sık sık atıfta 
bulunduğum uz görülecektir. Gayemiz ne sadece 
bu devlet şeklinin ortaya çıkışm a rahim  görevi 
yapmış kendi tarihsel arkaplanı üzerinde durm ak; 
nede onun taşıdığı hususiyetleri ve kuruluş tarihi
ni anlatm aktır. Bunun yanında belirtm em  gerekir
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ki, hıristiyanlığa yönelik herhangi bir eleştiri bu 
yazının am acı içinde bulunm am aktadır; sadece 
kendi im kanları içinde bir tespit yapmaya yönelik 
olarak, bu din ve onun ond ört yüzyıllık deneyim i
ne “siyaset/iktidar” ve “bağlılık b iç im i” olarak ba
kılmaya çalışılmıştır.

Bu devlet biçim inin bizi esas ilgilendiren; insa
noğlu için taşıdığı onur kırıcı ve tehdit edici m uh
tevasıyla, bütün dünyada yaygınlaşmış olan “öz
gün” yönetm e biçim i; fakat bilhassa sahibi olduğu 
egem enlik anlayışı ve temsil ettiği iktidar türüdür. 
Bununla beraber ulus-devlet gibi yeni bir devlet ve 
iktidar b içim i üzerinde durm am ızın esas sebebi, 
m üslüm anların geçmiş ve günüm üzde tartıştığı si- 
yaset/yönetim şekliyle alakah olduğunu belirtm e
liyim. Yazıda ulus-devlete yönelik atıflar bu yüz
den kendisiyle doğrudan ilgi olm aktan çok, İslam
cı düşüncenin üzerinde tartıştığı iktidar, egem en
lik ve siyaset/yönetim m eselesinin mahiyetine dik
kat çekm ek içindir. Taşıdığı m uhteva ile küreselle
şen bir dünyada bunu yeniden tartışm anın fayda 
sağlayacağına inanm aktayım . Z ira bu devlet m o
delinin taşıdığı muhteva; m üslüm anlarda düşün
sel düzeyde ve hayatın pratiğinde ciddi çözülmeler 
ve sorunlar hasıl etm ekte; m odern hayatın müslü- 
m anlar arasındaki -bu ister aile/akraba, isterse ce
m aat düzeyinde olsun; daha doğrusu cemaat ola
m am alarını sağlayan “düzeydeki”- sosyal ilişkileri 
çözm eye yönelik taleplerine, m üslüm anların ye
terli direnci gösterm elerine m ani olm akta ve onlar 
tarafından bulunm ası gereken çözüm  yollarının 
m üm kün izlerini kapatmaktadır.

Şu noktayı da belirtm em iz gerekir ki, müslü- 
m anlaıın  yönetim  ve siyasete dair meseleleri tar
tışmaya başlam aları, m odern dünya ile karşılaşma
larının “geç” dönem ine rastlar. İslam cı düşüncenin 
sonraki seyrini bütünüyle belirlediğini söyleyebi
leceğimiz bu tartışm aların, bütün boyutları içinde 
ilk defa halifeliğin kaldırılm ası ile başladığını gör
mekteyiz. Sözkonusu tartışm alar, İslam ’ın yönetim 
ve siyaset meselesiyle ilgili ve yeni açılım larla gü
nüm üze kadar devam edip gelen iki faildi yo- 
rum/çizginin oluşum tarihinin  de başlangıcını teş
kil eder. Bu iki farklı çizgiden b irin i Ali Abdurraz- 
zık, diğerini de Reşit Rıza tem sil etmektedir.

Hilafetin kaldırılmasıyla başlayan; m üslüm an
ların modern zam anlara hakim siyaset/devlet an 
layışı karşısında gösterdikleri yararlı ve gerçekten 
değerli çaba, bugün daha çok önem li hale gelmiş 
bulunm aktadır. Bu tartışm anın içindeki insanların 
daha “ne” olduğunu tam olarak bilem edikleri bir 
“dünyaya” karşı göstermiş oldukları müthiş so 
rum luluk, gayret ve sebatın neticesi olan ve bugün 
bize ulaşan zengin m irastan hareket ederek; günü
müzde islami bir siyaset/iktidar anlayışının entel- 
lektüel im kanları üzerinde yeniden durm ak ve te
fekkür etm ek gibi bir m ecburiyet içinde olduğu
muz inkar edilemez. Herşeye rağmen eğer bugün 
“İslam cı” düşünce yeryüzünün zalim leri tarafın
dan küreselleşm enin üzerinde duran bir demokles 
kılıcı olarak hala görülüyorsa; İslam’ı anlama h u 
susunda hala bir “küresel kriz” sözkonusuysa; 
bunda esas pay sahibi olan hiç şüphe yok ki, bize 
bu mirası bırakanlardır. Allah onlardan razı olsun.

DİPNOTLAR:
* Hatırlamamız gerekir ki, oryantalizme ve/veya modernist 

dünya görüşüne karşı çıkmanın bir imkanı gibi görüneni 
aslında bir cihetten bu dünya görüşünü simetrik yeniden 
inşayı içeren, dolayısıyla her/veya bazı “kültür” ve düşün
cenin evrenselliğine vurgu yapmak, daha başlangıçta or- 
yantalist/moderııist söyleme hapsolmak gibi bir kadere 
sahiptir. Değimde bulunduğumuz “evrensellik”, öncelikle 
batılı idealleri içeriklendirmiş olması sebebiyle; ne oryan
talist, ne de modernist içerikten arındırılmadan anlaşıl
ması mümkün bir evrensellik değildir. Evrensellik anlayı
şına burada getirilen eleştiri, post-modernitenin özcülii- 
ğc karşı takındığı tutumla ilgili olmaktan ziyade; bu fik
rin herşeyden önce ideolojik muhtevasını hesaba çek
mekle ilgilidir. Evrensellik fikrini ne tür bir epistemolojik 
geleneğin, ne için inşa ettiğini; içeriğinde ne tür bir hege
monya taşıdığını tahlil etmeden; herhangi bir düşünce ve 
“kültiir”e evrensellik vasfı atfetmek modernist söyleme 
katılım için zımmi bir davet sayılır. Bu söylem ise, tek ses
li bir evrenselliği içermektedir. Fakat buna rağmen, insa
nın “aziz” saydığı değerlerin her zaman evrensel olduğu
nu da burada kaydetmekte fayda var.

•' Haritalaştırmaya”, ileriki sayfalarda değinmeye çalışaca
ğız. Meşruiyet ve müslüınan zihindeki durumuna gelince; 
son günlerde Filistin “intifada”sıyla yaşanan olayların; 
müslümanların bulundukları topraklarda nasıl birden bi
re ani “med-cezir”lere sebebiyet verdiğini; bu haliyle de 
bu topraklardaki hiçbir ulus-devletin uzun süreli yaşama 
güvencesini elinde bulundurmadığına, küresel dünyanın 
sahiplerinin bir kez daha tanık olduklarım gördük.
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Biz Kimin Yöntemi Üzereyiz:

Ali b. Ebû Tâlib’in mi? 
Yoksa Haricilerin mi?

Cevdet Said

Rir süreden beri meşrûiyet kavramından söz 
ediyorum. Bu makalede de Ali b. Ebû Ta- 
-M—r lib’iıı, Haricilerle oian ilişkisinde uyguladığı 

yöntem üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ben bu
rada, M iislüm anlar açısından meşrûiyet kavramının 
gayr-ı meşruluk kavramı ile karıştırılmasından son
ra, bugün anlamaktan aciz kaldığımız meşrûiyet kav
ramına delalet eden bir işaret, bir örnek görüyorum.

Ali b. Ebû Talib, bizim tarihimizde ilginç ve ola
ğanüstü niteliklere sahip bir şahsiyet, hak ve meşrû
iyet kavramlarının ilkelerini en iyi öğreten bir mual
limdir. Fakat ne yazık ki, insanlar onun bu şahsiyeti
ni kendi saf ve yalın halinde bırakmadılar, onun ha
yat tasavvurunda (dünya görüşünde), gerçek olanla 
gerçeküstü olanı birbirine karıştırdılar.

Bizim tarihim iz Ali b. Ebû Talib ile, Hariciler ara
sında meydana gelen çatışına döneminde, yepyeni 
bir aşamaya girmiştir.

Hz. Ali, şura ve biat esaslarına göre belirlenmiş 
müslümanların halifesi idi. Fakat tamamen meşru 
bir yöntem ile yönetime gelmesinden sonra, Harici
ler ona karşı çıktılar. Ama Hz. Ali, kendi taraftarları
na şöyle diyordu? "Onlar haram olan kam dökünceye 
kadar, onların karşısına çıkıp onlarla sıcak hır çatış

manın içine girmeyin.” Doğrusu bu son derece önem 
li bir uyarıdır. Bundan sonra gelecekte de bu sözün 
gerçek ve m eşrû bir söylem olduğu, bütün çıplaklığı 
ile ortaya çıkacaktır.

Düşünceler öldürmekle değil, ancak düşünceler
le değiştirilir. Bu açıdan ele alındığında Hz. Ali’nin 
sözü son derece derin anlamlar içermektedir. Yani in

sanlarla düşüncelerinden ve inançlarından ötürü sa
vaşılmaz, sadece pratik uygulamalarında insanları öl
dürmeye ve kan dökmeye başladıkları zaman, onlar
la savaşılır.

Meşru bir iktidar (rejim ), insanların akidesini 
gözönünde bulundurmadan, benimseniş düşünce
den ötürü meydana gelen düşmanlıkları sona erdirir, 
insanlar kan dökmeye, güç kullanarak insanların 
mallarını gasbetmeye yönelmedikleri sürece, sadece 
inançlarından ve düşüncelerinden ötürü suçlana
mazlar, takibata ve sorgulamaya tabi tutulmazlar. Ne
bevi temellere dayanan meşrûiyet anlayışında, sıkın
tılara ve eziyetlere sabredilerek meydana getirilen bir 
toplum yapısında şu iki yöntem yasak kılınmıştır; öl
dürme ve tehcir.

Ali b. Ebû Talib’in şöyle dediği söylenir: "Benden 
sonra Hariciler ile savaşmayın ” Doğrusu onun bu sö
zü söyleyip söylemediğini kesin olarak bilemiyorum. 
Ancak tarihi veriler ışığında ve toplum ların ancak 
kendilerinde olanı (kendilerini) değiştirmekle deği
şebilecekleri, yasası doğrultusunda bu sözün doğru 
olup olmadığını tespit edip anlayabiliriz.

Doğruyu söylemek gerekirse, İslam aleminde Ali
b. Ebû Talib’den sonra, fiili olarak meşru gerekçelere 
dayalı bir savaş olmamıştır. Çünkü ondan sonra ge
len iktidar sahiplerinin hepsi, öncelikle rüşd ölçüleri 
ile raşid bir toplum yapısı inşa etmeden bağıy ölçü
lerine göre savaşan bağî (azgın ve sapkın kimse
leridir. Oysa bağıy ölçülerine göre tahakkuk eden 
herhangi bir savaş, meşru bir cihada dönüştürülmez, 
meşru bir cihad olarak tanımlanamaz.
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Kuşkusuz Allah’ın afaki ve eııfüsi ayetlermi anla
ma konusunda insanlığın siiıekli gelişme göstermesi 
şer’i bir mecburiyettir. Orman kanunu ile meşruiyet 
zemininin üzerine veya dışına çıkan kimsenin içteıı- 
ligine, iki a (T ve insanlara dayattığı ve dillendirdiği de- 
ğerleıine bakılmaksızın, meşru temellere dayalı hu
kuk düzeninin kanuni müeyyideleri ona uygulanır. 
Sözgelişi bizim tarihimizde, hukuk düzeninin üzeri
ne çıkarak gayr-i meşru yoldan yönetime (iktidara) 
ulaşan kimselerin hepsinin, bu uğurda verdikleri sa
vaşların tümü gayr-ı meşrudur, denilebilir. Kısaca 
şöyle denilebilir. İktidarı gayr-ı meşru temellere da
yalı olan bir kimse gayr-ı meşru olarak savaşır. İşte o 
günden bugüne kadar müslümanların uygulayagel- 
dilderi bütün uygulamalar, bu minval üzere süregel
mektedir. Şu anda müslümanlar nebevi meşruiyet 
kavramını gerekli ölçüler içerisinde keşfedinceye 
dek, içinde bulundukları bu kriz ortamından çıkmak 
için açık ve herşeyden bağımsız olarak düşünmek zo
rundadırlar.

Kuşkusuz peygamberlerin hepsinin getirdikleri 
nebevi meşruiyet şu ana kadar yeterli derecede açık
lık kazanmış değildir. Çünkü insanlar onu ya ilahi 
müdahalenin sonucu bir mucize olarak ortaya çıkan 
bir düzen (sistem, rejim ) ya da uygulanmaya müsait 
olmayan sembolik lezzetleri olan bir efsane hatta bir 
cünun (çıldırmıştık) hali olarak görmektedir. “İşte 
böyle, onlardan önce de ne kadar peygamber geldiyse, 
mutlaka büyücü veya mecnun olmuş dediler. (Kuşak
lar boyu) bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler. Doğrusu 
onlar azgın bir kavimdir." (51/52-53).

Oysa bütün peygamberler, insanlara tağutu inkar 
(et)m eleıini öğretmek ve onları tuğyan milletinden 
kurtarmak için gelmiştir: “Kendilerine onu inkar et
meleri emredildiği halde, hakem olarak tağuta başvur
mak istiyorlar" (4/60).

Allah, peygamberleri ve peygamberlere inananla
rı şöyle nitelemektedir: “Tağuta kulluk etmekten sakı
nan ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelenlere müjde 
var. Kullarımı (şöyle) müjdele: Onlar ki sözü dinler ve 
onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendileri
ni hidayet ettiği kimselerdir ve onlar öz akıl sahipleri
dir.” (36/16-17-18)

Öte yandan yüce Allah, Kasıkları da şöyle tavsif et
miştir: “Allah katında yeri bundan daha kötü olanı si
ze bildireyim mi? Allah kimlere lanet ve gazap etmiş, 
kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar

yapmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar düz
gün yoldan en çok sapalardır.’’ (5/60)

Allah, tağutun yolunda savaşanları ise şöyle nite
liyor: “Kafir olanlar da tağutun yolunda savaşırlar. O 
halde şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeyıanın hi
lesi zayıftır.” (4/76)

Tağut kelimesi tağâ fiilinden türetilmiş bir keli
medir. Bu yüzden onun doğuşu ve varlığını sürdür
mesi, tamamen ikrah temeline dayanır. Bundan ötü
rüdür ki, Allah’ın gönderdiği peygamberlerin dinle
rinde ikrah yoktur; böylelikle ölçüleri ve yapıları ta
mamen birbirine zıt iki millet meydana gelmiştir. İk
rah yöntemini köşeye atıp tağutu inkara çağıran pey
gamberlerin milleti ile, kendilerini ispat ve iktidara 
yerleştirme konusunda ikraha dayanan tağutları ve
layeti altında bulunan küfür milleti. Bundan dolayı
dır ki, tağutun izalesi, onun milletine ve üslubuna 
girmekle değildir. Mesela peygamberlerin bu husus
taki tutumları, onlara karşı söyledikleri şu sözlerin
den ibarettir: “Allah bizi sizin milletinizden (tağutun 
velayeti altında bulunan küfür milletinden) kurtardık
tan sonra, eğer tekrar ona dönersek, Allah’a yalan ifti
ra atmış oluruz.” (7169).

Peygamberler, ikraha dayalı tağutun düzeninin 
yerine başka bir düzen, başka bir yönetim biçimi (re
jim ) sunmuşturlar. Bu bağlamda nebevi meşruiyet, 
ancak insanların benliklerinde olanı değiştirmekle, 
yani onların kanaatlerini ve inandıkları ilkeleri değiş
tirme yöntemi ile kurulabilir. İşte bu yöntem ilahi 
değişim kanunudur. Peygamberlerin getirdiği yön
tem budur.

Ne var ki tağutlar, nefislerde olanı değiştirme ol
gusuna hiçbir zaman değer vermezler. Sadece insan
lara baskı yapar ve onları kalplerinde olmayan dilleri 
ile söyleyen insanlar haline getirir ve böylelikle onla
rı birer münafık durumuna getirirler. Lisan-ı halleri 
ile sanki şöyle derler: Bu tür insanların dışı seni 
memnun eder ve seni yüceltir. Böylece gizli olarak sa
na isyan eden de sana itaat etmiş olur. İşte Allah’ın 
eşitlik ilkesi’ni esas alan daveti ile, yeryüzünde bü
yüklük taslayan ve fesatçılık isteyen kendi grubunu 
çeşitli gruplara bölen tağutların daveti arasındaki ay
rılık işte budur. Kur’an özellikle bu ayrım üzerinde 
yoğunlaşır.

Kuşkusuz Ali b. Ebîı Talib’in tarihi, bir bakıma bi
zim tarihimizde meşruiyet kızinin açığa çıktığı bir 
tarihtir. Nitekim o, insanların gönülden kabulleriyle
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m eşı u o kü lere  g ü ıe  iş başına gelmiş raşid bir yöneti
ci (halife) iken, müslümanlar onu öldürdüler. Bu du
rum özellikle şuna işaret etmektedir: Toplumsal de
ğişim yöneticin in  değişmesi ile değil, ancak insanla
rın benliklerinde olan düşüncelerin değişmesiyle 
mümkün olur. Bundan dolayı Hz. Ali, meşruiyeti öl
çü almış, onu benimsemiş ve yönetimin ancak insan
ların rızası ve biatleri ile olması gerektiğini idrak et
mişti. Bu nedenle başkaları meşruiyet ölçülerinin dı
şına çıkıncaya kadar o kesinlikle çıkmamıştı. Kendi 
açısından takva kavramına ve eşitlik ilkesine olan 
bağlılığını sonuna kadar sürdürmüştü.

Hz. Ali’n in  hayatında diğer önemli bir nokta şu
dur: Y önetici olarak insanlar ona biat ettiklerinde, bu 
yöntemi, yönetim in (rejim in) yegane meşru yolu 
olarak kabul etmişti.

Zira değişim insanlara baskı uygulamakla değil, 
insanların nefislerinde olan düşünceleri değiştir
mekle ancak mümkündür. Buna gore insanların rıza
sıyla iş başına gelen bir yöneticinin, yine onların rıza
sı ile gitmesi gerekir.

Oysa şu m ühim  nokta, Hz. O sm an’ın dikkatin
den kaçan b ir noktadır. Yöneticiye meşru otoriteyi 
kim verebilir, onun iktidarını kim meşrulaştırabilir?

Bu kritik nokta, insanlar tarafından karıştırılmış 
ve beliısizleştirilmiştir. Nitekim Hz. Osman hadise
sinde meydana gelen durum bu idi. Evet, insanlar 
ona yöneticilik payesini vermiştiler. Bizzat kendileri 
onu seçip o m akam a getirmişlerdi. Bu aşamada kul
lanılan yöntem  öldürme ve ikrah temeline dayalı de
ğildi. Şura ile o göreve tayin edilmişti. Çünkü bir yö
netici şura ile seçildiği gibi, yine şura ile değiştirilebi
lirdi bu geleneğe göre.

M üslüm anların Hz. Osman’a karşı çıkmaları da 
Ali’nin meşrûiyetine karşı çıkmaları da büyük bir ha
tadır. Fakat Hz. Osman olayında meselenin birbirine 
karıştırılması ve içinden çıkılmaz hale getirilmesi her 
iki taraftan da kaynaklanmıştır. Sözgelişi taraflardan 
birisi, meşru idareyi, gayri meşru yöntemle, mesela 
insanları hunharca katletmek, onları mahkum et
mekle değiştirmeyi caiz görürken, Hz. Osman tarafı 
da iktidarı bizzat Allah’ın giydirdiği bir elbise olarak 
algılamıştı. O nlara göre bu elbiseyi Allah’tan başka 
hiç kimse çıkaram azdı. Bizim bu kavram karışıklığı
nı, o günlerde bu karışık anlayışı hayata geçirenler
den çok daha net bir biçimde anlamamız gerekir. 
Kuşkusuz Hz. Osman, kendi iktidarına karşı çıkanlar

ile savaşmama konusunda isabetli bir karar vermiş, 
tutarlı b ir davranış sergilemişti. Ama ona karşı çıkan
lar ise, sorunun barışçı yollardan çözümünü bekle
meden onu öldürdüklerinde rüşdden ve ğayya kay
mışlardı.

Ben gönül huzuru ile şunu diyebilirim ki, Ali b. 
Ebû Talib, Peygamberlerin getirdikleri mesajın ölçü
süne göre, meşruiyetin ne demek olduğunu insanlı
ğa öğreten bir muallimdir. Zira peygamberler geldik
leri toplum laıın karşısına güç kullanarak çıkmamış, 
sadece baskısız insanların benliklerinde olan düşün
celeri değiştirme yöntemini benimsemişlerdi. Hatta 
tağuti topluluklar kendilerine saldırdıkları zaman, 
kendi nefislerini dahi müdafaa etmeden, bu değiştir
me görevini icra etmişlerdi. Bu tutumları insanlar 
kendi rızaları ile değişinceye kadar sürmüştü. Zira 
peygamberler, Allah’ın yardımı ikrah ile değil, ikna 
yöntemi ile gelinceye kadar, kendilerine yapılan bü
tün eziyetlere sabretmişleıdi.

Ali b. Ebû Talib’in hayatında çok ibretler vardır. 
Çünkü o, bütün hakikati ile Haricilerin yöntemini 
kavramıştı. Nitekim onlar hakkında kendisine: “On
lar kafir midir?” diye sorulduğunda şu karşılığı ver
mişti: “Hayır, aksine küfürden kaçan kimselerdir." Bu
nun üzerine tekrar sorulmuş: “Yoksa onlar münafık 
mıdırlar?” O yine: “Hayır” karşılığını vermiş. “O za
man onlar kimlerdir?” diye sorulduğunda Hz. Ali (ra) 
insanların birçoğu tarafından karıştırılan vc benzeti
len şu ayırt edici ifadeyi kullanmıştı: “Batılı talep 
edip de ona ulaşan, hakkı elde etm ek istediği halde 
yanılgıya düşen kimse gibi değildir.” Doğrusu bu ifa
de, düşünceler konusunda ikrahsızlığın, antişiddetin, 
hakkın ve saygınlığın ilkelerinden birisidir.

Kuşkusuz Hz. Ali, hastalığı bütün açıldığı ile teş
his etmiş ve gayr-i meşru yaşama ve uygulama konu
sunda yapılan metodik yanlışın üzerine parmağını 
basmıştı. Niteldin Hariciler tarafından katledildiğin
de katilleri hakkında şu vasiyette bulunmuştu: “Eğer 
yaşarsam meseleyi çözümlemek bana aittir. Eğer bu 
darbeden ölürsem iş size düşüyor. Eğer kısası uygula
mada diretirseniz, bıı (meşru) bir cezadır. Ama eğer af
federseniz, doğrusu bıı takvaya en uygun olanıdır.”

Ey bu yeryüzünde yaşayan muttakiierin imamı! 
Allah’ın selamı senin üzerine olsun. Allah seni pey
gamberler, şehidler ve salihlerle birlikte haşreylesin. 
Din Günü onlar ne güzel arkadaştırlar. ■

El-Mecelle’den çeviren: Ahdi Keskinsoy
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-Şiddetin Sosyal-ve— 
Psikolojik Bir Analizi

ARAŞTIRMA

r

M uzaffer Emin Göksu

K ısa vadeli bir güncelliğe sahip olmayan 
ama insanlığın gündem inden hiç çıkm a
yan bir konudan söz edeceğiz: Şiddet. Es

ki çağlardan günüm üze, yer mekan ve toplum  ka
yıt] olm adan ve şiddet olarak niteleyebileceğim iz 
olaylar var olagelm iştir. Deniz ve kara korsanlık 
hareketleri, İslâm dünyasındaki Hasan Sabbah tipi 
örgütler bunun tipik örnekleridir. Ancak m odern 
çağlarda şiddet yeniden üretilmiştir. Bunun sebebi 
de günümüzde bir taraftan bireyselleşm enin ve 
kimliğin öncelikli b ir problem  olarak ortaya çık
masına karşılık siyasetin kapsayıcılığı ve etkinliği 
karşısında fert ve grupların kendini yeterince ifade 
etine im kanlarını bulam am alarıdır.

Şiddetin tabiatında bulunan baskı ve hatta kan 
dökm e şüphesiz insan doğasından kaynaklanmaz. 
İnsan, bazı H ristiyan teologlarının belirttiği gibi 
yalnızca günaha yatkın olarak değil, iyiye de kötü
ye de istidadı olan (K ur’an-ı Kerim ’in ifadeyle) 
takva ve fücur arasında bir varlık olarak gelmiştir. 
Şiddet ve dolayısıyla kan dökme bir ihtiyaç değil
dir. Bazı yorum cuların iddia ettiği gibi Kurban kan 
dökme ihtiyacını karşılam ak üzere konulm uş bir 
ibadet de değildir. K urban, mali, bedeni am eliyele- 
rin kendinde birleştiği m anevi bir arınm a, Allah’a 
(kurbiyet) yaklaşım yoludur. Halbuki şiddet o lum 
suz, pür sosyal inşai bir olgudur.

Aşağıdaki m etin zam an zaman alınm ış notlan 
ve üzerine kafa yorulm uş, am a bir türlü gün yüzü

ne çıkam am ış bir analizi dile getirm ektedir. Cıiinü- 
birlik akıp giden olaylar arasında kalıcı b ir şeyler 
söylemek gerekirse; güç, ideoloji ve şiddet bileşke
sinde sorunlar hep var olagelmiştir. İşte yazı böyle- 
si b ir konuyu ele almaktadır.

Şiddetin Oluşum Süreci

Şiddet (tabi bu arada terör ve kıtal) içeren örgüt ve 
eylemlerin çoğu sosyal- politik şartların ürünüdür. 
Esasen şiddet, özellikle de m odern çağların terör 
hareketleri, norm al yollardan sesini duyuramayan 
toplum sal kesim lerin, grupların başvurduğu bir 
yol olmaktadır. Bu yol bütünüyle m antıksal değil
dir. Ancak şiddete giden bu yolun başlangıcı bile 
sosyal psikolojik bir olgu olarak genel geçer bir 
m antık dışıdır. Buradaki duygunun alt yapısını 
dışlanm ışlık hissi, kendine has farklı am a ifade edi
lemeyen, politik şartlar gereği buna im kan veril
meyen bir kim lik düşüncesi oluşturm aktadır. Yani 
bu duygunun sahiplerine göre ortada farklı bir 
kim lik vardır fakat buna kabullenilecek düzeyde 
bir ifade im kanı verilmemektedir. Şiddetin m o
dern çağlarda yeniden üretilmiş olm asının gerek
çesi de modern bir olgu olan ve tekilleşm enin bir 
sonucu olan İçimlik problem ine dayanmış olm ası
dır.

Bu dışlanm ış farklı kimliğin potansiyel olm ak
tan çıkıp ilk açığa vurum şekli örgütlenm edir. Ö r-
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gütlülüğün tem el esprisi, m inim um  seviyelerden 
m aksim um  düzeylere kadar, insanın fert olarak 
yapmaya gücünün yetmediği işi, benzer duyguları 
paylaşan kim selerle bir araya gelerek yapma gücü 
elde etm eye m atuftur. Sosyolojik b ir ilke olarak bir 
grubun gücü, onu meydana getiren üyelerin birey
sel güçlerinin  toplam ından daha fazla bir şeydir. 
Grup büyüdükçe potansiyel güç arttığı kadar, bu 
gücün kullanım  düzeyi de artm aktadır. Tek başına 
bir insan çoğu kere potansiyelinin tam am ını kulla
namaz, m eğer ki var veya yok oluş düzeylerinde 
fevkalade b ir d uru m  olsun. Halbuki grup üyeyi b i
reysel iradeden çözdüğü için potansiyeli de kulla
nıma açar.

B ir farklı k im lik  duygusunu örgütlenm esi aşa
m asında genel geçer ideolojiler önem li bir rol üst
lenebilirler. B u , M arksizm , faşizm, ulusçuluk gibi 
sırf profan ideolo jiler olabileceği gibi bir dinden, 
mezhep veya tarikat gibi eğilim lere has ideolojiler 
de olabilir. A ncak örgütün o ideolojin in saf haliyle 
ilişkisi kuruluş aşamasındadır. Daha sonra (bu 
ideolojiden referans alsa bile) örgütün kendisine 
has bir id eolo jisi oluşur. Bu ideoloji artık genel bir 
ideoloji veya s a f  b ir dini görüş değildir. Ö rneklen
dirm ek gerekirse PK K ’yı kurup geliştirenler baş
langıçta katıksız M arksistlerdi. M uhtem elen baş
langıçlarda evrenselci bir M arksist söylemi kürt 
sorunuyla bağd aştırm akta güçlük çekm işlerdi. 
Ama PKK oluşum unu tam am ladıktan sonra ken
dine has bir ideolo jisi vardır ve bu artık salt Mark-.*

sizm değildir.
Ö rgütçe yeniden üretilen bu ideolojilerin te

mel vasfı pratiğe ve hatta pragm atizm e dönük o l
ması, başlangıçtaki irleoiniivi isine gelmedim w H e> / / ı ö  “  D /
rahatlıkla göz ardı edebilm iş olm asıdır. Hatta daha 
da ilginci bu ideoloji tem sil ettiği kesimin değil, 
örgütün ideolojisidir. Ö rneklendirm ek gerekirse 
D eniz Gezm iş ve M ahir Çayan’ların ideolojisi saf 
M arksizm ’di, bundan taviz verm eden gittiler. Ama 
aynı dönem lerin adam ı olan Apo’nun ideolojisi 
olan PK K ’lık bir örgüt ideolojisidir. Yine de altını 
çizelim , bu ideoloji, dayandırılan veya öyle kabul 
edilen sosyal gerçeklikten de farklı bir şeydir. Ö r
neklendirm ek gerekirse A po’nun savunmasında, 
kendine isnat edilen etnik temeli değil, PKK’nın 
yeni konum ları üzerine konuşm uş olm ası bunun 
tipik b ir örneğidir. Yani savunm alar öngörülen da
vaya ait bir içerik taşım am aktadır.

Bu Süreçte Güç’ün Rolü

Yukarıda örgütlülüğün güç sorununa dayandığını 
söylem iştik. Bu güç her ne kadar örgütlülükle açı
ğa çıkıyorsa da geri dönüşlü olarak onu yeniden 
şekillendiren etkendir ve hatta başlangıçta onu 
yönlendirdiğini söylediğim iz ideolo jin in  oluşu
m unda da önem li b ir role sahiptir. Esasen güç ile 
am aç ve ideoloji arasında iki yönlü bir ilişki vardır. 
Bu konuda ilk akla gelen şey, am acın kendini ger
çekleştirm ek için beşeri-fiziksel bir güç topladığı,

40 M art 2001 ÜMRAN



bunun kullanım ını m aksim um  noktalara götür
düğüdür. Bir az buîltlfi Kacıar aogru oıaıı şey, ou 
gücün kendine has am açlar belirleyebildiği, veya 
baştan ortaya konan am açları geri dönüşlü olarak 
ve biraz da farklılaştırarak yeniden inşa ettiğidir.

Güç, fiziksel ve beşeri iki temel kökene sahipse 
de şiddetin fiili kullanım ındaki güç öncelikli o la 
rak fizikseldir ve bunun en som ut biçim i silahtır. 
Silah, taşıyanını öncelikli hale getiren, ideolojisini 
önem lileştiren (!) ve nihayet sokaktaki insandan 
farklı kılan bir şeydir. Bunu bir örnekle anlatm ak 
gerekirse, kendi güvenliği için bir tabanca alan ki
şide, başlangıçta çok belirgin olmayan şu düşünce
ler gelişmeye başlar: Ben farklı bir kişiyim ve 
önem liyim . Öyleyse düşm anlarım ın olm ası tabi
idir. Onun için de bıı tabancayı rahatlıkla kullana
bilirim ... Halbuki bu kişi yıllarca tabancasız yaşa
mış ve tabancalık b ir düşm anla karşılaşmamıştı. 
Ama şimdi artık sıradan bir çıtırtı tabancalık bir 
iştir.

Yeri gelmişken belirtelim  ki silah taşıma işi 
herkeste bir farklılık duygusu uyandırır. Toplum la- 
rın polis ve asker gibi birim leri de bunun dışında 
değildir. Ancak burada önem li olan, silah taşımaya 
verilen onay ve bunun meşruiyetidir. Yani bu b i
rim ler bu güç aracını yasaların çizdiği sınırlar içe
risinde, spesifik b ir m antığa meydan vermeden, 
geri dönüşlü olarak buna uygun bir ideoloji üret
meden, bir başka deyişle kendine özgü düşm anlar

(başkaları) belirlem eden kullanırlar. Bu olm adığı 
laKuırcıe sozKonusu gücün kendine has bir id eo lo 
ji ve yapılanma gerçekleştirmesi kaçınılm azdır.
Son birkaç yıldır siyaset gündemimizden drişme- 
yen ve devlete sızdığı ifade edilen “çete” olayı bu- 
nuıı tipik bir örneğidir. İşin gerçeği devlete sızdığı 
söylenen bu çeteler resmi devlet görevlileridir. A n 
cak kendilerine verilen yetki ve gücün kullanım ını 
sınırında tutm amışlardır. Bu bir açıdan doğaldır 
da, çünkü güç hiçbir zaman kendi kendini s ın ır
landırmaz. Siyaset bilimi diliyle erk, bir başka erk 
ile (mesela yürütme erki yasama eki ile) sınırlandı
rılabilir. Gücün eksen haline geldiği m odern d ü n 
yanın asıl sorunu da budur.

Geldiğim iz noktada denebilir ki bir dayanak
tan ve meşruiyetten uzak marjinal gruplar elem an 
ve silah buldukça bir paradoksal gelişme süreci ya
şarlar, güç elde ettikçe meşruiyet dışı kaldıklarını 
görürler.

Gelişim süreci içinde “başkaları” ve politik k u 
rum lar arasında kalan örgütsel yapı bir taraftan 
ideolojisini pekiştirir, diğer taraftan da bunu açığı 
çıkarm a ihtiyacı duyar. Önce üyelerini inand ırm a
ya çalıştığı gerçek (!) çok önemli bir davanın p e
şinde oldukları ve pek çok “başkaları’m n feda ed i
lebileceğidir. Hatta ilgi çekicidir ki örgüt hep ken
dini genelden soyutlama zorunluluğunu hisseder, 
başkalarından yaşam dünyasını ayırır, dış dünya ile 
iletişim kanallarının önemli bir kısmını kapatır.

Şiddetin Analizi GÖKSU
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akrobatik denebilecek hareketlere girişir ve meselâ 
m antıksal o larak  davaya h içb ir şey kazandırmaya
cak katliam larda bulunur.

Bu çerçevede örnek verm ek gerekirse PKK 
1984’de kendini açık b ir biçim de ortaya koymaya 
karar verdiği zam an adını, köy ve mezra baskınla
rında savunm asız kadın ve çocukları öldürerek 
duyurm aya çalışm ıştı. Şüphesiz bunun genel geçer 
bir m antıkla açıklanm ası m üm kün değildir. Ç ün
kü genel m antık , bir hareketin karşı gücü azaltm a
sı veya kendine güç sağlaması esası üzerine ku ru
ludur. H albuki bunun böyle bir işlevi yok, özel bir 
örgütsel iç m antığa dayanır ki buda sansasyon ve 
izolasyondur.

D ikkat çekicidir ki şiddet örgütünün bu kendi
ni kabul e ttirm e aşamasında gerçekleştirdiği ey
lemlerde, en yakın potansiyel kitle kabul edilen kc 
sim bedel alınm ıştır. A m aç da kendini larkiıiaştı- 
rabilm ek, rakip  olabileceklere göz dağı vermektir. 
PKK güneydoğuda güvenlik güçlerine kurduğu 
pusu ve saldırıların dışında uzun zam an K ürt kö
kenli vatandaşlar katletti. Yine 1992’de başladığı 
söylenen H izbullah güneydoğuda uzun zaman ci
nayet kurbanların ı m üslüm anlardan seçti... Ö l
dürdükleri insanların hem en çoğu “başka” lslânıi 
gruplardandı. Şiddet örgütü daha sonra politik he
defteki rakibine yönelm ektedir. B ir şiddet örgütü 
hala kendi potansiyel kitlesi ile m ücadele ediyorsa, 
henüz oluşum  sürecini tamam layam am ış dem ek
tir. Eğer tespitim iz doğruysa H izbullah operasyo
nunda ortaya çıkarılan katliam lar hala ya rakip te 
mizlem e katliam larıdır ya da Hizbullah katliam la
rı değildir, başkalarının işe müdahil olduğu eylem 
lerdir.

Şiddetin Kendine Has Mantığı

Şiddete dayalı örgütlerin katliam  m antığı da tam 
bir analiz konusudur. Şüphesiz bu m antık hiçbir 
genel ideolojiye veya dine indirgenem ez. Meselâ 
PKK katliam ları bir M arksist ideolojinin ürünü o l
madığı gibi, H izbullah katliam ları da İslâm ’a bağ
lanamaz. H içb ir din ve hiçbir ideoloji b ir cinayet 
felsefesi değildir, Yeri gelmişken belirtelim  ki “İslâ-
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lardır ve daha ötede, argüm an sahiplerinin bir te
rör ortam ı beklentisini yansıtır.

Sözkonusu m antık, tüm  düşünce ve eylem b i
çim lerinde kendini gösterir. M eselâ cinayetin tip i
ni ve dozajını kendi belirler; meselâ bıtiıa göıd bir 
kurşunla öldürm ek m eşru olm ayabilir, ama buna 
karşılık iple boğm ak en doğal bir iş sayılabilir. Bu 
konuda Nazi canileriyle ilgili çarpıcı örnekler var
dır. Savaş sonrasında bir Nazi kasabı yargılanırken 
yargıç “300 kişiyi bir ham am a doldurup gazla b o 
ğarken bu vahşetten hiç ürperm edin mi?” diye so 
rar. Cani “m illeti için görev yaptığını” belirttikten 
sonra: “Ne yani, ortaya bir yığın idam  sehpası ku
rup bu kadar adamı sallandırm alı mıydım? Bir ke
re gözünüzün önüne getirin, böylesi b ir tablo ne 
kadar canice olurdu” diye cevap verir. Yani bu iç 
mantığa göre gazla çırp ına çırpına boğm ak, idam- 
d d a h a  meşru ve daha insani b ir iştir.

Şiddet örgütlerinin kaçırdıkları, çoğu kere düş
m anları değil rakiplerini, bir başka deyişle avlarını 
uzun zam an sorguladıkları bilinm ektedir. Bunun 
am acı, yeteri kadar suçu bulunm ayan rakibin suç
lu hale getirilebilm esi, b ir başka deyişle yargı ve in 
fazın içselleştirilebilınesidir. M eselâ Hizbullah’ın 
avlarından olan İzzettin Yıldırım  ve Gonca Ku- 
riş’in uzun bir sorgulam aya tabi tutuldukları anla
şılıyor. Bu bitm ez tükenm ez sorgulam ada av, artık 
fireler vermeye başlar, diyalog m uhtem elen yal
varm alara ve yerine göre gerçek dışı kabullere d ö
nüşür. Bu ise av için öngörülen cezanın (hem  de en 
ağır biçim iyle) haklılığına delil kabul edilir.

Şiddetin norm al insanlarca anlaşılm ası zor bu 
kendine özgü m antığı, s ırf o toplum un eğitim ye
tersizliğine veya fakirlik gibi sosyal nedenlere in 
dirgenemez. Çünkü örgütsel cinayet m antığı de
yim yerindeyse bir kapalı sistem  m antığıdır; esaslı 
b ir şartlandırmaya, özel olarak oluşturulm uş bir 
ideolojin in içselleştirilm esine bağlıdır. Bunun için 
de yapılanlar, m üntesibi için  m utlak haklıdır. Avı
nı izbede boğduktan sonra üst kata çıkıp rahatça 
yemek yemede sıkıntısı yoktur. G örevini bihakkın 
yerine getirm enin gönül rahatlığı (!) içindedir. 
Şüphesiz bu durum , sıradan bir insanın sırf kabul 
etmeyeceği b ir şey değil, aynı zam anda anlayama
yacağı bir şeydir.
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________ Şiddet Örgütlerine İlişkin_________
Tipik Sorunlar

Şiddete dayalı örgütler, iç ve dış daha başka örgüt
lerin ku llan ım larına açıktırlar. Bu onlar için 
önem li bir handikaptır. Vakıa kullanılabilirlik, ta
nınm a düzlem inden daha farklıca bir şeydir. Ö zel
likle uluslararası arenada kullanılır duruma düş
mek, örgüt için problem ler doğurur. Çünkü artık 
var ya da yok oluşlarını kon jonktür belirleyecektir 
ki PKK, H izbullah ve benzerlerinin yaşadığı süreç 
bundan faildi değildir.

Şiddete dayalı örgütsel yapıların temel esprile
rinden birisi korku salm adır. Ne var ki korkutarak 
götürm e işi başta kabul edilen davanın bitişinin 
işaretidir. Çünkü başarı kitleleri korkutmaya değil 
sevdirmeye, başkalarının gönül rahatlığıyla redde- 
demeyeceği konum lara bağlıdır. Bunun için de 
başlangıçta söz konusu ettiğim iz spesifik bir dü
şünce yolunu izlese bile, sonunda kendini var kıla
caksa genel geçer bir m antık düzlemine çıkmak 
zorundadır.

Şiddet örgütlerinin çalışm a alanlarıyla ilgisi, 
kır ve kenti tercihleri, davanın doğasından çok, 
elem anlarının , içinden geldikleri sosyal tabakayla 
ilgili olduğu düşünülebilir. Ama nerede hareket 
ederlerse etsinler, m arjinal kalm ak, toplum çoğun
luğuna hitap edecek b ir söylem e sahip olm am ak 
önem li handikaplarıdır. Burada bir paradoks var
dır; var olabilm ek için kendini farklı kılm a veya 
öyle görünm e zorunluluğu ve kendini toplum a bir 
kurtarıcı gibi gösterm e durum u.

Bu paradoksu deyim yerindeyse bir algı yanıl
ması pekiştiregelm iştir: Sağ ve sol bütün ideolojik 
gruplar, m arjinalliklerine rağm en toplum un tam a
m ının olmasa bile geniş bir kesitin, söylem lerine 
denk düşen halk katlarının sonuna kadar yanların
da b ir kitle olduğunu düşlinegelmişlerdir. Meselâ 
M arksistler ülkenin geniş bir kesimini işçi sınıfı, 
bu işçi sınıfını da çantalarında keklik bilmişlerdir. 
H albuki Türkiye’de ne söz konusu kesim M ark
sizm’in tanım ladığı anlam da bir proleterya idi ve 
ne de kom ünist bir ihtilalin  potansiyel kitlesiydi.

M odern dönem lerde şiddet, bazı durumlar, 
m esela yasal görünüm ler içinde varlığını sürdür

mektedir. Bir sosyal politik çerçevede biz ve başka
sı ayırım ının şiddetin alt yapısını oluşturduğunu 
söylemiştik. “B iz” in güç ekseninde kurgusu (seç

_ _ kinci diliyle) TbaşkasılLnr.telıdit saymayaJbaşladığı.
zaman bir şiddet süreci başlamış demektir. Çünkü 
bu durum, başkası sayılanlara göz dağı vermeyi ge
rektirir. Hesap dışılıklarla gelişen bir korku ortam ı 
politik yapıyı şiddet o rtam ına çekm ek demektir. 
Yani bir ülkedeki seçkinci örgütsel yapı elindeki 
gücü legal bir siyaset düzeyini aşacak şekilde kul
lanmaya kalkışabilir. O zaman şiddetin hem o lu 
şum şartlarını hem de bazı sonuçlarını izlemek 
m üm kün olur.

M aalesef Türkiye son yıllarda bu kurgulamşı 
yaşamaktadır. Seçkinci yapı elindeki güç ve yetkiye 
göre ülke insanını “b iz” ve “başkaları” ekseninde 
siyasal erkin (siyasal gücün) kullanım ına bağlı o la
rak yeniden kurgulamaya çalışmaktadır. Sistem in 
kutsalları b ililerin i lanetlem e aracına dönüşm ekte 
ve bütün bu süreç boyunca da kendine özgü bir 
m antık izlenmekte ve yine kendine has bir eylem 
biçim i sergilenmektedir.

Sonuç

Bir farklılaşma duygusuna dayalı ve kendine özgü 
bir ideolojinin desteğinde bir güç kullanımı dem ek 
olan şiddet, bütünüyle ferdin doğasına veya top 
lumsal şartlara indirgenemez. Bir başka deyişle hiç 
kimse bir şiddet adayı olarak dünyaya gelmediği 
gibi, aynı sosyal politik şartlar da her yerde şiddet 
üretm ez. Sosyal şartlardan herhangi birisi (meselâ 
eğitim ) de bunun yegane sebebi olamaz. Bu tür o l
gular ekonom ik, sosyal, siyasal ve çok yönlü kü ltü
rel şartların bileşkesinde ortaya çıkan inşai olgu
lardır. Siyasetin baştan kurgulamasının veya so n 
radan m anipiile etm esinin önem li bir rolünün 
olabileceği söylenebilir. Ama bir süreç içinde geli
şen ideoloji ve eylem biçim lerinin hep bu m anipti- 
lasyona göre gerçekleştiğini söylemek m üm kün 
değildir. *
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“Kültür İnsanları 
Daha Anlayışlı Kılmıyor”

George Steiner

jkeli, kışkırtıcı, ortalığı karıştırıcı ve sapkın 
düşünceleri olan bir bilge insan... Üzerine 
yapıştırılan yaftalarla yargılayacak olduğu

muzda, ulusçu akımlara olduğu kadar, entelektüel mo
dalara duyduğu nefret ona sadece dostlar kazandırma
dı elbette. 71 yaşında olan George STEÎNER bu duru
mu hiç umursamaz görünmekte. Azalmak bir kenara 
öfkesinin bir kat daha büyüdüğü anlaşılmakta. Avus
turya kökenli bir aileden olma Fransa doğumlu bir 
Amerikan yalı udisi. New-York’da okumuş, Princeton 
ve Cambridge’de dersler vermiş, bir çok derin içerikli 
eserlere imza atmış (Folio yayınevinde çıkan Antigo- 
ne’lar, Trajedya nın Ölümü, Yanlış-Doğru Dizini ve 
Albin Michel yayınevinde çıkan Babil Sonrası gibi). Sı
nır tanımayan bu profesör Hi tier’in veHaider’in ülke
sine ayak basmayı hala reddetmekte. (20 Mart 2001'de 
Gallimard tarafından piyasaya çıkarılacak olan) Yara
tışın Gramerleri adlı yeni eserinde şu cümleyi kullanır: 
“Hiçbir konuda kesin bir kanıya sahip değilim.” Her 
şeyi anladığını mı söylemek istiyor acaba?!

Artık elveda ve pişmanlık da duymayacağız! Şük
ranla anılmayacağı kesin olan şu XX. yüzyıl nihayete 
erdi sonunda, insanoğlunun kendi hemcinslerine karşı 
en vahşi, en ürkütücü yüzünü gösterdiği tarihin bu dö
nemi, artık hüzünlü bir geçmiş. Aynı zamanda da bil
gilerimizin ve yaşam biçimimizin korkunç bir şekilde 
geliştiğini bu yüzyılın hanesine artı olarak yazabilmek

bir çelişki teşkil etmez. Fakat bundan sonrası için şu ke
sin soruyu sormak gerekir: Sürekli gelişme göstermesi
ne rağmen, barbarlığı yoğun bir şekilde içinde barındı
ran doğasının esiri olmuş bir insanoğlu fikrini akıllar
da devamlı canlı tutmak gerekmez mi? Kültürde gös
terdiği açılmalara rağmen insan medenileşemedi mi? 
Yazar ve filozof Georges Steiner'in düşüncelerinin ana 
konusunu nice zamandır işte bu soru teşkil etmekte. 
Onu karanlık, karamsar, endişeli bulanlarımız çıkabi
lir... Öyledir de. Fakat trajik düşünce ile yeniden buluş
maktan başka bir tercihimiz mi var? Ne zamandır Al- 
lah’stz olan bir Avrupa’da, onu boğazlama şansını ya
kalamak için şeytana inanmak daha evla değil mi?

L’EXPRESS: Eziyet dolu olduğu en azından söy
lenebilecek bir X X . Yüzyılı terkediyoruz. Klasik kül
türü her zaman analiz kıstası alarak, senelerini çağ
daşlarım gözlemleyerek geçirmiş biri olarak siz, ta
mamlanmış olan bu yüzyıla nasıl bakıyorsunuz?

George Steiner: İnsanlık tarihinin en kan dökücü 
asrı... Rakamlar o kadar ürkütücü ki, anlaşılmamak
ta. Tarihçilerin belirttiğine göre 1914 Ağustosu ile 
1945 Mayısı arasında 70 milyon insan savaşlarda, 
kamplarda, işkencelerle, tehcirle, açlıkla hayatım kay
betti; ve bunun yanında Stalinizmin 100 milyon kur
banından bahsediliyor... Barbarlık G obi’de ya da Ari- 
zona’da değil, fakat Moskova ile Madrid arasında,
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Oslo ile Palerme arasında zincirlerinden boşandı ve 
'dünya savaşı’ denilen iki savaş da aslında herşeyclen 
önce birer Avrupa iç savaşıdır.

- Yani barbarlık bir şekilde Avrupa’nın çocuğu 
mu oluyor?

- İster nazizm ister Leniııizm-Stalinizm olsun to
taliter ideolojiler, yani ölüm ütopyaları, köklerini Av
rupa’nın tarihi derinliklerinden almaktadırlar. Hıris
tiyanlık dünyası Rheinland’de yapılan büyük katli
amlar, yahudi ve müslümanlarm öldürüldüğü Haçlı 
Seferleriyle başlıyor. Bunun devamı 2. Dünya Savaşı 
sırasında 5 milyon yahudinin kırılması mı olmak zo
rundaydı? Bunu doğrulamak biraz saf bir determi
nizmin ispatı olurdu. Fakat o andan itibaren de kat
liam düşüncede yer edinmiş, ‘kavramsallaşmış’ olu
yordu. Bütün bu olanlar sonunda diyebiliriz İd, Av
rupa işte bu. Belki unutuldu ama Belçika Kongo’sun
daki (uzmanların 10 milyondan fazla kurban verildi
ğini söyledikleri) büyük katliamı başlatan Belçika’dır. 
Sistematik yokedişlerin sözle anlatılması mümkün 
olmayan dehşeti dahil, soykırım teknolojisinin to
humları kral Leopold II yönetiminde işlenen kudur
ganlıklarda yatmaktaydı. Pol Pot ve Rwanda takvim
lerde kayıtlı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu asır 
insanlıkta, insanca olmanın çıtasını bir hayli aşağıla
ra çekmiştir. İnsanın neye muktedir olduğunu şimdi 
çok daha iyi biliyoruz.

- Önceleri bilinm iyor muydu?
- 1917 ve 1916’da tanık olunan kasaplıklar karşı

sında birşeyleri anlamamız gerekirdi diye düşünüyo
rum. Yine de, Auscwitz’de nelerin olup bittiğini bi
lenlerin sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Ha
yır, akşam Schubert şarkıları söyleyip sabahında bir 
insana işkence edileceği bilinmiyordu. Sadece Dosto- 
yevski gibi birkaç gece dehası bunun farkındaydılar. 
Hayatının sonlarına doğru Sartre şöyle der: ‘Bilir mi
siniz içimizden kim kalıcı? Celine.’ Aslında Celine’in 
insanlığı aşağılamalarında şu göz kırpış var; o da, bu
nu bilenlerdendi. Hiç kimse onun Gecenin Sonuna 
Yolculuk adlı eserini irdelemek istemiyor.

- Uygar Avrupa’nın bu bozgunu sizce kültürün 
hezimeti mi oluyor?

- Evet. Eğitim de dahil, felsefi olsun, edebi olsun, 
müzik olsun, hiçbir kültür felaketi önleyememiştir.

Buchenvvald, Goethe’nin bahçesine birkaç kilometre 
uzaklıkta bir yerdedir, ikinci Dünya Savaşı sırasında, 
Münih’te, Debussy’nin muhteşem eserlerinin çalın
dığı konser salonunun girişinden, yakınlardan geçen 
ve kendilerini Dachau’ya sürgüne götüren trenin 
içindeki insanların çığ
lıkları duyulurmuş. Bir 
tek sanatçının da ayağa 
kalkıp ben bu şartlar 
da çalam am , bunu 
hem kendime hem Dc- 
bussy’ye hem de müzi
ğe karşı işlenmiş bir 
hakaret addederim’ de
diği görülmemiştir.
Oyunun kuralı bir an 
bile olsun bozulm a
mıştır. M üzik ‘hayır’ 
diyememiştir!

- Aydınlanma çağı 
felsefecilerinin geliş
tirdiği, dünyayı daha insanca kılacak bir kültür fikri» 
başarısızlığa uğramakla kalmayıp, aksine hedefin
den sapmış mı oluyordu?

- Kesinlilde. Hayatımın sonlarına doğru böyle bir 
dönemeçte olmanın kabusunu yaşıyorum, insanı, 
kültür vasıtasıyla daha insancıl kılmak, aydınlanma- 
cıların büyük vaadi idi. “Dini inançlar gitgide zayıfla
dıkça, diyordu Voltaire, kinler de ortadan kalkacaktır". 
İnancın yıkılması, filozofların öngöremediği çok da
ha tehlikeli bir süreci meydana çıkarmıştır. Cehenne
mi öte dünyada ararken, onu yeryüzünde kurmayı ve 
yaşatmayı öğrendik. Kültür krizi değildi yaşadığımız 
sadece, bu arada sağduyumuzdan da vazgeçtik. Ay- 
dınlaıımacılarm vaadi tutulmadı. Kütüphaneler, m ü
zeler, tiyatrolar, üniversiteler toplama kamplarının 
gölgesinde pekala serpilip gelişebildiler. Şimdi daha 
iyi anlıyoruz: Kültür insanı daha insancıl kılmıyordu. 
Hatta insanın yaşanan sefaletler karşısında duygusuz 
kalmasına bile yol açabiliyordu.

- Hayatını, ldasik metinleri incelemeye ve öğret
meye adamış biri olarak, siz dahi, bunu tasdik edi
yorsunuz!

- Bana kalırsa, insani ilimlerin “insancıllaştırıcı”
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En büyük şirketlerin 
bir düzinesi veya daha 
çoğu, aslında bizim ne 
dinleyeceğimize, 
TV'de ne izleyeceği
mize, neyin moda ol
duğuna, neyin haber 
değeri taşıdığına karar 
veriyor.



STEINER Kiiltiır ıv tusun

fonksiyoniaii çok ciddi bir şekiide masaya yatırılma
lıdır. “Klasik m etinler”, “insan edebiyatı”... Ne kibirli 
kelimeler! Ne alay ama! Bu klasik metinler ne hale 
girdiler acaba? Janson-de-Sailly’de bir lise talebesiy- 
ken, hocam ız bir gün Alain’in “her hakikat bedenin 
unuttuğudur” cümlesini okudu. Çocuklara öğretilen 
buydu! Fakat, eğer her hakikat bedenin unuttuğu bir 
şey ise, bu aynı zamanda katliamı da içerir! Alain’in 
bu cümleyi uçuk bir Platoncu nükte olsun diye söy
lediğine em inim  fakat bu doktrin içime öyle bir işle
miş ki, çocukluğumdan bu yana, kendimi soyutlama
nın başdöndürücü girdabına kaptırmaya başladım. 
Şunu söylemeliyim: Gün boyu Kral Lear ya da Kötü
lük Çiçekleri’ni inceleyip akşam bu yücelik duygula
rının etkisinde eve girdiğimde, nasıl desem, sokağın 
çığlığını duymuyorum. Yüksek kültürde öyle bir güç 
var ki, bayağı, hNWi ait 1 • hercümerc tabir edilebi
lecek gerçek sefıi insan manzaralarının pek Lesiı i ola
mıyor. Cordelia’mn gözyaşları sokaktaki feryatlardan 
daha gerçek, daha yakın, daha canlı. Estetik, güzellik, 
Shakespeare’den, Kant’dan, Descartes’den, He- 
gel’den, yahut Bergson’dan okunan bir sayfa insanı 
gündelik gerçeklerden bir parça da olsa uzaklaştırı
yor. O halde, 52 sene öğretmenlik hayatımdan sonra, 
bugün kendi kendime soruyorum: “Acaba ben ne 
yaptığımı biliyormuydum? Yüksek kültür ile daha in
sanca bir davranış biçimi arasında bir bağ kurabilir 
miyiz gerçekten?” Sürekli bu sorularla meşgul kafam.

- Bir cevap bulabildiniz ıııi?
- Hayatım boyunca benden daha verici ve benden 

daha (üretici 5 ya da 6 öğrenciye rastladım. Cambrid- 
ge’de bir gün, üniversiteyi birincilikle bitiren bir kız 
talebem bana “öğrettiklerinizden ben çok ürktüm; 
tasvir ettiğiniz herşeye karşı nefret duyuyorum; artık 
asla kültürden bahsetmek istemiyorum ve çıplak 
ayaldi bir doktor olarak Çin’e gidiyorum” dedi. Bir
kaç sene sonra, davetli olarak bulunduğum Pekiıı’de, 
İngiliz Büyükelçisi’nden o kadın hakkında haberler 
aldım. Suyun, elektriğin bulunmadığı bir köyde ger
çekten doktorluk yapıyordu... İşte benim yegane ba
şarım...

- Size bu bilinci kazandıran ne oldu?
- Dönüm  noktalarından bir tanesi Kamboçya 

olayları idi. Televizyonda Pol Pot’un 100 000 insanı

diri diri toprağa gömdüğü açıklanıyordu. O gün, 
Amerika’da, Rusya’da, İsrail’de, Fransa’da herkesin 
ayağa kalkıp “Hayır! Aucschwitz’den 35 sene sonra, 
üstelik bunu bile bile, aynaya bakıp kendimizi seyre
denleyiz. Kamboçya denilen bu yengeç sepetinde hu
kuki ya da jeopolitik endişelerin canı cehenneme, in
san olduğumuz için bu katliamı durduracağız!” de
mesi gerekiyordu. Bunu söylemek insanlık tarihini 
belki de değiştirecekti. Ne yazık ki olmadı! İsrail’in 
nüfuzlu kişilerine onları seferber etmek üzere mek
tuplar yazdım. Çıt çıkmadı. Ve benim sevgili İngilte
re’m Kızıl Kmerler’e gizlice silah satmaya devam etti. 
Kim bilir belki bugünkü acılar hemen öğrenilip, gö
rülüp, duyulduğu için farklı bir şekilde algılanıyor
dun Günümüzde artık daha önce görülmemiş tarzda 
bilgilendiriliyoruz. Medya bizi derhal tanık kılıyor 
olaylara. Fakat tanık demek suç ortağı olmak demek. 
Tahammül edilemez olaylara karşı tavizkar tutum 
içine giriyoruz.

- Tarihe bir göz attığımızda b ilileri hayır demeyi 
bilmişler.

- “Barbarlığa hayır” diye seslerini yükseltenler ba
sit denilen insanlar arasından çıkmıştır. “Die einfac- 
he Leute, die es nie sind”, Bertolt Brecht’un tabiriyle 
(hiç olmadıkları kadar basit insanlar). Bazı ünlü şah
siyetler uçurumun derinliğini idrak edebildiler. Gü
neş çarpması yahut da gece baskını gibi insan bey
ninde hakikat sanrısı yaşamış bir Simone Weil, Ro
bert Antelme, Prımo Levi... Yine de ne Balkanlarda 
katliamlar ne de çocukların öldürülmeleri durduru
labiliri iş tir.

- Demek Aydınlanmacılarla kurtarıcı ilerleme 
düşüncesini yüzyılla birlikte tarihe gömmek düş
mekte bize?

- İnsana reva görülen muameleler, bizim ona kar
şı borçlanmamıza sebep değil midir? Hiçbir şey ol
mamış gibi davranabilir misiniz gerçekten? Bilimin, 
teknolojinin, tıbbın katettiği aşamalar dikkate şayan. 
Fakat tarih artık bizim için bir ilerleyiş olmaktan çık
mıştır. Bizler, 16. yüzyıl sonlarından bu yana uygar 
Avrupa’nın erkek ve kadınlarının maruz kaldıkların
dan daha çok tehdit altındayız artık bugün. Bize dü
şen, Batı geleneğinin temel taşlarını yeniden belirle
mek, değerler sistemimizi yeniden inşa etmektir. Fıe- 
ud’ün, Nictzschc’nin, Kant’ın işaret ettiği insan vah-
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şetme karşı savaşmaktan daha zor bir şey yoktur. 
“Bütiin medeniyetler yıkılmaya mahkumdur” der, Va
lery. Ben bunu, bütün etikler de, diyerek tamamlar
dım doğrusu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Geçici de olsa yeni yüzyıl için nasıl bir etik 
oluşturabilirdik sizce?

- Eskiden yüksek kültürümüzün mükerrer sigor
tacısı teoloji idi. Neticede Allah faraziyesi estetik de 
dahil olmak üzere bütün değerleri kuvvetlendiriyor
du. Fakat, mümin insanların sayısı eğer giderek aza
lıyorsa, bize yardımcı olsun diye, o zaman Allah sız, 
‘on em ir’siz bir insan ahlakı bulunması icabedecektir. 
“Şu yeryüzünde hayvanlarla birlikte yapayalnızız, bi
ze kalanın hepsi bu” diye söylenmeliyiz. Hayatdan 
sonra başka bir hayat yoksa eğer, seküler bir ahlak ge
liştirebilir miyiz? Yolumuzu yme büyük yazarlar gös
teriyor bize. M alraux’nun İnsanlığın Hali adlı eseri
nin sonunda, iki komünistten feci bir ölümün eşiğin
de olanı, acı çekmesini önlemek için diğerine siyanür 
hapını içirir. İnsanın kendi haysiyetine karşı sorumlu 
olduğunu vaazeden bir ahlak adına hareket etmiştir 
kahraman. Dolayısıyla elimizde temellerimiz var, Al- 
lah’sız insanın yalnızlığı üzerine kafa yoran düşünür
lerimiz var, tıpkı tanrıtanımaz büyük klasik dönem 
filozofları gibi.

- 20. yüzyıl lekeleriyle aydınlanacak yeni bir tan
rısız ahlak mı?

- M alrauxşu tespitte bulunm uştu:”21. yüzyıl, ya 
dindar bir yüzyıl olacak ya da var olmayacak.” Ben 
ona karşı çıkma cüretini göstereceğim ve eğer bu 
yüzyıl dindar bir yüzyıl olursa korkarım var olmaya
cak, diyeceğim. Aidi platformda kalmayıp insanlık 
hali üzerinde düşünecek adamların varoldukları 
umudunu taşıyorum. Varsın ideolojik fanatizm ilk 
günah oluveısin! Heidegger’in de tcyid ettiği gibi biz 
konuşma öncesi dönemdeyiz, daha henüz düşünme
yi ve konuşmayı öğrenmeye başlamadık.

- Bu yeni ahlakı nereden süzüp alacağız?
- Princeton ve Cambridge üniversitelerinde yük

sek bilimin prensleriyle birlikte olma şansını yakala
dım. Edebiyatta sabahtan akşama kadar atıp tutuyor
duk. Bilimde ise, öyle değil: Hile yaptın mı bittin de
mektir. Ortaçağda aforoz edilmek bilim dünyasının 
lanetli kılınmasının yanında bir hiçti. Öyle inamyo-

Kiıltiir ıv İlinin STEINER

rum ki, bilim dünyasından, mükemmel insanlık kıs-_______
taslarına tohum teşkil edecek bir gelecek mefhumu, 
bir yarın poetikası, bir hakikat ahlakı bulunabilir.

- Bilim ‘yapabilirim’ dediği her şeyi sonunda 
yapmıştır. Onun da, tıpkı müzik g ib i,‘hayır’ demeyi 
bilmemesinden korkulur.

- Siz benden de karamsarsınız! Şüphesiz, bazı 
araştırmacılar nezdinde Nobel bir baş ayinle eş de
ğerdedir. Lâkin benim tanıdıklarım ise çok büyük 
endişe ve tepki gösteriyorlar. Bugün bilimsel yönü ol
mayan bir kültürden nasıl söz edilebilir? İnsan vücu
dundaki uzuvları değiştirmeyi becerme noktasına 
geldiğimiz bir zamanda, şu "ben” dediğimize ne olu
yor dersiniz? Neticede M.Rımbaud’nun zaferle geri 
dönüşü: “Ben, benden başkası.” 1993 yılında Fcr- 
mat’nın büyük teoreminin çözümü matematikçi 
Andrew Wiles tarafından bulunduğunda, meslektaş
larım çoşku sarhoşluğu içinde “Ne kadar güzel! En 
iyi yaklaşımı seçti.” dediler. Matematikçiler için “gü
zellik” kelimesinin benim dahi anlayamadığım so
mut bir manası vardı.

- İşte sevgili klasik metinlerinizden epey uzak
laşmış durumdasınız...

- insan 71 yaşma gelince kendine canalıcı sorular 
sormayı deniyor. Yahudi amelinin maksadı, kendini 
sorgulamak, genellikle de kendini suçlamak ve hayat 
yolcusu olmaya çalışmaktır. Zorlu ve üzücü de olsa 
bizim şu soruyu sorma gibi bir görevimiz olduğuna 
inanıyorum: “ipin ucu nerede kaçtı?”, yani bir nevi, 
hastahanede yanlış tedaviyi takiben otopsiye karar 
vermek. Felsefi sistemlerin bizi yanlışa sürüklediği 
yerlerde bilim etkin kalıyor. Üç büyük meydan oku
mayla karşı karşıyayız: Hukuku, politikayı, felsefeyi 
allakbullak edecek berrak bir hayatın ti'ıretilmesi; İn 
san bilincinin, Bewusstsein in dediği gibi nöroşimik 
mekanizmalar olarak analizi; ve Stephen Hawking ve 
meslekdaşlarımn Kainat teorisi. Bunlarla mukayese 
edildiğinde Goncourt nedir ki? Postmodernizm ya 
da poststrukturalizm ne demektir? Sonunda şu bü
yük ve ürkütücü Fransızca cümleye dönüp geliyoruz:
“Tout le reste est litterature (gerisi edebiyat)” ■

L’Express 28/12/2000 
Çeviren: Kamil Bilgin Çileçöp
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DENEME

Philosophia(n)

Fatih Deniz
Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. 
Çünkü ölümün provasıdır ancak felsefe.

§u bizim  k öleleşen  ru hlarım ıza ve dibi zift kokan bel
leklerim ize k azın m ad ığı m ü d d etçe , köleleşm ek, siirü- 
leşm ek, cehalet ku yu ların d a debelenm ek, totaliter re
, rin o to rite r y ö n etici ve siyasilerin basit kuklaları ve silik 

kopyaları o lm aya, sokağa adım ım ızı attığım ızda önü m ü zd e  
salınıp d u ran , o rad a d u ra n , ânın tepeciklerinde yaşayan ve 
kitle çayır m u tlu lu ğu n u  alnının çatın ., kazıyan resiın lu d tn  
ibaret kaiabaiıgıu yu rek icrı parçalayan ikiyüzlülüklerine ve 
hayat (ıım z)ın  b u n ca sefil, sefih ve bayağılıklar toplam ından  
ibaret u tan ç lağım ları o lm asın a da h iç  kim senin ayağa kalkıp; 
dur, dem eye hakkı yok tu r.

- Yaşasın felsefe! Ç ü n k ü  ben d ü şü n ü y o ru m , çünkü “so r
gu lan m am ış bir hayat y aşan m ay a d eğm ez” (x ) Çtiııkii şeytan, 
boş bir beynin , çalışm ası için tüneyeceği en iyi yer olduğunu  
bilir. Çünkü senin b eynin  (gözlerini acıtm alı bu) b oştu r ve 
okum azsın ey ismi halk o lan  kadim  m illet.

İnsan dehasının  en ö n em li silahıyla sivriltti beyinlerini 
batı. Felsefi dü şü n ü ş, o lay lar karşısında duyulan korku ve 
m erak, korku ve m e rak ta n  ku rtu lm ak  için başlayan araştır
m a, araştırm an ın  elde ettiği bilgiden duyulan kuşku ve ev
rensel uyum  karşısın d ak i, dünya ve evren karşısındaki d u ru 
şum uz, insanın evren d eki kendine, dünyaya ve diğer insanla
ra yabancılığı ve d ü n yad ak i yapıp e tm elerinin , konum unun, 
eylem lerinin saçm alığı v e  hayretle birlikte doğdu felsefe! Ve 
bu akıl ve zihnin keşfedilişinden başka birşey değildi. Oysa 
kendi beyinlerim izdeki felsefe im gelem ini şöyle bir yoklayın
ca, üzerinde yaşadığım ız top rak lard a arza karşı durulan m e 
safe, alaysam a ve salt ç o k  konuşan kişilere yapıştırılan bir e ti
ket olarak anlaşıldığı d ü şü n ü lü n ce ortaya çıkar tarihin  ve 
mistiğin beşiği olan bu ülkedeki tepeden tırnağa yayılarak  
çürü m ü şlü k . Aydınların yalnızlığa itilmişliği, ıssızlığı yalnız
lığından daha tenha k ok an  yabancılığı ve bu ülkedeki kaderi. 
Çünkü biz televolc k ü ltü rü yle kud u rm uşıızd ur ey halkım !

Felsefe; b ağım sız b ir zihnin  inşasıdır. Felsefe yapm ak ö z 
gür olm ayı ve bireyselliği gerektirir. Ö zgür ve birey olm ak, 
kendi aklı ve görgü leriyle yol alm aktır. Üstelik hiçbir o to rite 

ye ve d ogm aya ve ideolojiye b ağ lan m ad an , aklım  hiçbir ç a 
m u r kokan avuca ipotek etm ed en . Ç ü n k ü  felsefe yapm ak b a
ğım sızlığın okuludur, bağım sızlığın m ülkü değil! Oysa biz 
co ca  cola ve vahşi batı esirleri, d u ım ır beyinlerle u yu şm u şu z- 
d u r ey halkım !

U yuşuk atların (A tin a) sırtında gezinen sivrisinekleri 
(b ok rates) baldıran zahiriyle ö ld ü rm ey i biricik görev bildik 
kendim ize ve hiç kim se d em edi: Ayağa kalk M eletııs!. (y ) Ö y 
leyse otu rm alısın  bu çağın en karanlık dehlizine ve b oyu tla
rım  günden güne küçültüp (çü n k ü  daha az acı istiyorsun) sığ 
sularda boğulm aya gitm elisin sen. A ğır bir hava, yine de faz
la solum ayın siz anlattığım  şeyleri. İn cineb ilir o narin  ru hla
rınız. H erkes kendi ö lü m ü n ü  ölür, kim seye ihtiyacı yoktur bu 
yüzden bu yaşam  yok u şu n d a. Çünkü ölü m ü n  provasıdır a n 
cak felsefe ve bu yüzden kim sen in  y ağ m u ru  değm iyor ötek i
nin kalbine. “Yine de yağm u r yağacak m ış daha, henüz onu  
u n u tm ayan a.” (z) Şim di an ladın  mı neden susm alı ve ağla
m alıyız kirlenen beyinlerim ize. Ve ç a m u r kokan p arm akların  
altında k ıvrandığım ıza. “ Öyle bir iş ki göğün yüzü kıza
rırd ın ) N eden bu güzel dağda beslenm eyi bırakıp bu k ıraç
tan tıkınm aya indiniz ha, g ö zü n ü z yok m u ?” Öyleyse “bırak  
onları kendi göğsündeki dikenler iğnelesin.”(n ) karanlıktır 
çü n k ü , gecenin ayazıdır ülkem in coğrafyası.

U m u d u n u  suya bırak  
bir tarif duası için 
bırak  
kendini
taşlasın bu şehir

D ip notlar
(x) Sokrates.
(y) Meletııs: Sokratcs’i suçlayan ve idama mahkum eden kişilerden 

biri.
(z) liirhaıı Keskin 
(m ) W. Shakespeare
(ıı) Plıilosophia: Hikmet sevgisi.
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KUR'AN ARAŞTIRMALARI

Ebu Bekir Yürekli Olmak

Enes Sarıhcıscınoğlu

H z. Ebû Bekir gibi yürekli, şecaatli, m erha
m etli, sahâvet ve feraset sahibi kahra
m anların , fedailerin , m ücahitlerin bu 

toplumda çoğalm asına dünkünden daha fazla ihti
yacım ız vardır.

Kalbindeki iman ağacını, cehennem i bile sön
dürecek kudrette olan göz yaşları ile sulayan genç
lere el tutacak, arka çıkacak ve destek olacak Ebû 
Bekir’lerin hasretini çekm ektedir bu toplum.

Çağın debdebelerine, zevklerine ve nefsi em - 
mârenin bütün hevasâtına karşı ayak direyerek, 
D ini M übîn i İslâm î tahsil etm ek ve yaşamakla iz
zet bulan genç Süm eyyeler’e, Lübeyneler’e, Zinnî- 
reler’e, H abbablar’a, B ilaller’e, A m m arlar’a Ebû 
B ekr’in fedakarlığını, cöm ertliğ in i gösterecek zen
ginlere, cennet kapısını açm ış beklemektedir.

Dün çölde, Bilal’in boynuna inancından dolayı 
tasma vuranlar, iple bağlayıp sokak sokak dolaştı
ranlar, karnına ağır taşlar koyup sırtım  kızgın 
kumlarda dağlayanlar gelip geçtiler. Küfür, zulüm 
ve baskı uğrunda nefeslerini tüketip cehennem in 
birer neferi oldular.

Ama Ebû Bekir, İslam uğrunda korkusuzluğun 
abidesi ve cöm ertlerin  kudvesi oldu. Zulm ün kar
şısında boyun eğmeyerek elinde avucunda ne var
sa Hak rızası için harcadı ve Allah’ın rızasına erdi. 
İslam’a inandığı için işkenceye ve baskıya uğrayan 
mazlum lara canıyla, malıyla kol kanat gerdi. Allah 
ondan razı oldu. O da Allah’ın kendisine yapacağı

ikram lardan razı olacaktır.
Yanaklarında gözlerinden süzülen yaşlarla izler 

oluşan genç kızlar ve delikanlılar, hayatlarında 
im anî terbiye almayı tercih ettikleri ve bu anlamda 
İslâm î tahsil kulvarında koşmayı benimsedikleri 
için elem ve acı çekmektedirler. Kur’ân’ın em ri 
doğrultusunda tesettüre riayet eden öğretm en ve 
öğrencilerin  um utları söndürülm ekte ve hayal 
dünyaları karartılm aktadır. Kendi yaş grupları, is
tedikleri çeşitli okullara ve fakültelere giderlerken 
üniversite hayalleri tam am en karartılan Im am - 
Hatipli ve Meslek Liseliler üniversiteli o lam am a
nın sıkıntısını göz yaşlarını yudumlayarak içlerine 
atmaktadırlar.

İşte bu noktada Hz. Ebû Bekr gibi yürekli, ve
falı, sahavetli ve Allah yolunda infaktan çekinm e
yecek ve Hakk’ın rızasını elde etm ek için akan göz 
yaşlarını dindirecek ve teskin edecek zenginlere 
önem li görevler düşmektedir.

Hz.Ebubekir’in Örnek Fedakarlığı

Hz. Ebû B ek ir’in İslam  uğrunda yaptığı fedakarlık
larından bazılarını dile getirerek konumuza ışık 
tutm aya çalışacağız. Hz. Peygamber şöyle buyur
muşlardır: “Şüphesiz ki bana m alı ve sohbeti husu
sunda insanların en cöm erdi Ebû Bekir idi. Şayet 
ben b ir dost edinecek olsaydım, Ebû Bekir’i dost 
edinirdim . Fakat İslam kardeşliği daha üstün-
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d ür..."* Hz. Peygam 

ber,“hiç bir m al, Ebû 
Bekir’in m alının fayda 
verdiği kadar bana fayda 
sağlam am ıştır” buyu 
runca Ebû Bekir ağladı 

ve “ya Rasûlüllah! Ben 

ve malım ancak senin 
içindir” dedi.^

Bir gün Rasûlüllah 
(s.a.v) sahabelere “bu 
gün sizden kim  oruçlu 

olarak sabahladı? diye 
sordu. Ebû Bekir “ben” 
diye cevap verdi. Rasû
lüllah (s.a.v) 

sizden kim b ir cenaze-
nm a rlmcı nJ * n........ .
buyurdu. E bû  Bekr 
"ben” dedi. Rasûlüllah 
(s.a.v) “bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?” Ebû 

Bekir “ben” dedi. Rasûlüllah (s.a.v) “bugün sizden 
hanginiz bir hastayı ziyaret etti?” Ebû Bekir “ben” 
dedi. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v) “bu haslet
ler bir kimsede toplanırsa mutlaka o cennete girer” 

buyurdular.^
Yine bir defasında Hz. Peygamber: “Allah beni 

size (peygam ber olarak) gönderdi. Siz bana yalan 
söylüyorsun” dediniz. Ebû Bekir ise, beni tasdik et
ti. Nefsi ve malı ile bana yardım etti...” buyurdu
lar.^

Görüldüğü gibi Hadislerde Hz. Ebû Bekir, m a

lı ile canı ile İslam  uğrunda gösterdiği fedakarlık
tan dolayı Hz. Peygam ber tarafından övüldüğü ve 

bu sebeple de Rasûlüllah’ın sevgisini kazandığı be
lirtilmektedir. Ayrıca gösterdiği bu cömertlikten 
ötürü, cennetle müjdelendiğine işaret edilmekte

dir. Geçici dünya malı ile ebedî âlemi kazandığına 
dair bir beratın Hz. Peygamber tarafından Hz. Ebû 
Bekir’e verilmesi, kendisinden sonra gelen M üslü
m anların ufuklarını açmış ve azimlerini artırm ış

tır. Ve bu sayede Ebû Bekirler çoğalmış, yüce İslam 
davasının intişarı için servetlerin1 f°da etm ekten 

kaçınm ayan M üm in ler topluluğu oluşm uş ve 
oluşmaya devam  etmektedir.

Hz. Peygam berin 
daveti, Hz. Ebû Bekir gi
bi samimi ve muktedir 
M üslüm anların  gayre
tiyle yayılmaya başladı. 

Kabileleri tarafından hi
maye gören kimselerin 

M üslüm an olmaları ya
nında, her türlü himaye
den m ahrum  olan b ir

çok köle ve cariyeler, za
yıf kabilelere m ensup 
olan insanlar da İslam’la 

şereflenm işlerdir. Ku- 
reyş, kabileleri tarafın
dan himaye gören Müs- 
lüm anlara fazla dokuna- 
mıvorlardı. Fakat zayıf 

ve kimsesiz M üslüman- 
lara karşı son derece 

vahşi davranıyor ve onlara akıl almaz işkenceler 

yapıyorlardı. Bu M üslümanlar, gökten dökülen 
alevlerle cayır cayır yanan kum lar üzerine çırılçıp

lak yatırılır, bunların ıstırapları, bunların yürekler 
acısı feryatları temaşa edilir ve bunlar suya atılarak 
nasıl boğulacakları seyredilirdi. Bunların içinde 
Bilal, kızgın kum ların üzerine yatırılır, göğsüne 

taşlar yığılır, o halde bırakılırdı. Habbab b, Eret, 
korların üzerine yatırılırdı. Am m ar bayılıncaya ka
dar dövülürdü. Ebu Fükeyhe’nin ayağına bir ip ta
kılır, çakıllar üzerinde sürüklenirdi. Lübeyne şid
detli dayakların altında kıvranırdı. Zinnîre türlü 

türlü işkencelere tabi tu tu lurdu . Nehdiyye’niıı 
M üslüm an olduğu için çekmediği kalmazdı. 

Üm m -i Ubeys de biçare M üslüm anlardan biriydi. 

Hz. Ebû Bekir’in unutulm az iyiliklerinden biri, 
O ’nun Bilal, Amir b. Füheyr, Lübeyne, Zinnîre, 
Nehdiyye, Umm-i Ubeys gibi erkek ve kadın ayırı
mı yapm adan zayıf olan M üslümanları efendile
rinden büyük meblağlar karşılığında, satın alarak 
azat etmesi ve hepsini işkenceden kurtarmasıdır. ̂  

Aşağıda sunacağımız hadise, Hz. Ebû Bekir’in 

ne derece cesur, ne derece fedakar, ne derece cö

m ert olduğunu göstermektedir. O, zenginliğini Al

lah yolunda tüketen ve Allah için zayıf M üslüman-
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lan servetiyle hürriyetine kavuşturan K u ran ın  
methettiği bir M üslüm an’dı.

Nefsi ve Malı İnfak Ederek Arındırmak

Peygamberimizin müezzini olan Bilal, ırk bakı

mından zenci ve Ümeyye b. H a le fin  kölesi idi. 
Ümeyyc, Bilal’ın boynuna ip geçirir ve çocukların 

eline verir, çocuKİar onunla oynarlar, sokak sokak 
onu dolaştırırlardı. Fakat onu, Allah’ın birliğini ik
rar etmekten başka bir şey meşgul etmez, “Allah 
birdir, Allah b ird ir” derdi. Ümeyye onu, şiddetli 
öğle sıcağında dışarı çıkarır, üzerine konulan bir et 
parçasını pişirecek derecede sıcak olan kızgın 

kumların üzerine yatırırdı. Sonra da büyük büyük 
taşların, Bilal’ın göğsüne konulm asını emrederdi. 
Daha sonra ona şu iğrenç tekliflerde bulunurdu: 

“Ya bu şekilde ölünceye kadar kalırsın veya Mu- 

ham m ed’i inkar edersin veya Lât ve Uzzâ denilen 
putlara taparsın.” Bu işkencelere rağmen Bilal “Al
lah birdir, Allah b ird ir” diye seslenirdi. Bir gün Hz. 
Bilal böyle bir işkenceye tabi tutulduğu bir sırada 
Ebû Bekir oradan geçer ve şöyle der: “Ya Ümeyye! 

bu miskin hakkında Allah’tan korkmaz mısın? Ne 

zamana kadar buna böyle azap edeceksin.” Bunun 
üzerine Ümeyye “O’nu (kafasını, zihnini, kalbini) 

bozan sensin. Öyleyse gördü

ğün durum lardan onu kur
tar” dedi. İslam ve im an Kah
ramanı Hz. Ebu Bekir, bunu 
duyar duymaz, Bilal’ı ondan 
satın aldı ve hem en azat e t t i /

Görüldüğü gibi, Hz. Ebû 

Bekir, M üslüman olduğu için 
eziyet ve işkence gören gence, 

sahâbeye sahip çıkmıştır.
Gerek eğitim ve öğretim 

gördüğü okulun etiketi sebe
biyle ve gerekse dini inancı
nın bir tezahürü olarak başı

nı örtm esinden dolayı hak

sızlığa, eşitsizliğe uğrayan ve 

en tabiî hakkı olan öğrenim 

hakkı elinden alınan veya 
mesleğini icradan m ahrum

bırakılan gençlere, delikanlılara, analara ve bacıla
ra sahip çıkmak, onların gönlünü almak ve onların 
gerekirse en kaliteli öğretim kurulularında tahsil 
yapmalarını sağlamak, M üslüman zenginlerin en 
önemli vazifelerinden biridir. Bu Ebû Bekrî du ru 
şu gösteren M üslüman zenginleri, Allah rızası ile 
mükafatlandıracaktır. Ebû Bekir yürekli, Ebû Be
kir şecaatli, Ebû Bekir ferasetli zenginler, İlahî rıza
nın kazanılmasında belki de bundan daha iyi fırsat 

yakalayamazlar. Böyle fedakarane davranmaları 
neticesinde nice Bilaller, nice Zinnîreler esenliğe 
kavuşacaktır.

“Bu gençlere haksızlık etmeyin, bunların hak
kına saygılı olun, bu kızlarımıza temel haklarını 
teslim edin. Onlara merhametle davranın. Bunlar 

haklıdır. Onların eğitim ve öğretim haklarını elle
rinden almayın” diyen Ebû Bekir nefesli Zengin 

Müslümanlar, Allah’ın rızasına kavuşacaklar, Hz. 
M uhammed ve dava arkadaşları ile birlikte ebedî 
cennet komşuluğu yapacaklardır. Çünkü Allah, 
yaptığı fedakarlıktan dolayı Ebû Bekir’den razı ol
muş ve onu cenneti ile müjdelemiştir. Bu hususu 
Kur’ân’dan dinleyelim:

“Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler 

ondan (ateşten) uzak tutulur. O’nun yanında kar
şılığı verilecek hiçbir nim et yoktur. O, ancak yüce 

Rabbı’nın rızasını aram ak 
için verir. Elbette yakında 
kendisi de hoşnu t olacak
tır.” (Leyi, 17-21)

M üfessirlerin bir çoğu, 
bu âyetlerin Ebû Bekir hak

kında indiğini söylemişler

d i r /  Hatta bazı âlimler, bu 
konuda müfessirlerin görüş 

birliği (icma) içinde olduk
larını nakletmiştir. Şüphesiz 
Ebû Bekir, bu âyetlerde anla
tılan vasıfların içine girmek
tedir. Ancak daha uygun ola

nı, bu âyetlerin bü tün  üm 

metin fertlerini kapsaması

dır. Çünkü âyetlerde geçen 
lafızlar umumidir. Fakat Ebû 

Bekir, âyetlerde zikredilen

•j
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vasıflarda ve diğer güzel özelliklerde üm m etin ön 

cü ve en ileri gelenidir. Çünkü O, Allah’ın Rasû- 
lü’ne yardım ve Mevlâsına itaat etmek uğrunda 

servetini cöm ertçe harcayan muttaki, çok sadık, 
çok cöm ert ve çok kerim bir kimseydi. 0 ; Paraları

nın, altınlarının, gümüşlerinin yani, servetinin ço
ğunu kerîm olan  Rabb’inin rızasını kazanmak için 
harcadı. Bu hususta insanlardan hiçbir kimse ona 
denk değildir.^ tbn Abbas “En çok korunan ise, 

ondan (ateşten) uzaklaştırılacaktır” âyetinde anla
tılan kişinin Ebû Bekir olduğunu söylemiştir. ̂

Yukarıdaki âyetlerde zikredilen hususlar, Ebû 
Bekir’in şahsında bü tün üm m eti kapsamaktadır. 
Bu açıdan, âyetlerde anlatılan vasıflara haiz herke
sin, günahlardan korunm ak isteyen her m uttaki- 

nin, nefsini temizlem ek isteyen her m üm inin, Al
lah katında arın ıp  artm ak üzere malını veren her 

M üslüm an’ın, tiz . hbu Bekir gibi ilahi mükafata ve 
İlahî hoşnutluğa nail olacağım söylememiz m üm 
kündür. Gerek nefsini ve gerekse malını arındır
manın m etodu bu âyetlerde açıkça gösterilmiştir. 
Buna göre Allah’ın rızasını aramak için sarf edilen 
mal, hem temizlenecek ve hem de sahibini arındı
racaktır.

Hz. Ebû Bekir, hizmetlerin en ulvisi ve en şeref
lisi olan insana hizmet uğrunda malını harcamış 

ve bu vesile ile de Hakk’ın rızasına ulaşmıştır. Ser

vetini m azlum ların  göz yaşını ve acısını dindirm e
nin yanında, on ların  dinî inanç ve hayatlarını da 
himaye altına almıştır. İslam uğrunda davaların

dan, inanç ve samimiyetlerinden zerre kadar taviz 
vermeyen ve gevşeklik göstermeyen mazlumların 
yanında olmak ona, Allah nezdinde değer kazan

dırmıştır. Hem b u  dünyada, hem de öbür dünyada 
Allah Teâlâ’nm  övdüğü seçkin kullarının arasına 

girmek gibi en büyük bahtiyarlığa erişmiştir.

Allah’ı Razı Etmek: “Rıdvan-ı Ekber”

Büyük insanların  ideali ve düşüncesi de büyük 
olur. İşte Ebû Bekir de öyleydi. Yüce Rabb’inin rı

zasını talep eden o m uttaki insan, aradığı ilahi rı

zaya kavuşmak, “Rıdvan-ı ekber”(en büyük rızâ) 
denilen Allah’ın rızasını elde etmek ve en büyük 

kurtuluşa erm ek için varını yoğunu Allah yolunda

feda etmiştir. O, “...Allah’ın rızası hepsinden b ü 
yüktür. İşte asıl büyük kurtuluş bu d u r”^  âyetinde 

belirtilen ve insanoğlunun var oluş amacını hülasa 
eden bu büyük rızayı hedeflemiş ve buna da âyet
lerin ifadesiyle nail olmuştur.

Hz. Ebû bekir’in M üslüm anlara örnek olacak 
bir yönünü daha anlatalım. Kureyş’in zulüm ve 
baskıları sadece M üslüm anların  fakir ve zayıf 
olanlarına yönelik değildi. Hz. Ebû Bekir gibi, en 

yüksek sosyal mevkiye sahip olan zatlar da Ku
reyş’in taarruzuna uğramakta idiler. Bu yüzden 

Hz. Ebû Bekir, peygamberliğin beşinci yılında Ha
beşistan’a hicret eden M üslüm anlar gibi o da hic
ret etmeyi düşünm üş, Resûl-i-Ekrem’den hicret 

için izin istemişti. Hz. Ebû Bekir Mekke’den hare
ket ederek Yemen’in Berkülğımâd denilen m ıntı
kasına ulaşınca, Kâre kabilesinin reisi olan İbntid- 
dcğine ile karşılaştı. Ibnıiddeğine, Ebû bekir’e ne
reye gittiğini sordu. O; “lcavmim beni (içinde doğ
duğum  büyüdüğüm ) Mekke’den çıkardı. Bu se
beple başka yerlere seyahat yapm ak istiyorum, 
oralarda Rabbime ibadet ederim ” diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Ibnüddeğine “senin gibi bir insan 
kendi yurdundan çıkmaz ve çıkarılamaz. Çünkü 
sen, felâkete uğrayanlara yardım eder, misafirlerini 

ağırlar, acizleri destekler, akrabalarını gözetir ve 
yoksulları himaye edersin. Bu sebeple ben seni hi

mayeme alıyorum. Git, Rabbine kendi ülkende 
ibadet et” der ve Ebû Bekir ile birlikte Mekke’ye ge
lerek Ebû Bekir’in kendi himayesinde olduğunu 

ilan ed e r .ü
Görüldüğü gibi, Hz. Ebû Bekir, yaşadığı toplu

m un fakir, yoksul ve zayıflarına yardım etmekle ta

nınmış, felâketlere ve musibetlere uğrayanlara el 
tutm akla m eşhur olmuş, akrabalarına yardım et

mekle ünlenmiş ve misafirlerine ikram da bu lun
makla bilinmiş üstün şahsiyetli b ir zattır. Bu yön

leri, dost düşm an herkes tarafından benim senm iş
tir,

M üslüman zenginlerin, fedakarlıkta, cöm ert
likte, cesarette, sabır ve sebatta, Allah rızasını elde 

etmek, kendisini ve malını temizlemek için elinde 
servet nam ına ne varsa harcamak için gayret eden 

Ebû Bekir gibi olmaya çalışmaları ve onu örnek al

maları, M üslüm anların ve toplum un önünü aça-
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cak ve m azlum ların yüzünü güldürecektir.
Çeşitli etkenlerle doğrudan veya dolaylı olarak 

servetlerin, kazançların, mal ve mülklerin kirlendi

ği bir dönem den, haram  ve helallerin birbirine ka
rıştığı bir ortam dan geçiyor toplum um uz ve d ü n 

yamız. Faiz, rüşvet, menfaat, ihtilas, irtikap, kara
borsa, hile, aldatm a gibi amillerin arasında servet
ler kömürleşmeye, katranlaşmaya, kararmaya de
vam etmektediıv

Bugün, servetleri kirleten, helal kazançları bile 
şüpheli hale getiren faizin bulaşmadığı müessese 
yok gibidir. Allah Teâlâ’nın haram  kıldığı faizin 

dolaylı ve dolaysız yönden, m addi ve manevî açı
dan etkilemediği birey, aile ve müessese yoktur. Ve 

bu arada sanki faiz, norm al ve tabiî bir uygulama, 
ticaret ve ahş-verişmiş gibi gösterilmeye başlan

mıştır.
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer ger

çekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı 
terk edin. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yap
mazsanız, Allah ve Rasfılü tarafından (faizcilere 

karşı) açılan savaştan haberiniz olsun, i ' 1 -
Yukarıdaki İlahî talimatları iliklerinde ve kalbi

nin derinliklerinde hisseden samimi M üslüm anla
rın bile faizin lekeleme ve karalamasına karşı d i
renmeleri neredeyse artık imkansız hale gelmiştir. 
Faiz o derece yaygınlaşmıştır ve o derece ekonom i
nin temel bir unsuru haline getirilmiştir ki, girm e

diği tüketim ve üretim  maddesi kalmamıştır, hatta 
yenilen ekmek ve içilen suda bile varlığını hisset

tirmiş ve bu sebeple herkesi girdabına çekmeyi ba

şarmıştır.

Ebu Bekir Soluklu Olmak

Böyle bir ortam da M üslüman zenginlerin servetle
rini Allab katında temizlemeleri ve artırm ak iste
meleri Ebû Bekir karakterli, Ebû Bekir ahlâklı, Ebû 

Bekir yürekli olmalarına bağlıdır. Dinî inançları

nın gereğine göre başlarını örten ve dinî eğitim al

dıkları okulun ism inden hareketle m ağdur edilen, 
haksızlığa uğrayan gençlere, bayanlara, yıllarca 

üstlendiği hizm etlerinden alıkonulan kimselere 
maddî ve manevî destek olmak, varlıklı Müslü- 

manlar için bir temizlenme, bir arınm a, bir Rid-

vân-ı Ekber’e kavuşma fırsatıdır. Çağımızın şeyta
nî tuzaklarına, nefsanî arzuların ölüm cül kapanla

rına düşürülerek bir anlamda köleleştirilmek iste
nen genç nesillere sahip çıkmanın tam zamanıdır.____________________________________________________- _

Bunları yapabilmek ve bu konuda başarılı ola

bilmek için M üslüman zenginlerin lüks, konfor ve 
debdebeli yaşam tarzından vazgeçmeleri veya ta
m am ından olmasa bile bir kısmından feragat et

meleri davaları adına elzemdir. Varlıklı M üslüm an 
“...0  ki, mal toplamış ve onu sayıp durm uştur. (O), 
m alının kendisini ebedî kılacağını zanneder” *̂

İlahî beyanlarında vurgulanan dünyevileşmiş in
san tipinden bu noktada ayrılmak m ecburiyetin
dedirler.

M üslüman zenginler, “...Bir de akrabaya, yok
sula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp sa

vurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların 
dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nan
kördür” ^  âyetlerinde önemle açıklanan şeytanî 
dostluklardan uzak durm ak zorundadırlar. Bu ayı

rım olmalıdır ki, şeytan ve yandaşları ile Rahman 
ve Rahmana m uhabbet duyanlar b irbirlerinden te

merküz etsin. Yoksa; hayat tarzları, dünyevîlerle tı
pa tıp aynı olan zengin M üslümanların, Ebû Bekir 

soluklu olmaları imkansızdır.
M üslüman bir zengin, aşağıda sunacağımız ha

disi ileri sürerek bir bahane aramak, yaşadığı lüks, 
konfor ve şaşalı hayatın geçerliliğine İslâmî açıdan 
bir fetva bulduğunu sanmak kolaycılıktan, teslimi
yetten ve nefsi okşamaktan başka bir şey değildir, 

kanaatindeyiz.
“Allah kulunun üzerindeki nim etinin eserinin 

(tesirinin) görülmesini sever.”^  “Allah, sana bir 
mal (servet, nimet) verdiğinde üzerinde Allah’ın 
lü tuf ve nimetinin eseri görülsün.” h Her iki ha
diste de, insanın kendisine verilen lü tuf ve nimete 
göre hareket etmesinin gereğine, kendi imkanı, gü
cü ve kudretine mütenasip bir amel ve aksiyon ser
gilemesinin lüzum una işaret edilmektedir. Her 

M üslüm an’ın, giyiminde, kuşamında ve her türlü 

faaliyetlerinde kendi durum una ve seviyesine göre 

tavır sergilemesi, inandığı ve yaşadığı dinin bir tav

siyesi ve güzel gördüğü bir husustur. Zaten M üslü
man ancak bu şekilde hareket ederek şahsiyetini ve 

onurunu koruyabilir.
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eden üm m et, her türlü  aşırılık ve 
savurganlıklardan kaçındığı öl

çüde bu vasfını m uhafaza 

edebilir. “N im etin izlerinin 

kişinin üzerinde görül
mesi” şeklinde ifade edi
len peygam beri mesajı 
çeşitli tevillerle sadece 
lüks, konfor ve şaşalı bir 
hayat olarak anlamanın 

hiçbir ilmi izahı yoktur.

“Allah cöm erttir, cömertleri 

sever” 1 ' hadisinde belirtildi
ği gibi Allah, ikram ve inamda 
bulunduğu kulunun da cöm ert olma 
sim ister, “Allah kulunun üzerinde nim etinin 
eserinin görülmesini sever” anlam ında sunduğu 

ıııuz hadisleri bu çerçevede anlam am ız m üm kün
dür. Nefsin kolayına ve hoşuna gidecek şekilde m e

seleleri anlam ak ve yorumlamak, çoğu kere ufku

m uzun daralm asına vesile olabilir ki, bunun da 
doğru olmadığı kanaatindeyiz.

Zam anımızdaki M üslüm anların bir çoğunun, 
Ebû Bekir gibi b ir duruşa, fedakarlığa ve sahavete 
sahip olam am alarının önünde en büyük engel ka
naatimizce israf, lüks ve konfordur. Bu sebeple bu 
konuyu aydınlatmam ız için bazı değerlendirmele
ri öne çıkarmak durum undayız.

Kur’ân, harcamalarda ölçülü olmayı, israf ve 
cimrilik gibi ifrat ve tefrite düşmemeyi m üm inle

rin  b ir özelliği olarak saym aktadır. Ayrıca 

Kur’ân da müsriflerin, işlerinde haddi tecavüz et
melerinden dolayı cehennem ehli oldukları zikre
d ilm ek ted ir.^

israf, herhangi bir şeyde haddi aşmaktır. Mas
raf (harcama) ya bir zaruret veya bir güzellik için 
yapılır. Ne zaruret ne ihtiyaç ve ne de güzellik için 

olmayan, faydasız, zararlı ve meşru olmayan yön

lere yapılan harcam a herkes için bir israf olduğu 
gibi, insanların ihtiyacı karşısında fazla yiyip iç

mek de güzel b ir şey değil, hatta israf sınırına gir
miş olur. İyilik ve yarar sağlayan şeylere harcamak 
ise boşa harcam ak değil, üretm ek olacağından israf 
sayılm az.1 v

T A . . . > t  M  * r  A 11 1 î • 1 1 t
j\ ui cni ua ısraı, Allah ı in Kar cnereK 

norm al ölçünün dışına çıkmak, 

Allah’ın dinine karşı gelerek 

meydan okumayı sürdür
mek manasına gelmekle 

beraber, nadiren de olsa 
harcam ada ölçüsüz 
davranm ak anlam ına 
da gelir. Ancak biz, 
“harcam ada ölçüsüz

lük” anlam ına gelen is
rafı ele alarak konum uzu 

bu yönüyle anlatmaya ça
lışacağız.

Kur’ân-ı Kerim, malın, İçti
maî vazifesini yerine getirecek şekil

de kullanılmasına özen gösterir. Malın m ülki
yeti her ne kadar öze! ise dc, um um un yararına vc 
turn insanların iyiliğine harcanmasıdır. Zira İslam, 
özel mülkiyetin sadece özel maksatlarla kullanıl
masına izin vermez. Şu İlahî ifade, malın kullanım 

hakkının sırf kendisine ait olduğunu sanan ve baş
kasına verdiğini kendi m ülkünden vermiş gibi dü 
şünen mal sahibini, inkarcı (nankör) ve Allah’ın 

verdiği nim etleri tanımayan kişi olarak kabul et
m ek ted ir.^  “Allah rızık verirken kiminizi diğerle
rine üstün kılmıştır, Üstün kılınanlar, emirleri al

tında bulunanların azıklarını vermiyorlar. Oysa 
onda hepsi eşittirler Allah’ın nim etini bile bile in 
kar mı ediyorlar?”^

Kur’ân, kişinin sahip olduğu malı saçıp savur
m am ası gereğini önem le vurgu lar (bkz. Isrâ, 

17/26-27) Isrâ Sûresinin, 26. âyetinde belirtilen 
“saçıp savurma” ifadesinden anlaşılan, belirlenen 
yerler dışında yapılan ve um um un menfaatini za

rara uğratan uygunsuz harcamadır. Bu sebeple ay
nı sûrenin 27. âyetinde ise, saçıp savurma şeytan
larla irtibatlandırılm ış ve bu şekilde hareket eden

ler, şeytanların kardeşleri olarak nitelendirilmiştir. 

İslam, her şeyde ölçülü olmayı ve itidal sınırının 
açılmamasını em retmiştir. Mal ve serveti gereksiz 

yere dağıtmak, israf etmek, “saçıp savurma” olarak 
vasıflandırılmıştır. Böyle b ir davranış içinde olan
lar, Rabbine karşı çok nankör olan şeytana ve yan
daşlarına benzetilmiştir.
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Lüks ve israf, ferdin iradesini zayıflatır, lsrâ Sû

resinin 2<Tayetinde geçen “tebzir” kelimesi ile iftF 
de edilen israf sözcüğünü, Ibn Abbas ve İbn Me- 

sud, “yersiz sarf edilen şey” olarak tefsir etmişler-
dir. Mücalud, bu  lıususLa şöyle demektedir. “Bir 
kimse yerli yerinde vermek şartıyla bütün serveti

ni sarf etse, yine israf etmiş olmaz. Fakat yersiz 
olarak verdiği bir ölçek veya birkaç gram eşya dahi 

olsa bu israftır.”22

Ümmet Bilinci: Vasat Ümmet

Dünyamızda ve özellikle toplum um uzdaki insan
ların bir çoğu, çeşitli m addî ve manevî sıkıntılarla 
boğuşurken, kendi aile bireylerini asgari ölçüde bi

le besleyebilecek temel gıda maddelerini temin et
mede zorlanırken, servet sahibi M üslümanların 
lüks, konfor ve gösteriş uğrunda servetlerini tüket

meleri, israf etmeleri ve buna bağlı olarak debde
beli bir hayat sürmeleri kanaatimizce israf ve nan

körlükten başka bir şey değildir.

Bir dilim ekmeği nasıl daha ucuz alırım hesabı 
ile, en önemli sermaye olan zamanlarını kuyrukta 
tüketen, çoluk çocuğuna temel gıda m addelerin

den olan etin, sütün, yum urtanın  ve buna benzer 
maddelerin hasretini çektirmek zorunda kalan ve 
bu sebeple fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıksız nesil
lerin yetişmesine istemeyerek te olsa zemin hazır

layan insanların, ailesinin ve çocuklarının tedavî 

giderlerini ve okul masraflarını temin edemeyerek 

sıkıntıya düşen kimselerin çoğunlukta 
olduğu bir toplum da, servetlerini 

lüks, konfor, zevk, eğlence ve 
sefahet içerisinde harcayan 
lar, şeytanların biraderleri 
olmaz da ne olur? Şeyta
nın en büyük emeli ve 

hedefi de bu farklılığı, bu 

eşitsizliği, bu dengesizliği 

ve bu uçurum u ağırlaştır
m ak ve derinleştirmek de

ğil midir?
Mevdûdî, “Çünkü saçıp sa

vuranlar, şeytanların dostlarıdır
lar; şeytan ise Rabbine karşı çok nan

kördür” (lsrâ, 17/27) âyeti ile, “Eli sıkı olma; büs- 
bttttin eli açık da o 1 STâ,M7L2it) âyelim ırbir--

likte okunması durum unda, Kur’ân’ın insanlardan 
orta yolu takip etmelerini yani, ne servetin dönti- 

-şüm ünü  ve dağılmasını engelleyecek derecede

cimri, ne de kendi ekonomik durum larını çökerte
cek derecede savurgan olmamalarını istediği anla
şılır, dem ekted ir.^

Kur’ân, ekonomik refahın, Allah korkusu ve 
dine dayalı bir manevî denetim mekanizması ile 
dengelenmedikçe, toplum un ahlâkını bozacağını 

tekrar tekrar ifade etm ektedir. Bu konuda 
Kur’ân’ın ifadesine bir göz atalım: “Biz, refahından 
şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir, tşte 

yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az otu- 
rulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur.”2^ 

Kur’ân anlayışında servet, İslam inancının ya

şanması ve işlerlik kazanması içindir. İslam’ın İkti
sadî görüşü, insan ve toplum yapısı, ekonom inin 
örgütlenmesi ve işleyişi bakım ından farklılık arz 

eder. Irk, cins, soy, sop ve gelir farklılığı ayırımı 

yapmadan entelektüel bir sisteme göre hayatın 
tanzimidir. Kur’ân, İktisadî sistemini, İslam inan
cının yaşanması, madde ile manevî hayatın denge
si olarak sunar. Zekat, karşılıksız borç verme, sada
ka gibi hususlar, işbirliği ve dayanışmayı sağlayarak 
sınıflar arası dengeli bir ortam ın oluşmasını temin 
eder. Servetin kötü kullanılmasına izin vermez. 

Menfaat ve kuvvete dayanan ve insanı amaç değil 
da araç gören sistemleri küfür ve zulüm ile nite

ler.2'’
İslam’a göre m ülkün asıl sahibi 
Allah’tır. “...Göklerin, yerin ve 

içindekilerin mülkiyeti Al
lah’a a i t t i r . . 11 İnsanların 
sahip oldukları servet, o n 
lara Allah tarafından veri
len ve imtihan edilmeleri

ni sağlayan emanetlerdir. 
İnsanın gayesi, sahip ol

duklarını Allah’ın rızasını 

kazanmak için kullanm ak ol

malıdır,22 Nitekim Allah Teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ki 

Allah, inananlardan kendilerini ve mal-
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larını cennet karşılığında satın almıştır.. "2®

Bir kimse İslam’ın koyduğu sınırlar içinde dile
diği kadar zengin olabilir. İslam’ın inceliği bilhassa 
bu kazanılan servetin harcanması sırasında göze 
batar. Mal ve para kazanılırken nasıl bazı kayıtlar 
konulmuşsa, harcanması sırasında da bazı kayıtlar 
konm uştur. Bir M üslüman kazancı için “Ben ka
zandım, istediğim gibi harcarım ” diyemez. Derse 

bu kapitalizm olur. Kapitalizmde kazanmaya bir 

kayıt ve şart konulmadığı gibi, harcamaya da ko

nulmamıştır. Bir M üslüman kazanırken olduğu gi
bi, harcarken de sorum luluk altındadır.2^

Bir M üslüm an’ın, parasını lüks, konfor ve gös
teriş için harcam asına m üsaade edilmemiştir. İs
lam’a göre, bir toplum un içinde yaşayan fakirlerin, 
o toplum  içinde yaşayan zenginlerin servetlerinde 
hakları vardır. Bu hakkı, İslam Dini, âdil bir ölçü 

içerisinde tayin etmiştir. Kur’ân’da zekat ve sada
kanın çok yoğun bir şekilde geçmesi bu meselenin 

önem ini açıkça göstermektedir. Hiçbir M üslüman 
“Ben kazandım, isteğim gibi harcar ve sarf ederim” 
felsefesiyle bencilce bir tavır sergileyemez. Hiçbir 
m üm inin, davranışlarında, giyiminde, kuşamında, 

yemesinde, içmesinde hatta oturduğu konuta ve

sahip olduğu otom ubile varıncaya kadar her alan
da ve hususta itidal çizgisini aşma hakkı yoktur.

Mal, mülk, servet ve çeşitli im kanlar Allah’ın 
lütfü ve ihsanı ile oluşmaktadır. Serveti iyi yolda 

kullanmak yani, Allah’ın rızası doğrultusunda har

camak, İslam ’ın M üslüm anlara yüklediği en 
önemli bir sorum luluktur. Lüks, konfor, itidal ve 
helal sınırını aşarak nefsin zevk ve ihtirasları pe
şinde serveti tüketm ek Allah Teâlâ’nııı razı olm a
dığı bir eylemdir.

Çok cüzî imkanlarla geçinen, barınan, hayat 

süren, eğitim, sağlık ve dengeli beslenme gibi temel 

gereksinimlerini bile karşılayacak güçleri olmayan 
insanların ekseriyette olduğu bir cemiyette, M üs
lüm an zenginlerin astronom ik değerlere haiz ev
ler, villalar, yazhk konutlar, arabalar edinmeleri ve 
maddî imkanları böyle ölü bir yatırıma sarf etm e
leri, kanaatimizce serveti küLÜye kuiuıııııidiım bir 
örneğidir veya en azından dünyevîleşmenın bir so
nucudur. Bu tu tum , şükrün zıddı olan nankörce 
bir davranışın sonucudur.

“Ben kazandım, becerimle, bilgimle bu serveti 
elde ettim, istediğim gibi harcarım ” gibi Kârûnî bir 
felsefe (bkz. Kasas, 28/78) yürütm ek, nankörlüğün 
en önem li âmilidir. Böyle bir davranış, “Allah’ın sa
na verdiğinden (O’nun  yolunda harcayarak) âhiret 
yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. 

Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) 
iyilik et...” (Kasas, 28/77) İlahî düstûruna aykırıdır. 

İslam, böyle bir kalp, itikat, zihniyet ve düşünce 

kirlenmesini asla kabul etmez. M üslüm an zengi
nin, yukarıda sunduğum uz İlahî mesaja göre hare
ket etmesi ve âhireti de hesaba katarak hayat tarzı
nı tanzim etmesi onun inancının bir gereğidir.

Bu değerlendirmeyi yapm am ızın sebebi, neyin 
israf olup olmadığını sunm ak “serveti ben kazan

dım, istediğim gibi kullanır ve istediğim yerlere 
harcarım, buna kim senin karışma hakkı yoktur” 

şeklindeki zihin ve itikat kirlenm esinin yanlışlığı
na vurgu yapmak içindir. İkincisi, Allah’ın rızasına 

talip olduğunu iddia eden, âhiretteki ebedî saadeti 
kazanma arzusunda olduğu halde “Allah bir kulu

nun üzerinde n im etinin eserinin görülmesini se
ver” peygamberi düsturunu  kalkan yaparak alabil

diğine lüks, konfor ve aşırı tüketim  içinde olan
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M üslüman zenginleri bir aydınlatma ve uyarıdır. 
"Çünkü b ıf  zınnıyetıen kurtu lm adan İlâhî rızaya 

kavuşmak ve ileride Allah tarafından razı kılına
caklar züm resine katılmak oldukça zordur.
— Elbette herkesten bir Ebû Bekir duruşu bekle

nemez. H erkes,“sevdiğiniz şeylerden (Allah yolun

da) harcamadıkça “iyi”ye eremezsiniz. Her ne har
carsanız, Allah onu hakkıyla b iliı”^  üahî mesajını 

duyar duymaz, Allah’ın rahmetine, rızasına ve cen

netine kavuşabilmek için en sevdiği “Beyrûha” 
isimli bahçesini vakfetmek isteyen ve bu sebeple de 

Rasûlüllah (s.a.v) tarafından “aferin, işte kazançlı 

mal b u d u ı” iltifatına mazhar olan Hz. T alha^ ka
dar fedakar olamaz. Ancak bunların yolunda ol
mak için azamî derecede gayret sarf etmek m üm 

kündür.
Aşağıda sunacağımız misal, bütün M üslüman 

zenginlere, varlıklı kişilere, âmirlere, idareci mev

kiinde bulunan herkese önemli bir tembihte bu

lunm akta ve dokunaklı bir ders vermektedir.

Ö m er b. Abdulaziz’e oğlunun bin dirhem e bir 

yüzük kaşı satın aldığı haberi verildi. Bunun üzeri
ne hemen oğluna bir m ektup yazarak şöyle dedi: 
“Bana gelen haberlere göre bin dirhem e bir yüzük 
kaşı satın almışsın. Sana m ektubum  ulaşınca der
hal yüzüğü sat ve bin aç karnı do
yur. İki dirhem lik bir yüzük kul

lan, kaşı da Çin dem irinden ol
sun. Üzerine de şunu yaz: “Allah 

kendisinin değerini (haddini) bi

lene m erham et eylesin. z
Yukarıda ki misalden alınacak 

önemli dersler vardır. Öm er b.

Abdülaziz’in, bu tavrında hem 
idarecilere ve hem de varlıklı 
M ııslüm anlara önemli.işaretler ve 

ikazlar vardır.
Bugünün varlıklı M üsliiman- 

laıına bu anlamda, bu tarzda, bu 

m etotta bir tebliğ, bir irşat, bir 

uyarı görevi yapmış olsak acaba 
onların gönlünü kırar mıyız? Aca

ba onların nefislerine bu ağır gelir 
mi? Acaba bu müteâlalarla kendi 

haddim izi aşm ış olur muyuz?

Ama yinede biz, onların engin hoşgörüsüne sığı

narak bazı şeyleri dile getirmek istiyoruz:

Sözgelimi; lüks bir vasıtaya sahip olma yerine 

daha vasat ve ihtiyacı karşılayacak temiz vasıtalara 

malık olamazlar mı? (misal: 50 milyarlık otomobil 

binm ek yerine bunun üçte bir değerinde ki o to 

mobile binerek geri kalan miktarla birkaç fakire, 

cennet köşkleri mukabilinde bir daire, bir mesken, 

bir konut alamaz veya başka ihtiyaçlarım karşılan 

yamazlar mı?) Aile içinde birkaç otomobil kulla

nanlar, bunların birisiyle iktifa edemezler mi? İs

tihdam a katkıları olmayan ve bir ölü yatırım dene

cek lüks villalar yerine, daha mutedil bir villa, yaz

lık, dinlence evlerde oLuramazlar mı? Giydikleri, 

kuşandıkları kat kat elbiselerinden birkaçını azal

tamazlar mı? Saraylarda, çeşitli düğün salonların

da gösterişli, şaşalı, eğlenceli ve hava fişekli m era

simler yerine daha sade ve tabiî merasimler yapa

mazlar mı? Günlük, aylık, yıllık harcamalarından 

bir m iktarını azaltamazlar mı? Cep telefonların

dan gerekli olanlar dışındaki konuşmalarından b i

razcık kısamazlar mı? veya aile içindeki cep telefo

nu adedini eksiltcınezlcr mi? Alyanslar, m ücevhe

rat, altın, gümüş, bilezik, yüzük, küpe vs. gibi zineL 

eşyalarının bir kısmından vazgeçemezler mi?
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Bu talepleri ve istirhamlar, . r - , n ü m 

kündür. Bu zikrettiğimiz ve daha başka alanlarda 
yapılacak fedakarlıkların fakirlere, yoksullara ve 

okuduğu okulun etiketi ve gördüğü tahsilin karak

teri yüzünden m ağdur edilen gençlere yönlendiril

mesi halinde çok önemli bir hizmetin yapılmış 
olacağı kanaatindeyiz.

Bu şekilde gösterilecek davranışlar ve ameller, 
Ebû Bekir’in yürekliliğine, fedakarlığına, sahaveti
ne denk bir hareket ve aksiyon olacağı kanaatinde

yiz. Çünkü bu gibi aksiyonlar, onun yolunda ol
m anın ve m azlum lara ve kimsesizlere sahip çıkma

nın bir tezahürüdür. “Allah’ın hoşnutluğuna” an 

cak böyle b ir samimiyet, böyle bir gayret, böyle bir 

fedakarlık ve böyle bir azimle ulaşılır. Cennet 
köşkleri ancak böyle gayretlerle elde edilir. Öm er
b. Abdülaziz’in tavsiyesi muvacehesinde düşündü
ğümüz takdirde, belki de toplum da bu m anada fe
dakarlık yapabilecek güce sahip çok fvlüsiüman 

zengin vardır.
“Allah, n im etinin eserinin kulunun üzerinde 

görülm esini sever” ilkesinin arkasına sığınarak 
nefsini avutan ve bu konuda dünyevilerle beraber 

olan, akıl alm az israfın ve gösterişli yaşamın içinde 

bulunan M üslüm an zenginlerin, daha hayatta iken 
Allah’ın rızasına erm enin m utluluğunu yaşayan ve 
cennetin ebedî müdavim i olma beratını alan Ebû 

Bekirlerin, Ebû Talha’larm seviyesine ve gönül 
zenginliğine ulaşmaları m üm kün değildir.

Gün; lüks, konfor ve gösterişli yaşam tarzların

dan vazgeçme zamanıdır.
Gün; çok yüksek değerdeki otomobillere, vası

talara, köşklere ve evlere sahip olma yerine, daha 
vasatı olanlarına sahip olarak evsizlere ev alma, fa

kirlere yardım cı olma, imkansız öğrencileri okut
ma, burs sağlama, yaşadığı İslâmî emirler ve değer
ler yüzünden m ağdur edilen kimselere destek ol
ma zam anıdır. İşte bugünlerin “vasat”ma razı 
olanlar ve nefislerini bu  anlamda terbiye edenler, 

dünyevî vasıtalar ve evlerle ebedî köşklerin tapu- 

daşı olma m utluluğuna erişeceklerdir.

Her M üslüm an zengin, bu konularda İlahî bir 
im tihan ve denem eden geçtiğini düşünmeli ve Ebû 

Bekir’in yaptığı fedakarlıklar gibi servetini infak 
etmeye kendini alıştırmalıdır. Ömer b. Abdüla-

zız in tavır vc dirayetini gösterecek zenginler ve 
idareciler sayesinde ancak bu  toplum un yüzü güle
cektir. Kendi zevklerini, ihtiraslarını ve arzularını 

Allah için ve Allah’ın kullan için feda edenler, bu 

toplum u ayakta tutacak, dirliği ve beraberliği sağ
layacaktır. ■
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DENEME

M. Selamî Çekmegil

O
rtaşark’taki bazı din bilmez, ilahiyat p ro 
fesörlerinin İslam’ı parçalamaya yönelik 
sonuçlar ortaya getirecek cehaletleri artık 

dünya çapında meyvesini vermeye başladı sayılır. 
Bu dejenere tavrın, giKiği her yeri dejenere etm e
sinden korktuğu için, bizi Avrupa Birliği Toplulu- 
ğu’na sokmak istemeyen Batıklara bile, nihayet bu 
cehaletle selamlaşmaktan etkilenmeye ve meselele
re bilimsel doğruluk yerine yanlışa şartlandırıcı 
stratejik perspektiften bakmaya temayül ediyorlar 
artık. 1.11.2000 tarihli ZAMAN gazetesinin m an
şetten verdiği bir haber bunun en açıkbelirtisi bir 
temayülü sergilemiş bulunuyor. Diyor ki, Berlin 
Senatosu’ndan  bir Alman politikacı Barbara John, 
“Biz de Alman İslam ’ının oluşm asını istiyoruz!,.” 
Çok ilginç bir çıkış “ALMAN İSLAM’I!..”

Alman marksizmi, Alman astronomisi, Alman 
matematiği gibi garip terkipleri akıl ve hayaline 
dahi getirmeyecek kadar sağlıklı bir fikir ortam ın
da yaşayan ve yeşeren bir Alman siyasetçisinin “Al
man İslâmî” gibi gayrı ciddi ve müsbet yaklaşıma 
aykırı bir ibareyi, ancak Ortaşarklı mürekkep yala
mış cahil profesörlere yakışan bir benzerlikle kul
lanabilmesi, artık dünyanın da çivisinin kaydığı
nın; bilimsel tavrı tam anlamıyla terke yatkın bir 
atmosfere girdiğinin açık işareti olsa gerek. Ne de
mek “Alman İslâmî”, Alman matematiği, Alman 
astronomisi, Alman marksizmi?. Acaba 2 x 2’niıı 
dört ettiğini söyleyen matem atik Almanlaşınca 2 x 

2 = 5’mi ediyor? Yoksa kasıt Türkiye’den diyelim 
700 bin mil uzakta olan Ay’ın dünyaya uzaklığı Al
man astronom isi devreye girince 800 bin mile mi 
çıkıyor? Yoksa, marksizm de hırsızlık addedilen 
mülkiyet, Alman marksizmi olunca kutsallık kaza
nıp yine de marksizm mi oluyor? “Alman îsla- 
m ı”nda Allah’ın em ri olan zekat yerine, zckatsız

bir söm ürü düzeni mi egemen olacak? Bu nasıl ga

rabet böyle, nasıl???

İslam -ama salt İslam- kendini, doğruyu hedef 
alma yöntemi, doğruya yönelme ve hurafelerden 

arınarak gerçeklere ulaşma ideali olarak; İslam dı
şındaki yaklaşımları da “gerçeklere sırt çevirme”, 

“yanlışa şartlanm a”, dogmalara m ahkum  olma 
şeklinde anlatıp uyarı getiriyor. (Bkz. Kendimizi 

Tartışmak, M.S, Çekmegil, Din Destek mi, Köstek 
mi? başlıklı yazı, Timaş, yayınları, 1966, 1st.). 

Kur’an’ın 72. suresinin 14. ayetinde “fe m en esleme 

fe ula’ike taharraw reşeda” (M üslümanlar ki, onlar 
doğruyu ararlar...) diyen Cenab-ı Hak, Bakara su
resinin 6. ayetinde de sanki küfrü, gerçeği örterek 

bilimsel doğruluklara sırt çeviren bir dogmacılık 
şeklinde ifade ediyor ve “O küfredenler var ya; on

ları uyarsan da uyarmasan da birdir; yola gelmez
ler” açıklamasıyla resimlendiriyor. (Bkz. a,g.e.,“tn- 

nellezine Keferu” başlıklı yazı, aynı zam anda bkz. 
Çoban Tefsiri, Aslolan Etiket Değil, Gerçek Hüvi

yettir başlıklı kısnn.)

İslam bu iken, “Alman Islamı”ndan sözeden 

politikacı Barbara John, ilkelerini tüm  insanlığı 
kuşatacak şekilde deklare eden Kur’an’m bu  ayetle
rini mi değiştirecek; yoksa Kuı ’an’ı Almanca ya çe

virirken, dil ve dürüstlük kurallarım Alman yoru

muyla tahrip ederek farklı bir mana mı verecek? Ya 
da daha aminaye bir ifadeyle sorarsak Kur’an’ın 

öğrettiğinden başka bir İslam mı icad edecek?

Doğrusu, örneklerini çoklukla bilimsel zihni

yetten yoksun geri kalmış ülkelerin cahil ilahiyat 

profesörlerinde görmeye alıştığımız bu garip yak

laşın :, bilimselliği hedef aldığını sandığımız bir 
ülke politikacısında da görünce hayrete düştük!..

Yoksa gazete haberi mi yanlış?

I
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19 Şubat 2001 tarih inde yapılan M G K 
toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başka- 

bakan arasında "yolsuzlukların soruştu
rulması" tem elinde yaşanan çatışma, her ne ka
dar çeşitli çevre ler tarafından "itidal" çağrılarıy
la yatıştırılmaya çalışılsa da bu çatışmayı çok iyi 
tahlil etmek gerekir. Çünkü olayın bu boyuta gel

mesi "s in irlilik  ha li"nden  öte patlam a noktası 
o larak düşünülm elidir.

1. Tesbit: Kıyametin Kopuş Nedeni Neydi? 
Kıyametin kopm a nedeni, kamu bankaları

nın, C um hurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetle
me Kurulu ta ra fından  denetlenmeye başlaması
dır.. Hükümet de, Cumhurbaşkanı da , TSK da b i
liyor ki; yolsuzluklar, iktidardaki ve daha önce 
iktidar olmuş sermaye partilerine dayanm akta

dır. Sorunun esas temeli budur. Türkiye'de iktidar 
olan siyasi hükümet yandaşlarıyla hükümet o l
makta hatta o n la r tarafından hükümete taşın
maktadır. Hal böyle  olunca, minnet borcu ile ka
mu malları b ir gu rup  sermayeye peşkeş çekil

mektedir. Dolayısıyla şu andaki hükümetten bu 
anlam ada 'yoksuzlulc ekonomisi' ile mücadelede 
başarı/sonuç beklemek yanlış olur.

Bunu bilen cumhurbaşkanı vurgusunu bu te
mel üzerinden yap a ra k  işin aslının farkında o l

duğunu göstermektedir.
2. Tesbit; Hüküm et'in Gözdağı

Hükümet üyeleri, "yolsuzlukların üzerine gi
din" diyen M G K üyeleri ile sanki kendilerine kü
für edilmişçesine kavga ortamı oluşturmuşlardır.

Hükümetin bu tavrı, yolsuzlukların üzerine g i
den herkese, (müfettişler, savcılar, jandarm a ve 
polise) b ir gözdağıdır. M G K 'da , Cumhurbaşka
nı ile çatışmayı göze almış b ir hükümet, "yolsuz
luklarla mücadele"de belirlenen sınırı aşma cü
retinde bulunan emrindeki mem urlara mesaj 
vermiştir.

Bugün gelinen noktada "yolsuzluklarla mü
cadelede" namuslu vatan evlatlarının samimi 
gayretlerin in önüne hükümet barikatı dikilmiştir.

3. Tespit: Karlı Çıkan Rantiyeciler O ldu!
Hükümetin bu tavrı, soyguncuların, hortum- 

cuların işine yaramıştır. O perasyonlardan rahat
sız olan, sermayesinin altından pis kokular gelen 
baronlar, rahat b ir nefes almıştır.

Son iki ayda iki kez ekonom iyi bataklığa 
saplayan patronlar, rantiyeciler, faizciler, p iya 
sada yaşanan krizden kârlı çıkmışlardır.

Son devlet kriz inden sonra p iyasa lardaki kriz 
hali b ir kez daha gösterm iştir ki, büyük soygun
lar "yasal piyasada" borsa ve fa iz  üzerinden 
yapılmaktadır.

Koskoca b ir ülke, birkaç fa izc in in , borsa spe

külatörünün elinde rehin olmuştur.

Son iki ayda aynı oyun oynanmıştır. Birinci-
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sinde Hazine 
v f  M erkez 
B o n lı o -  
:» '■-.dcır. 
m ilyar do la r 
alınıp birkaç 
yabancı spe
kü la tö r fir-

PİYASALAR
ALT ÜST OLDU

Hazine İhaleleri
Devlet k riz iy le , 

dövize o lan 7 .6  
m ilyar do larlık ta 
lep, piyasaları nlt-

manın ve on 
ların yerli 

u ş a k la r ın ın  
cebine ko 
n u l m u ş t u .  
İ k i n c is i n d e  

ise "eğer yolsuzlukların üzerine bizim belirledi
ğimiz sınır aşılarak gidilirse, biz de böyle yap a
rız" tehdidi ile ülke ekonomisi pazarlık uğruna 
altüst edilmiştir. Bu yaşananlar kriz değil, mali 
sermayenin spekülatif saldırılarıdır. Yani irad i et
kenler sonucu o rtaya çıkar.

Döviz Kuru Serbest

Hükümet IMF program ının "temel ekseni" o la rak 
gördüğü döviz kurunu serbest bıraktı. Program
da döviz kuru M erkez Bankası tarafından be lir
leniyor. Bu şekilde Türk Lirası'nm değeri yükseli
yo r ve döviz ile arasındaki makas fazla açılm ı
yordu. Bu enflasyonun düşmesinde de rol oynu
yordu. Yaşanan sözde krizleri bahane eden fır
satçılar oldu. Faizlerin de 7500 'ü  görmesi üzeri
ne hükümet döv iz  kurunu serbest bırakma kara
rı aldı. Hükümet, ekonomi patronları ve Coftarel- 
li, "endişelenecek birşey yok", diyorlar. Öyleyse 
iki yıld ır neden millete kan kusturuyorsunuz?

HTI

■

| UAJ13 i

ı  i  1 1 1 1 1
8 ö u ü u ü rt

üst etti. 7  ve 1 2 a y 
lık Hazine ihaleleri 
iptal ed ilerek bu 
nun yerine 1 ay va 
deli TL cinsinden
bono ihalesi yapılarak % 1 44 .2  fa iz le 1 .8 katril
yon borçlanıldı. Bunun hâzineye m aliyet 115 
trilyon liradır. Böylece b ir anlık kriz hâzineye pa
halıya patlamış oldu.

Merkez Bankasından 7 .6  m ilyar do lara ya 
kın döviz alan bankalar, b irgün sonra Merkez 
Bankasına 4 m ilyar 310 milyon döv iz  sattılar. 
Böylece döviz çıkışının b ir kısmı sisteme geri 
döndü, ama bankalar bu çıkış-girişte büyük 
oranda rant sağlamış oldular.

KRİZİN FATURASI 115 TRİLYON LİRA

Borsa
Krizin etkisiyle 19 Şubat Pazartesi günü %  

14.62 değer kaybeden borsa, 20 Şubat Salı günü 
86 puan yükselerek günü 8.768 puandan gerçek
leştirdi.

Repoda Tarihi Faiz: % 7500
Merkez Bankası'nın 19 Şubat Pazartesi günü 

satılan dövizlerin geri bozdurulması için Açık Piya
sa işlemleriyle fonlama yapmaması, gecelik repo 
faizinin 20 Şubat Salı günü %  3000 ile önceki kriz
de 4 Aralık 2000 tarihindeki en yüksek %  2000'i 
gören gecelik repo faizini 1000 puan geçti. Çar
şamba günü ise bu rakam %  7500'lere kadar yük
seldi. Böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Faizlerin repo piyasasında %  7500'e, TL piya
sasında %  2300'e kadar fırlamasına kamu ban
kaları neden oldu. Günlük nakit açıklarını özel 
bankalardan borçlanarak çeviren kamu bankala
rı, tüm açıklarını kapatmakta gecikince, faizlerin 
rekor düzeylere çıkmasına neden oldular.

« ı
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Devlet Denetleme Kurulu Nedir? 
N e İş Yapar?

"Devlet Denetleme Kurulu'nun

Cumhurbaşkanı tarafından görev
lendirilmesi sonucu yaşanan krizi 
anlamak için, "Devlet Denetleme 

Kurulu nedir? ne yapar?" bunları 
bilirsek, Cumhurbaşkam'nın mı, 
yoksa Başbakan'ırı mı haklı olduğu
nu daha iyi anlarız.

Anayasa'nın 1 18. maddesi şöy
le’

- İdarenin hukuka uygunluğu
nun, düzenli ve verimli şekilde yürü
tülmesinin ve geliştirilmesinin sağ
lanması amacıyla, Cumhurbaşkan
lığına bağlı olarak kurulan Devlet 

Denetleme Kurulu, Cumhurbaşka- 
nı'nın isteği üzerine, tüm kamu ku
rum ve kuruluşlarında ve sermayesi
nin yarısından fazlasına bu kurum 
ve kuruluşların katıldığı her türlü ku
ruluşta, kamu kurumu niteliğinde 
olan meslek kuruluşlarında, her dü
zeydeki işçi ve işveren meslek kuru
luşlarında, kamuya yararlı dernek
lerle, vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar.

Silahlı Kuvvetler ve yargı organ
ları, Devlet Denetleme Kurulu'nun 
üyeleri ve üyeleri içinden başkanı, 
kanunda belirlenen nitelikteki kişiler 
arasından, Cumhurbaşkanı'nca 
atanır.

Devlet Denetleme Kurulu'nun iş
leyişi, üyelerinin görev süresi ve di
ğer özlük işleri, kanunla düzenle
nir."

Anayasa'nın bu maddesi doğ

rultusunda 1981 yılında çıkarılan 
2443 sayılı Devlet Denetleme Kuru
lu Kurulması Hakkmdaki Kanun'da
ise kurulun amacı ve görevi şöyle 
belirtiliyor:

Kuruluş amacı:

Madde 1 - Yönetimin hukuka uy
gun, düzenli ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin 
sağlanması amacı ile devlet baş
kanlığına bağlı -Devlet Denetleme 
Kurulu- kurulmuştur.

Görevi

Madde 2- Devlet Denetleme Ku

rulu'nun görevi Cumhurbaşkanının 
isteği üzerine;

a) Tüm kamu kuruluş ve kurum- 
larında,

b) Tüm kamu kuruluş ve kurum
lan tarafından en az sermayelerinin 
yarısından çoğuna katılmak suretiy
le oluşturulan her türlü kuruluşta,

c) Kamu kurumu niteliğinde 
olan meslek kuruluşlarında,

d) Her düzeydeki işçi ve işveren 
meslek teşekküllerinde,

e) Kamuya yararlı derneklerde,
f) (Ek: 23/7/1999-4416/1 md. 

vakıflarda,
Her türlü inceleme, araştırma ve 

denetlemeler yapmaktır.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organ

ları Devlet Denetleme Kurulu'nun 
görev alanı dışındadır.

Raporlarla ilgili işlemler:
Madde 6- (Değişik:

16/1 /1990-KHK-406/2 md.)
Kurul adına hazırlanan rapor

lar, kurulda konuşulur ve Cumhur
başkanına arzedilmek üzere kara
ra bağlanır.

Kurul raporları Cumhurbaşka
nının onayı alındıktan sonra Baş
bakanlığa gönderilir.

Kurul raporlarında; incelenme
: ı - L I .  I.: ........  J ----- _ _ . l —~ıı/ t a n ı y ı f l u ı m ı r v i  » o l  u u v u  u y m i U

sı istenilen konular en geç kırkbeş 
gün içinde gereği yapılmak üzere 
Başbakanlıkça yetkili mercilere inti
kal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık 
aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına 
bilgi verilir.

Cumhurbaşkanı gerek gördü
ğünde önemli konularla ilgili rapor
ları doğrudan adli ve idari mercile
re intikal ettirir.

Bilgi ve belge istenmesi:

Madde 7- Kurul tarafından ya
pılacak inceleme, araştırma, denet
lemelerde, ilgili kuruluş ve kişiler, is
tenecek her türlü bilgi ve belgeyi 
vermekle yükümlüdürler."

Anayasa ve kanuna göre 

Cum hurbaşkam 'nm  haklı o ldu 
ğu görülüyor.

Ayrıca görü lüyor ki, bu de

netim Başbakan'ın bilgisi dışın
da neticelenecek b ir denetim de
ğil. Denetim raporla rı Cumhur- 

başkanı'nın onayı ile Başbakan- 

lık'a gönderiliyor. Raporlara gö 
re yapılacak uygulam a Başba

kan lığ ın  sorum luluğunda.
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Vatandaş Aç ve Psfişan

Hükümet her ne kadar "Enflas
yon la mücadele"  p o lit ikasının mey
velerini a lm aya başladığını idd ia et
se de toplumun çeşitli kesimleri bu 
politikadan olumsuz yönde etkileni

yorlar. Bu etkilenme artık patronlar 
tarafından da açıkça d illendirilm eye 
başlandı. Sakıp Sabancı her zam an
ki açık sözlülüğü içinde enflasyonla 
mücadele politikasını eleştirdi: "Enf
lasyonu düşürmenin tadını kaçırdık.
Bu yüzden işsizlik arttı, üretim durdu, 
ih racat azaldı, böyle devam etme
meli. B ir a raba  düşünün ki; frenine 
aniden basıyorsunuz, o a raba  sağlıklı durm az, 
fakla atar, iç indekile r de ölebilir. Bu insanları b ık
tırdı, yıldırdı. Bugün bakın, Türkiye'ye hiç kimse 
mutlu değil. Benim insanlarım  işsiz insanlar... Ö ğ 
retmenim ağlıyor, polis im  ağlıyor, çiftçim ağlıyor, 
bürokratım  a ğ lıyo r"  (17 .2 .2001 , gazeteler)

Sabah gazetesinin 10 Şubat 2001 tarih li 
manşeti de ekonom inin durumunu özetliyordu: 
"ÇEK-SENET MEZARLIĞI" Aynı haberde çeşitli il
lerin Ticaret oda ları başkanlarının da görüşlerine 
yer veriliyordu. Sinan Aygün (ATO Başkanı): "23 
yıld ır ticaret yapıyorum , böyle b ir şey yaşam a
dım. Kimse, kimseye borcunu ödemiyor." Mehmet 
Yıldırım (İTO Başkanı): "Protestolu senetlerde ina
nılm az b ir artış var. Çeklerin de yüzde 90 'ı geri 
dönüyor." Hüseyin Üzülmez (Konya Ticaret O d a 
sı Başkanı): "P iyasadan nakit tümüyle çekildi. Her
kes varını-yoğunu satışa çıkardı."

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Halim Mete, 200 0  yılının ardından 2001 
yılının da sıkıntılı başladığını belirterek "2  ay son
ra çok daha faz la  iflaslar, in tiharlar o lacak" dedi.

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu olayın b ir 
sosyal patlam aya dahi varabileceğine d ikkat çe
kiyor: "Bir sosyal patlam anın başlangıcımı b ilm i
yorum  ama toplum da umutlar tükenmiştir. Belki 
bugün münferit g ib i gözüken kimi tepkiler giderek 
toplumsal tepkiye ve şiddete dönüşebilir. Yani uy
gulanan po litika la r şiddeti beslemektedir. U ygula
nan po litika lar toplumsal tepki ve şiddete dönüş

mektedir. Uygulanan po litika la r toplumsal şiddeti

teşvik etmektedir." (Yeni Şafak 1 9 O cak 2001) Sa

lim Uslu'nun ne demek istediği Hak-lş, Türk Kamu 
sen ve Türk-iş'in Ocak 2001 harcam alar araştır
maları görülünce daha iyi anlaşılacaktır. Hak-iş'in 
araştırmasına göre yoksulluk sınırı 540  m ilyon li
ra, bu sınır Kamu-sen'de 629  m ilyon, Türk-iş'te 
540 milyon. Dört kişilik b ir a ilenin aylık mutfak 
harcam aları Hak-iş'e göre 2 0 7  m ilyon, Kamu- 
sen'e göre 200  m ilyon, Türk-iş'e göre ise 1 77  m il
yon tutmaktadır. Oysa Tübitak'ın araştırmasına 
göre "Türkiye'de aylık 150 milyon liradan az 
alanların oranı % 42 'y i buluyor. 1 50  m ilyon ile 
300  milyon arası maaş alanların oranı % 33 .1 ."

DEVLET KENDİNE CÖMERT

E nflasyonla mücadele politikasından taviz 
vermemek için işçi ve memurlara %  25 zam 
veren hükümet, alınan tüm tedbirlere rağ

men yine de araç alımlarında istenen tasarrufu 
sağlayamadı ve 2000 yılında kurum ve kuruluşla
ra 19.1 trilyon liralık araç satın aldı. Geçen yıl 
araç alımlarına harcanan kaynağın, bir önceki yı
la göre %  85 oranında arttığı görüldü. Maliye Ba
kanlığının verilerine göre geçen yıl araç taşıt gi
derleri rekor seviyede arttı. Verilere göre 2000 yı
lında devletin akaryakıt ve yağ gideri 303 trilyon 
171 milyar lira oldu. 1999 yılında bu giderin 175 
trilyon 839 milyon olduğu saptandı.

ÜMRAN Mil ' 2001 63



RKONOMl

Global Dünyada 

Mafya Devlet mi?

-Yolsuzluk Çarkı Sistemi Sarsıyor-

M. Şevket Ayvazoglu
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Hayali İhracat

Bugün  toplum un her kesiminde “biz çalışı
yoruz, onlar yiyor. Vergilerimiz çarçur edi
liyor. Memleketi yiyen yiyene, bizim gibi 

enayilere müstehak. Çalışmakla birşey olmaz. Bu 
devirde çalıp çırpacaksın. Hırsızın, hırsızlığı yanı
na kâr kalıyor.” şeklinde tezahür eden ve insanla

rın bilinçaltına kazman bu gibi imajlar, ülkemizin 

geleceği açısından son derece kaygı verici bir du 

rum dur.

Yolsuzluk, hırsızlık, her türlü ahlaksızlığın ne

redeyse toplum sal hayatımızın bir parçası haline 

geldiği bugün, toplumsal bu  felaketten rahatsız 

olanlar yadırganm akta, dürüst olmak aptallıkla, 
enayilikle eşdeğer tutulmaktadır. Bu durum  top

lumsal bir uçurum dur.

Toplum un gözünün önünde gerçekleşen ah 

laksızlığın ve adaletsizliğin yaygınlaşmasına yol 

açan ‘yolsuzluk ekonomisi’ tem iz toplum  arayışına 

milat olacağı, karanlık ilişkilerin gün yüzüne çıka

cağı um ulan Susurluk kazası yıllar sonra çıkan 

mahkeme kararı ile birkaç günah keçisine fatura 
edilerek sonuçlandı. Gün yüzüne çıkması umulan 

ilişkilerin derinlemesine, araştırılmasına olanak 

dahi bulunam am ıştı. Bilileri kaşla göz arasında 

olayı örtbas etmeyi başardı.

uımrusyuıııar

Yolsuzluk ekonomisine yönelik yürütülen operas

yonlar (paraşüt, um ut, balina, beyaz dum an, bufa- 
lo, matador, beyaz enerji vb.) tıpkı Susurluk örne

ğinde olduğu gibi gelip bir noktada tıkanmakta, 
daha öteye gidilememektedir. Türkiye’deki bu  ‘yol

suzluk çarkı’ bir sistem sorunudur. Birkaç donki- 
şotvari operasyonlarla çözülebilecek bir durum  
değildir. Bu operasyonlarda sistemi değiştirmeye, 

bitirmeye yönelik değildir. Bizce bu operasyonla

rın iki sebebi olabilir.
Birincisi: Sistem içinde iç hesaplaşmalar, tasfi

yeler var. Sermaye’nin el değiştirmesi sözkonusu 

olabilir.
İkincisi: Sistemin yürüm esi için göze batan 

“ayrık otları” temizleniyor, yani amiyane tabirle 

“bağırsak temizliği” yapılıyor olabilir.

Bu durum un ikisi de sözkonusudur. Eğer is
tense idi Susurluk Olayı ile bu çarka rahatlıkla ço

mak sokulabilirdi.

Yolsuzluk Ekonomisinde Değişen Ne?

Türkiye’nin yolsuzluk grafiği giderek tırm anı

yor. Uyuşturucu pazarında köprü durumundayız. 

Mafyalarımız dünya mafyaları arasında söz sahibi, 

çetelerimiz at oynatıyor, cirit atıyor, hiçbir kanun
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ve kapı para gücüne dayanamıyor. 10 milyonluk rından daha mı az önemli? Bunun bir sistem soru-

le edebilecek siyasi bir örgütlenm esi -temiz bir 
kadrosu- yok. Halkın yaygın bir çoğunluğu, mev
cut siyasi oluşumları soygunu durdurmak için de-------saygm kişiler

Bugün ülke, içişleri Bakanı Saadettin Tan- 
tan’m deyimiyle: “ö n ü n d e  ceketlerin iliklendiği 

” tarafından işadamı kılıklı" soygun
ğil de, pastadan pay koparm ak için çalışanlar ola

rak görüyor. Bu durum da siyasetçinin itibarı zede

lenince orta yerde sistemi düzeltebilecek bir ku

rum  da kalm ıyor. Ülkenin bürokratik yapısı da tı

kanmış durum da; tam bir saltanatvari israf yaşan
makta. 125 bin makam arabası, 162 bin resmi tele
fonu, senede 152 gün çalışmayan hantal bir yapı. 

Sanki varoluş sebebi halka hizm et değil de, zorluk 
çıkarmakmış gibi bir halde.

Bugün Türkiye mafya-polis, mafya-işadamı, 
mafya-siyaset ilişkileri ayyuka çıkmış bir ülkedir. 

Politikacımız aracı, komisyoncu, ihale takipçisi gö

rüntüsü vermektedir.
Bugün Türkiye’de birçok sermayenin altından 

pis kokular geliyor. Hayali ihracat almış başını gi
diyor. D ur diyen yok. ihracat kaydıyla vergisiz mal 
ihraç edip sonra ithal ettiği m alları iç pazarda sa

tan yalnız (Balina operasyonu ile gün yüzüne çı

kan) îshak Romano değil. Bunlardan yüzleıcesi 

piyasada. Kimi et, kimi şeker, kimi iplik, kimi ku

maş vs. ithal mal getirip piyasayı alt-üst ediyor. 
Servetlerine servet katıyorlar.

Gazete patronları, gazeteciliği bırakıp, bu soy
guncuları ortaya çıkarma, haber yapma yerine 

kendi bankalarını soyma peşindeler.

Sistemin Mantığı

Hafızanızı biraz yoklayın. İLKSAN yolsuzluğunu 

hatırlayacaksınız. Ilksan yolsuzluğundan sorum lu 
olduğu iddia edilmiş bir siyasetçimiz “verdimse 

ben verdim ” diyerek Çankaya’nın yolunu tu tm a
mış mıydı? Ardından da bu zata “bilge devlet ada

m ı” sıfatı uygun görülebilmişti. Aynı siyasetçi b u 
gün aktif siyasette değil am a yeğeni kendi bankası

nı soyduğu iddiasıyla yargı önünde.

în terbank’ın içini boşaltm akla suçlanan Cavit 

Çağlar’ ın bir dönem  bankalardan sorum lu devlet 

bakanlığı görevini yürütm esi Yahya M urat Deıni- 

rel ve Dinç Bilgin’in kendi bankalarını soymala-

culara peşkeş çekilerek, hortum lanm asına terkedi- 
len sahipsiz bir haldedir.

Tüm  banka faaliyetleri Merkez Bankası tara
fından gözaltında tutuluyor. Hazine müsteşarlığı 
tüm  bankaların girdi-çıktısını ekrandan izleyebili
yor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Birliği’nin 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun 
bankaları denetleme yetkisi var. Peki burada şu so
ru sorulmaz mı? Bu denetim  mekanizmalarına 
rağmen hem özel, hem de devlet bankalarının so
yulması imkanı nasıl oluştu?

Öyle ki banka soyamayan, bu pastadan pay ala
mayan işadamlarına aptal gözüyle bakılır oldu. 
90’lı yıllardan itibaren büyük sermaye sahipleri, 
banka sahibi olmak için yarıştılar adeta. Nitekim 
daha sonra işin kokusu çıkacaktı ortaya. Banka 
özelleştirmeleri ve kimi sermaye sahiplerinin ısrar
la banka sahibi olmak istemelerinin ardında maf- 
ya/siyaset/bürokrat ve karapara ekseninde semirip 
güçlenen ilişkiler ağı gün yüzüne yansıdı.

Mevduatlara sınırsız devlet güvencesi getiren 
yasal düzenlemenin ardından, banka özelleştirme
lerinde daha titiz olunması gerekirken, daha düne 
kadar tefecilik yaptığı bilinen kişilere banka em a
net etm enin başka bir açıklaması m üm kün mü?

Bir Dönem

Abdullah Öcalan’ın Kenya’da paketlenerek İmra- 
lı’ya getirilişinin ardında, ülkenin en önemli maf
ya babalarından Alaattin Çakıcı Fransa’da yakala
narak Türkiye’ye getirilmişti. Sonra peşpeşe ger
çekleştirilen operasyonlarla gerek yurt içinde, ge
rekse yurt dışında bulunan çeteci mafya’nın ünlü 
isimleri yargı önüne çıkarıldı. O dönem de yapılan 
bu operasyonlar “bağırsak temizlem e” olarak n ite
lendirilmiş, sözkonusu operasyonların daha ileriye 
gitmesi için suç im paratorluğunu oluşturan saca
yağının diğer ayakları olan siyaset, ekonomi, b ü 
rokrasi desteklerinin de ortaya çıkması gerekliliği 
gibi haklı bir vurgu yapılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Seçimi 
5+5 ve Hükümet

Başbakan B ülent Ecevit’in DSP’si ile, yardımcısı 

Devlet Bahçeli’nin M H P’si Suleyman Dem irel’in 

görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını istiyorlardı.
Bülent Ecevit’in Cumhurbaşkanlığı için anaya

sayı değiştirm e pahasına tüm  siyasi hayatı boyun

ca en büyük rakibi olan Süleyman Dem irel’in 
“Bütün yolsuzlukların” koordine merkezine d ö n 
müş olan Çankaya’da kalmasında ısrar etmesinin 
sebebi neydi? Başka kimler, hangi güç odakları Sü

leyman D em irel’in görev süresinin uzatılmasını 
istiyordu? A rdında ne olm uştu da Bülent Ecevit, 
kendi halinde, suya sabuna dokunmayan hukukçu, 

işini bilen b ir bürokrat olan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı A hm et Necdet Sezer’i Cum hurbaşkanlığı

na aday göstermişti. Sonra medya nın yoğun dcs-
tpmn/3 nnm +ii Çiilpvm'in u r r ı  Îp

böylece Çankaya’da “Verdimse ben verdim ne ol
muş?” devri kapanarak, “Yolsuzlukların üzerine 

gidin, halkın devletine güveni kayboluyor” diyen 
bir dönem  başlamıştı.

Bugün gerçekleştirilen 
operasyonlarla anlaşılıyor 
ki, soygunlar eli silahlı ser
seriler tarafından değil, İçiş

leri Bakanı T antan’m dediği 
gibi “Ö n ü n d e  ceketlerin 
ilildendiği saygın  k işiler” 

tarafından işleniyor. Kim bu 

saygın(!) kişiler?

Bunlar, yolsuzluklar ta
rihine adını altın harflerle 

yazdıran T ürk iye’nin son 
kırk yılına dam gasını vuran 
kişinin yeğenlerinden ibaret 
değil elbette. İn terbank’ın 
içini boşaltan, Nesim Malla 

cinayetine ad ı karışan ve 

Dem irel’in aile fotoğrafında 
yer alan C avit Çağlar’dan 

başkaları da var. Son yıllar
da yıldızı parlayan iş adamı 

K am uran Ç ö r tü k ’ün Ro
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manya-Türkiye arasında kurduğu knnni incele

meye alındı. Nail Keçeli’den, D inç B ilginden baş
ka hayali ihracata karışmış büyük holdinglere bağ
lı şirketler adları, iş makinası, elektronik eşya ka

çakçılığına karışmış şim dinin büyük işadamları da 
var. Hangi iş adam ının, hangi tarihten sonra nasıl 
“saygın” olduğu araştırılmalıdır. Operasyonlarla 
yargı önüne çıkarılanların üstünde, arkasında olan 
baronların adı açıklanmamaktadır. Bu ilişkiler gün 
yüzüne çıkarılabilecek mi? Göreceğiz.

Uyuşturucu Trafiği

Yüksekova/Marsilya arasındaki uyuşturucu trafi
ğinden, Avrupa’ya tonlarca uyuşturucunun Türki
ye üzerinden gittiği herkes tarafından dillendiıilir- 
ken Kars’tan Edirne’ye hangi devlet birimi -İçişle
ri Bakanlığı, Emnivet, G üm rük vc hatta TSK- da

hil lam bundan ..oıumsuz olabilir. Bu kaçakyiıiK- 
lar nasıl binlerce kilom etreden sağsalim geçip Av
rupa’ya kadar gidebiliyor? Tek bir cevabı var: G ü

venlik koridorundan. Bu koridoru  kim hangi güç
ler oluşturuyor?

Siyasetçi/kaçakçı bağ
lantıları ortaya çıkarılabile
cek mi? PK K -uyuşturucu 
bağlantıları ne oldu? Kara- 

para aklayan bankalar, haya
li ihracatla uyuşturucu pa
rasını aklayan, borsada dö

nen dolaplardan, ihale yol
suzluklarından, özelleştirme 

adıyla peşkeş çekilen kamu 

m allarının, geri dönmeyece
ği bilinen kredilerin kimlere 
verildiğinden? Tüm  bu so
rulara cevap bulabilecek mi 
Türkiye?

Operasyonlardaki 
Soru İşareti

Ü zerine gidilen, gidiliyor

m uş gibi görünen operas
yonlar gerçekten ‘yolsuzluk
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ekonom isi’nin sonu mu?
Yoksa siyasi gücünü kay

betm iş b ir İçliğin çevre

sinde küm elenen bir ta 
ifenin mi tasfiyesi? Bu so

ru çok önemli. Çünkü bu

gün gelinen noktada bu 
yaşananların bir sistem 

sorunu  olduğu gözardı 
ediliyor. Oysa tasfiye edi
len taife’nin yerine başka 

taifeler gelecektir. Çünkü 
yolsuzluğu oluşturan böy

le bir sistem işlemektedir.
Eğer sorunun sistem

de olduğunda hem fikir 
olunabilirse, bugün yaşa

nan bu yolsuzlukların sis
temin işleyişinden kaynaklandığı gerçeği ile yüzle- 
şilebilirse, sistemin taşlarını yerinden oynatmak, 

revizc etmek gerekecektir. Kirden temizlenmenin 

başka yolu var mı?
Sistem bu yolsuzluk ağı ile örülm üş, adeta eli 

ayağı bağlanmış. Bu yapıyı, bu işleyişi gözardı edip, 

bir-iki günah keçisine mal ederek sorunu bitti gör
mek, yolsuzluk mücadelesinde önem li bir adım 

olan operasyonları sonuçsuz bırakacak ve mevcut 
işleyiş aklanmış olacaktır.

Operasyonların iyi niyetli birkaç siyasetçinin, 
bürokratın çabalarından öte, sistemde ciddi bir 

değişiklik yapılmak istendiğine dair bir ipucu m a

alesef görünmüyor. Bundan dolayı son operasyon

larla ilgili olarak danışıklı dövüş kuşkusunu üzeri

mizden atamıyoruz.

Karapara

Kanunların, “ülke m evzuatlarm da öncül suç ola

rak belirlenmiş fiillerden elde edilen kazançlar ve 

ekonom ik hayatı düzenleyen kural ve usuller ihlal 

edilerek elde edilen kazanç” olarak tanımladığı 

“karapara” ile ilgili değerlendirm eler aslında T ü r
kiye’nin gündem inden hiç düşm edi. Son yirmi yıl
dır daha bariz bir şekilde, hayali ihracatlar, vur

gunlar, talanlar, soygunlar, ihale yolsuzlukları ve

bir sürü faili meçhul cina
yetler sonrası sürekli gün
deme geldi “karapara”. 

Susurluk ilişkilerinde

yoğunlaşan karaparayla ıl- 
gili değerlendirmeler, et
raflıca konuşuldu, yazıldı. 
Artık herkes “karapa- 
ra”nın ne olduğunu bili
yor.

Kanundaki tanıma gö
re işportacının parası da 
karapara, kiralık katilin 
gördüğü iş karşılığında al
dığı para da karapara, ama 

karaparaya konu olan ey
lemler denildiğinde bun
lar akla gelmiyor. Daha 

çok uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve devlet kay
naklarının sahiplenilmesi gibi suçlarla anılıyor.

Karapara’nın Kaynağı

‘Kayıtlı Ekonomi’nin birkaç misli olduğu iddia 
edilen ‘kayıtdışı ekonom i’nin merkezinde uyuştu
rucu kaçakçılığı ve devlet kaynaklarının çalışması 
sonucu elde edilen rant bulunuyor.

Kim Bunlar?

Bu soruya açık yüreklilikle cevap vermek kolay de
ğil. Kimse bu soruya cevap veremiyor. Bu konuda 

Türkiye’de tam “üç m aym unlar” oynanıyor.
Bugünü anlamak için geçmişe bakmak bazı 

ipuçları verebilir. Bu yazıda hafızalarımızı biraz 
yoklayarak, 80’li yıllardan bugüne kadar “karapa- 
ra”nın seyir çizgisinde bir gezinti yapmayı planlı

yoruz.

Özal’lı Yıllar

Bir yandan işadamlarına ve kaçakçılara hangi kay

naklı olursa olsun karaparasını ülkeye getirmesi 
için yakılan yeşil ışık, öte yandan bu karapara akı
şı içerisinde bazen işadamlarıyla, bazen mafyayla
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sının birb irin i bütiinleyen yönleri oluyor.

12 Eylül cuntasının yönetimi karapara babala

rına tam bir bo lluk  dönem i yaşatmıştır. IMF poli

tikalarının T ürkiye’deki sadık ve cesur uygulayıcısı 

Turgut Ö zalTn Sabancı’nm  danışm anlığından 

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) p a t

ronluğuna uzanan yolda sermayeye verdiği güven, 

onun ekonom inin direksiyonuna oturtulm asında 

güçlü bir referans olmuştur.

Sabancı H o ld ing’dc çalışırken, Sabancı ile b ir

likte Türkeş’i ziyaret ederek bavul dolusu parayı 

“kom ünizm e karşı verdiği mücadelede kullanmak 

üzere” teslim ettiği söylenen Özal, ekonom iden so

rum lu kilit noktalara geldiği andan itibaren yine 

iddialara göre, yeraltı dünyasıyla yaptığı anlaşm a

larla ekonom iye para aktarmaya çalışmıştır. .Süley

m an D em h ei’iıı başbakanlığı dönem inde Deviet 

Planlama Teşkilatı yla beraber başlayan, Özal’ın 

ekonomiye yön vermedeki ağırlığı, 12 Eylül cunta

sı dönem inde Ekonom iden Sorumlu Başbakan 

Yardımcılığıyla sürm üş, Başbakanlığında da de

vam etmiştir.

Altın Kaçakçılığından Hayali İhracata

1980-1983 yılları altın kaçakçığılının en üst boyut

lara vardığı b ir  dönem di. Özal tarafından kaçakçı

lara verilen güvence ile yurtdışına altın kaçırılıyor, 

karşılığında döviz getiriliyordu. Resmi kurum lar 

tarafından göz yum ulan bu altın kaçakçılığı döne

minde m antık, yine ‘döviz gelsin de nereden gelir

se gelsin’ idi.

Kaçakçılar devlet yetkilileriyle toplantılar yapı

yor, işin teknik ayrıntıları üzerine konuşuyorlardı. 

Bu isimlerden M ehm et Emin Görge, Yaşar A ktürk 

(Berber Yaşar), Suphi Aşıcıoğlu İstanbul’da bir lo

kantada M IT’in ve Emniyet’in ünlü isimleri M eh

m et Eym ür ve Atilla Aytek’le yemek yerken fotoğ

rafları çekiliyor. Kaçakçılarla biraı ada olma sebep

leri soru lduğunda ‘Döviz meselelerini konuşuyor

duk. Bu bize verilm iş b ir görev’ yanın almıyordu. 

Devletin kaçakçılarla ortak  karapara aklama or

ganizasyonunun resmi olan bu olaylar buğun de 

benzer şekilde yaşanmaktadır. (Hatırlam akta fayda 

var. Eski Cum hurbaşkanım ız S. Dem irel’in aile fo

toğrafı halen gözlerimizin önünde...)

Altılı kaçakçılığının en üst boyutlara vardığı 

1980-1983 dönem inde toplam 400-450 ton altının 

kaçak olarak yurtdışına çıkarıldığı belirtilm ekte

dir. Altın kaçakçılığı, hayali ihracat gibi geniş araş

tırmalara ve tartışm alara yol açm adan kapatılmış 

olmasına rağmen, birçok ün lünün  ismi altın ka

çakçılığı ile birlikte anılmıştı. Kastelli, birçok ban

ka, Maliye Bakanı İsm et Sezgin, Başbakan yardım 

cısı Turgut Özal.

‘Özal’ın Haberi Vardı’
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Feyzullah Ayan, ‘Biz bu işi Başbakan Yardımcısı 

Turgut Ö zal’ın bilgisi dahilinde yaptık’ diye ifade 

vermişti. Ama Mersin Emniyeti’nde alınmış olan 

bu ifade sonraları kaybolmuş ve bir daha bu luna

mamıştı.

1983 yılında Mersin Emniyeti’nde altın kaçak

çılarını sorgulama görevi Siyasi Şube’den bir ko

misere verilmişti. Yaptığı sorgulama sırasında b ir

çok bilgiye sahip olduğu kesin olan bu komiserin 

adı Hanefi Avcı idi. Hani şu, Susurluk tartışmaları 

sırasında ortaya çıkan ve söylediği birbirinden il

ginç sözlerle dikkatleri üzerine çeken Emniyet İs

tihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı H anefi Avcı.

Susurluk Komisyonu’na verdiği ifadelerle b ir

den gündem e oturan Avcı, altın kaçakçılığı soruş

turması sırasında karşısına kimlerin çıktığını, çe

tenin o günkü uzantılarının kim ler olduğunu ise 

bugün hiç ağzına almıyor.

Altın kaçakçılığı davası sürerken seçimler ol

muş, ANAP’la iktidara gelen Özal altın kaçakçıla

rına çıkardığı afla davaları kapatmıştır. O güne ka

dar altın kaçakçılığının cezası 20 yıl hapis iken, dö

viz affıyla birlikte ceza 100 bin liraya dönüştürül

müş ve parayı veren temize çıkmıştır. ■

68 M art 2001 UMRj \N



EKONOMİ

TophımsahBrr Soran:

_ _ _ işsizlik_ _ _

Cemil Arslan

T ürkiye ekonom isinin en önemli sorunla

rından birisi olan işsizlik, her şeyden önce 

evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkmak

tadır.

Önceleri işsiz denilince yeteneksizliğinden do

layı bir meslek edinem em iş ya da geçimsizliği yü

zünden iş bulamamış, boşta gezen haylaz bir insan 

akla gelirdi. Artık içinde yaşadığımız endüstri ça

ğında işsizliğin toplum larm  kendi ekonomik b ü n 

yelerinden doğduğu bilimsel olarak kanıtlanmış 

bulunmaktadır.

M odern ve az gelişmiş ekonom ik yapılar içinde 

bugün, yüzbinlerce bazen milyonlarca insan çalış

ma istek ve yeteneği de olsa işsiz kalabilmektedir. 

Böylece işsizlik sadece az gelişmiş 3. dünya ülkele

ri olarak takdim edilen, ekonom ik açıdan söm ürü

len, geri kalmaya m ahkum  edilen toplum larm so

runu olmaktan çıkıp içinde yaşadığımız dünyanın 

temel bir problemi bölgesel ya da ulusal bir sorun 

olmaktan çıkıp savaş-barış gibi uluslararası bir so

run haline gelmiştir.
1850’li yıllarda ortaya çıkan endüstri devrimi 

ve kapitalist sanayi İngiltere’den başlayarak Ameri

ka nın ve Avrupa Kıtası’nm  ekonomik ve sosyal ya

pısını tamam en değişikliğe uğramıştır. Kapitaliz

min başlangıç dönem lerinde endüstrinin gelişme

sine paralel olarak iş gücü talebi ve işçi istihdamı 

gittikçe daha da büyüm üştür. Bir taraftan fabrika 

sanayiinin gelişmesi karşısında zor durum da kalıp 

çökmekte olan küçük ölçekli sanayinin usta, kalfa

ve çırakları diğer taraftan kırsal kesimden göç eden 

ve fabrika kurm ak için toprakları ellerinden alman 

köylüler kentlerdeki fabrikalarda işçi olarak çalış

mak zorunda kaldılar. Ayrıca birçok işsiz insan 

topluluğu ortaya çıktı.

Endüstriyel süreç sonunda 2 sınıf halk kesimi 

ortaya çıktı. Bu sınıflardan birisi gittikçe zenginle

şen sermaye sahibi kapitalist sınıf, diğeri ise gittik

çe yoksullaşan ve sayısı artan işçi sınıfıdır. E ndüst

ri devrimini izleyen dönemlerde çetin ve acımasız 

bir rekabete karşı karşıya olan işverenler, m üm kün 

olduğu kadar seri ve ucuz üretimde bulunm ak zo

runluluğu duyuyorlardı. Ucuz üretim ve doğal ola

rak işçi ücretlerinin düşürülmesine neden olacak, 

bu da yeni bir gizli işsizlik olgusuna yol açacaktır.

Bugün batı toplum larında 50 milyon işsiz ol

duğu veriler halinde ortaya konmaktadır. Batı 

Ekonomik Yardımlaşma ve Kalkınma Ö rgü tü ’nün 

yaptığı istatistiklere göre ABD’de 17 milyon, Al

manya ve İtalya’da 4’er milyon, Fransa ve İngilte

re’de ise 3’er milyon işsiz insan topluluğu olduğu 

açıklanmaktadır.

Günüm üzde Paris, Londra, New York, Brüksel 

gibi büyük şehirlerin sokakları, işsizler ordusuyla 

dolup-taşmaktadır. Bu da batı toplumları için bir 

sosyal afet olarak nitelendirilmektedir.

Kapitalizmin uygulandığı ya da uygulama sü

recindeki ülkelerde birçok toplumsal sorunların ve 

sosyal bunalım ların varlığını sürdürm esi sık sık 

gündeme gelmektedir. Bir zamanlar az gelişmiş ül-
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ke insanlarının rüyalarını süsleyen ABD, Avrupa ve 

Japonya’nın büyük şehirlerinin sokaklarını doldu

ran işsiz, evsiz ve aşsız insanlar, adeta toplumsal 

çalkantıların ortaya çıkmasına, toplumdaki düzen 

olgusunun yitirilmesine yol açmaktadırlar.

Türkiye’deki Iş K urum u Genel M üdürlüğü 

1999 Yılı Faaliyet R aporuna Göre Ülkelere Göre 

işsizlik ve İşsizlik Oranları: Devlet istatistik Ensti

tüsü (DİE) Nisan 1999 Hane halkı İşgücü Anke- 

ti’nde (HÎA) yer alan OECD 1999 verilerine göre, 

1998 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında en yüksek işsizlik oranı % 12.6 ile İtal

ya’dadır. İtalya’yı % 11.3 ile Finlandiya, % 9.3 ile 

Almanya ve %  8.3 ile Kanada izlemektedir. Bu ü l

kelerdeki 1997 yılı işsizlik oranları ise sırayla şöyle- 

dir: İtalya % 12.1, Finlandiya % 12.9, ALmanya % 

9.8 ve Kanada % 9.2. Aynı ülkelerden İtalya’da 

1996 yılındaki işsizlik oranı % 12.0, Finlandiya’da 

% 16.1, Almanya’da % 8.8 ve Kanada’da ise % 

9.7’dir. İşsizlik oranının yüksek olarak görüldüğü 

bu ülkelerden İtalya’da 2.872.000, Finlandiya da 

285.000, Almanya’da 4.164.000 ve Kanada’da ise

1.305.000 işsiz bulunm aktadır.

işsiz oranı olarak bu dört ülkenin altında yer 

ülkelerden Avustralya’da % 8.1, Yeni Zelanda’da % 

7.4, Türkiye’de % 6.3 ve Portekiz’de % 5.0 işsiz b u 

lunmaktadır. Bu ülkelerin 1997 yılında
ki işsizlik oran lan  şöyledir:

Avustralya % 8.6, Yeni Zelanda’da % 
6.1, Türkiye’de % 6.0, Portekiz % 7.2.

işsizlik oranı ikinci gurupta yer alan 
ülkelerden Avustralya’da 755 bin, Yeni 
Zelanda da 139 bin, Türkiye’de 1 m il
yon 451 bin ve Portekiz’de ise 239 bin 
işsiz bulunm aktadır.

Nisan 1999 HİA verilerine göre 
1998 yılında en düşük işsizlik oranı % 
3.2 ile Norveç’de görülmektedir. N or
veç’i sırasıyla % 4.1 ile Japonya, % 4.5 
ile ABD izlemektedir.

İşsiz sayısı olarak en çok işsiz 
ABD’de bulunm aktadır. Bu ülkedeki iş
siz sayısı 16 milyon 210 bin’dir. ABD’yi, 
4 milvon 164 bin ile Almanya, 3 milyon 

60 bin işsiz ile İspanya ve 2 milyon 872 
bin işsiz ile de İtalya izlemektedir.

(Ülkelere göre işsiz sayısı ve işsizlik oranları 
tablo 1’de verilecektir.)

Türkiye’de İşsizlik

Türkiye’de ise işsizlik olgusu gündem de önemli bir 

yer tutm aktadır. Özellikle köyden kente göç eden

ler neticesinde işsizler ordusu ortaya çıkmaktadır. 
Bu işsiz, aşsız ve evsiz insanlar, kahvehane köşele

rini, ara sokakları, boş m eydanları doldurm akta ve 
toplum da adeta bir alt kültür oluşturm a süreci 
içindedirler. Bu insanlar genellikle ayakkabı boya
cısı, tezgahtar, simitçi, işportacı ya da eline ne geç
tiyse onu piyasaya çıkarıp pazarlamaya çalışan, 
sosyo-ekonomik olanaklardan yoksun, elverişsiz - 

uygun olmayan ortam larda barınm aya mahkum 

edilen, kültürel açıdan geri bırakılan, eğitimsiz in
san topluluğudur.

Türkiye’de iş bulm a (istihdam ) sorunu ekono
miyi olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör

dür. Çünkü iş sorunu geçici olarak halledilse bile 

uygun istihdam ın yapılmaması ve işçinin emeği
nin karşılığının verilmemesi doğal olarak ekono

mik anlamda prodüktiviteyi (verimliliği) geçersiz 
kılacaktır.
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------Resmi olmayan r-akamlara-goıe Türkiye de—

yaklaşık altı milyon işsiz olduğu, bu rakamların 

da gittikçe artış eğilimi göstereceği vurgulanm ak
tadır__________________ :_______________________

Türkiye İş Kurumu Genel M üdürlüğü 1999 
yılı Faaliyet Raporuna Göre: 1999 yılında Kuru
m lunuz kayıtlarındaki işsiz sayısı 487.525 olup, 
kuruntum uza kayıtlı işsizlerin coğrafi bölgelere 
göre dağılımı şöyledir:

M armara Bölgesi 130.700
Ege Bölgesi 59.968

Akdeniz Bölgesi 55.565
İç Anadolu Bölgesi 88.891
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 46.028

Doğu Anadolu Bölgesi 28.427
Karadeniz Bölgesi 77.946

Genel Toplam 487.525.

İşsiz (000)
1996 1997 1998

K anada(3) 1.469 1.413 1.305
ABD (1) 7.236 6.739 6.210
Japonya (3) 2.250 2.303 2.787
Avustralya (3) 781 800 755
Yeni Zelanda (3) 110 124 139
Avusturya (3) 160 165 -
Finlandiya (5) 408 314 285
Fransa (3) 3.137 3.192 -

Almanya (3) 3.907 3.710 4.464
İtalya (4) 2.813 2.848 2.872
Norveç (1) 108 93 75
Portekiz (6) 332 313 239
İspanya (4) 3.540 3.356 3.060

İsveç (1) 347 342 -
İsviçre (3) 154 166 -
Türkiye (5) 1.382 1.441 1.451
İngiltere (2) 2.292 1.974 -

Tablo: 1
Kaynak: DİE 1999 NİSAN
(1) 16 ve yukarı yaştaki nüfus
(2) 18 ve yukarı yaştaki nüfus
(3) 15 ve yukarı yaştaki nüfus 
('1) 14 ve yukarı yaştaki nüfus
(5) 12 ve yukarı yaştaki niifus ve yıllık ortalama
(6) 16-74 yaş grubu arasındaki nüfus

K uruntum uz Bölge M üdürlükleri hizmet alan
larına göre dağılımında ise 72.584 kişi ile İstanbul 
Bölge M üdürlüğü hizmet alanında (% 14.9) yo

ğunlaştığı görülmektedir.
The Economist Dergisi’niıı yaptığı araştırmaya 

göre, dünya ekonomilerinin rekabet gücü ve işsiz
lik oranları içinde Türkiye, 22 OECD ülkesi ara

sında rekabet gücü bakımından 21., işsizlik bakı
m ından ise 19. sırada yer almaktadır.

Sonuç itibariyle Batı Avrupa ülkelerinin reka

bet gücü azalırken, işsizlik oranının yükselmesi ve 
refah devleti yapısının sarsılması gündem de odak 

noktası oluşturacaktır.

İşsizliğin Ortaya Çıkmasına ve Yaygınlaş
masına Neden Olan Temel Faktörler:

Enflasyonist Baskılar: Ülkedeki enflasyonun o rta 
lama % 60 oranında olması; gerek maaş ve öde
neklerin bu orana göre düşük olması, gerekse 
önemli bir şekilde ortaya çıkan hayat pahalılığı ve 

fiyatların sürekli bir şekilde artış süreci içinde ol
ması, sözkonusu işsizliğin vazgeçilmez bir olgu ha

line gelmesine neden olacaktır. 1980 sonrası Türk 
ekonom isinin belirleyici özelliği; ekonomiye iliş

kin karar süreçlerinde, serbest piyasada oluşacak 
fiyatların tek yol gösterici olmasıydı. Her mal ve 

hizm et için arz ve talebe göre oluşacak fiyatlar tüm  

ekonom ik işlemlerde geçerli olacaktı.
İşçi-lşveren İlişkileri: lşçi-işvereıı arasında da

1
i
I

ÜMRAN M art 20(11 71



ARSLAN İşsizlik

önemli derecede sosyal ve ekonom ik uyuşmazlık
lar başgöstermiştir. İşçilerin sosyal güvenliğin, sos

yal hak ve yüküm lülüklerinin yeterli düzeyde sağ
lanamaması işsizliği kamçılayıcı b ir rol oynamıştır.

Sendikacılık Faaliyetlerinin Dışlanması: Sen

dikaya üye olan işçilerin bu tu tum unu yanlış bir 
davranış süreci olarak değerlendirilmesi, ayrıca 
sendikaya üye olmaları dolayısıyla birçok işçinin 
işine son verilmesi, sendikal faaliyetlerin ekono
mik süreçte yeterince yaygmlaşamaması, top lum 

sal bilinci yeterli düzeyde oluşmaması işsizliği do

ğarın önemli faktörler arasındadır.

Sosyal İlişkilerin Toplumsal Bağların Zayıfla
ması: Yüzyüze ilişkilerin önem ini yitirmesi, m a
teryal ve m enfaat ilişkilerinin ön plana geçmesi so

nucu bireyleri b irbirine bağlayacak, bir arada tu ta
bilecek genel ahlaki-sosyal değerlerin dejenere ol- 
m ^ ı Rnvlrrr plmnnmik vp sosva! birlikteliğin or 

tadan kalkması sözkonusudur.

Sosyal Yapıdaki Değişmeler: Aynı zamanda 

toplum ların ekonom ik, sosyal ve kültürel yaşamla
rında ya da örf, adet, gelenek ve moda alanındaki 
değişmeler işsizliği doğuran önem li bir etmendir.

İnsan G ücü Yerine M akinanın, Teknolojinin 
Ü retim  Sürecinde Yer Alması: Teknolojinin geliş

mesi, uzun vade içinde kitlesel bir işsizlik oluştu
rur. Bu süreçte, birçok işçinin yapabileceği bir işi 

bir makina ya da araç-gereç tek başına yapabil

mektedir. Böylece işçi sayısında indirim  yapılmak

ta, bu  da doğal olarak işsizlik sorunu gündem e ge

tirecektir.
Özetle açıklarsak; açıkladığımız bu faktörler 

ortadan kaldırılmadıkça ya da asgari düzeye ind i

rilmedikçe işsizlik sorununun azalması ya da o rta
dan kaldırılması m üm kün değildir. Bu süreçte, 

planlı bir yapılanm a ve uzun vadeli çözüm ürete

bilecek yöntem ler geliştirilmelidir.

vb. davranışların temelinde işsizlik yatmaktadır. 

Böylece işsizlik ekonom ik ve sosyal yapıyı olumsuz 

yönde etkileyecek boyut kazanmaktadır.

Toplumsal Açıdan Hoş Görülm eyen Davra
n ışların  Yaygınlık Kazanm ası: Ö rneğin; terör, 

anarşizm, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık vb. 
davranışlar işsizliğin doğal sonucu olarak ekono
mik yetersizlikten kaynaklanabilmektedir. G ünü
müz toplum larında bu olgular zamanla yaygınlaş

makta, toplum sal ilişkileri menfi yönde etkilemek
tedir. Bu olum suz davranışlar, toplum sal ilişkilerde 

insanların güven duygularını yitirm esine yol aça
caktır.

M eşru Olm ayan Kazanç Elde Etme Yöntemle
rin in  Gelişmesi: Bireylerin belirli bir ekonomik ol

madığı zam an doğai olarak dikkatlerini başka 
alanlara yöneltmeleri s ö z k o n u s u d u r  B o y le re  işsiz

liğin tGpkiindiiki huzur Vc güvciii olumsuz yü ııu e  
etkilemesi sözkonusudur. Çünkü işsiz bir insana 

finansman tem in edildiğinde, olum suz tüm  davra

nışları gösterm e eğiliminde olabilir. Ekonomik so
run  ve açmazlar bireyleri yaşam ından bıktırmıştır. 

Böylece bireyler kendilerine özgü geçim yolları 

bulm a eğilimi içinde olabilirler ve kural dışı yön
temler geliştirebilmeleri sözkonusudur.

U yuşturucu, İçki, Kum ar Alışkanlığı vb. Dav

ranışların O rtaya Çıkması: Bu davranışlarda son 
zamanlarda önem li derecede artış eğilimi göster

miştir. Bu da sosyal ilişkilerin azalmasına ve deje

nere olmasına yol açacaktır.
Sonuç olarak işsizlik en önem li toplumsal so

runlardan birisidir. 25.8.1999 tarihinde kabul edi
len 4447 sayılı işsizlik Sigortası K anunu 1 Haziran 
2000 tarihinde tüm  ülke düzeyinde yürürlüğe gir

miştir. Bunun da ne kadar başarılı olacağı ve so
runların ne oranda çözeceği kendiliğinden ortaya 

çıkacaktır. ■

İşsizliğin Toplumsal Sonuçları:

Ekonomik Sorunların  Toplumsal Buhranlara Yol 

Açması: Ekonom ik açıdan yetersizlik, toplumsal 
sıkıntı ve bunalım lara yol açmakta; bu da sosyal 

yapıda bir takım  çalkantılara yol açmaktadır. Ö r

neğin; aile içi geçimsizlikler, boşanmalar, intiharlar

KAYNAKLAR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1999 yılı Faaliyet 
Raporu
Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi
Prof. Dr. Besim Üstünel, Ekonominin Temelleri
Y.Doç.Dr. Süreyya Hiç, Türkiye Ekonomisi
Prof Dr. Mahmut Arslan, İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji
Bölümü Ders Notları
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Başörtüsü Dİrenİşİ
Üniversitelerde ve İHL'lerde başörtüsü 

yasağı tüm hızı ile devam ediyor. Bu yasa
ğa karşı en canlı ve katılımlı direniş Mar
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi başta 
olmak üzere, Bursa İ.H.L. ve Kartal Ana
dolu İ.H.L.'nde devam ediyor. Marmara 
ilahiyat’lı ğrenciler bir dönem kaybetmeyi 
göze alarak azim ve kararlılıklarını gözler önüne 
serdiler. Öğrencilere toplumun çeşitli kesimlerin
den, siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden, 
insan hakları derneklerinden destek gelmeye de
vam ediyor. Öğrenciler okul önünde çeşitli etkinlik
lerle bu yasağa karşı duyguları canlı tutmaya çalı
şırken Hayrettin Karaman hocadan sonra istifa 
eden öğretim üyeleri de olayın ulaştığı vahim du
rumu gözler önüne seriyorlar.

Öğrencileri ziyaret eden siyasilerden B B P  G e 
nel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu "çözüm elbette so
kaklarda değil; kimse bu çocukları okullarından 
koparıp, merhamet dilenir hale getirmemeli." diye
rek bu konuya duyarsız kalan siyasi partileri eleş
tirdi. Yazıcıoğlu olayın farklı bir boyutuna da dikkat 
çekti "biz üniversite kapılarında bu meselelerle uğ
raşırken, Fransa parlamentosunda Türk tarihine 
hakaret ediliyor. Türkiye dışarıdan kuşatılıyor. Er
meni soykırım iddialarına karşı Üniversitelerimiz 
kaç kitap hazırlamış, kaç sempozyum yapmıştır?”

FP  Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM insan 
Hakları inceleme Komisyonu Üyesi Mehmet Be- 
karoğlu, Nazlı Ilıcak, DYP İstanbul Milletvekili C e 
lal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı A. 
Müfit Gürtuna, DYP ve B B P  il başkanları, Mazlum- 
der heyeti, Anadolu işadamları Derneği(Askon), 
Demokratik Hukukçular Derneği. Adaleti Savu 
nanlar Derneği, İHL mezunları ve Mensupları Der
neği (ÖNDER), Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği, 
Bursa Gönüllü Teşekküller Platformu, Akit Gazete

si Başyazarı Abdurrahman Dilipak, Mustafa isla- 
moğlu Sanatçı Şanar Yurdatapan, Engin Noyan, 
Ümran Dergisi sahibi Abdullah Yıldız, yazar Tarık 
Tufan, Sibel Eraslan, İzmir Dokuz Eylül, Çanakka
le 18 Mart, Konya Selçuk, Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencileri, ilahiyat Öğrencilerini ziyaret edenler 
arasında idi. Bekaroğlu "Türkiye yasaklarla ve kor
kularla 2000’li yıllara giremez. Bu korku ve yasak
larla çağdaş dünyada yerimizi alamayız”, Celal 
Adan “Korku bu milletin geleceğine konulmuş en 
büyük ipotektir. Başörtüsü yasağı çağdışı ve ilkel 
uygulamadır.” dedi.

Şanar Yurdatapan öğrencilere destek olmak 
için sembolik olarak atkısı ile başını örttü.

ilahiyat Fakültesi yönetimi ise yasağı kırmak 
için ilginç bir yöntem denedi ve kız ve erkek öğren
cilerin ayrı, ayrı binalarda imtihana girmelerini tek
lif etti. Şimdiye kadar sadece yönetmelikleri uygu
ladığını iddia eden dekanlık kendi ile tenakuza 
düştü. Ancak öğrenciler bu girişime rağmen boy
kota devam ettiler. Bu arada daha önce İstanbul 
Üniversitesi Avcılar kampüsünde kurulan İkna 
Odaları ilahiyat’ta da kuruldu.

Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde uy
gulanan başörtüsü yasağı ile yeniden alevlenen 
üniversitelerdeki başörtüsü problemini vatandaş
lara anlatmak için Anadolu turuna çıkan bir grup 
öğrenci ziyaretlerine devam ediyor. Öğrenciler ba
sit bir hukuk kuralına dikkat çekiyorlar. “Üniversite
lerde yönetmeliklerle uygulanan başörtüsü yasağı
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a n a y a s a y a  a y k ır ıd ır .  Y ö n e tm e lik le r  y a s a y a , y a s a 

la r  d a  a n a y a s a y a  a yk ırı o la m a z . A n a y a s a 'd a  b a 

ş ö r tü s ü n ü  y a s a k la y a n  h iç b ir  h ü k ü m  b u lu n m a m a k 

ta d ır. A k s in e  in a n ç  ö z g ü r lü ğ ü  te m in a t a ltın a  a lın 

m ış tı r ” .

K o n y a  S e lç u k  Ü n iv e rs ite s i’n d e  B a şö rtü lü  o l

d u k la rı iç in  o k u la  a lın m a y a n  ö ğ re n c ile r  d e  "B ir  H a k  

A ra y ış ı"  a d ın d a  p la tfo rm  o lu ş tu ra ra k  y a ş a d ık la r ı 

s o ru n la r ı to p lu m a  a n la tm a k  iç in  s iy a s i p a rti lid e r le 

rin i, g a z e te le r i v e  s iv il to p lu m  k u ru lu ş la r ın ı z iy a re t 

e tm e y e  b a ş la d ıla r .

B a ş ö r t ü s ü  M a ğ d u r l a r i

M illi E ğ it im  B a k a n lığ ı ta ra f ın d a n , B in g ö l’d e  g ö 

re v  y a p a n  5 b a y a n  ö ğ re tm e n , b a ş ö rtü lü  o ld u k la rı 

g e re k ç e s i ile  g ö re v d e n  a lın d ı. M illi E ğ it im  B a k a n lı

ğı Y ü k s e k  D is ip lin  K u ru lu  k a ra r ıy la  g ö re v d e n  a lı

n a n  E m in e  K a n ta ş , F a tm a  K a y a , S e v c ih a n  B u y 

ruk , S a n iy e  A ltu n , Ö z le m  Ö z b e y in  g ö re v d e n  a lın 

m a  y a z ıs ı,  B in g ö l M illi E ğ it im  M ü d ü r lü ğ ü  ta ra fın 

d a n  o k u lla ra  g ö n d e r ile n  b ir  y a z ıy la  te b liğ  ed ild i.

İlahiyat Öğrencileri Destek Bekliyor

Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğrencileri, 
10 Ocak 2001 'den itibaren Türkiye tarihinde eşi az 
görülen uzun soluklu, ağırbaşlı, kararlı ve renkli bir

- • 1 ' - « A  , _ _r . 1 1
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veısitehıd^ uygulamaya kuııuian, yiueıek iıııaın 
Hatip Okulları’na ve şimdi de ilahiyatlara yayılan 
başörtü yasağı, Marmara ilahiyatta tüm öğrencile
rin katıldığı bir direniş sürecini başlattı. Öğrenciler 
bir yandan inatla ve ısrarla direnişlerini sürdürür
ken, bir yandan da kamuoyu, siyasi partiler ve sivil 
toplum kuruluşlarından destek bekliyorlar. Aşağı
da, ilahiyatlı kız-erkek evlatlarımızın çığlığını oku
yacaksınız.

28 Şubat’la başlayan, toplumsal huzuru boz
maya yönelik faaliyetlerin bir veçhesini de dindar 
insanlara uygulanan baskılar teşkil etmektedir. Bu 
baskıcı uygulamaların başında ise orta ve yüksek 
öğrenim kurumlan ile kamuya ait bazı alanlarda 
uygulanan ve toplum vicdanını derinden yaralayan 
başörtüsü yasağı yer almaktadır.

Bu yasak neticesinde, pekçok gencecik insan, 
inancının gereğini yaşamakla, dayatmalara boyun 
eğip eğitim ine devam etme ikileminde kalmıştır. 
Belli başlı İlahiyat Fakülteleri'nde de kendisini gös
teren yasak, son olarak Türkiye’nin en büyük ve en 
etkin İlahiyat Fakültesi olan "Marmara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi”ne de gelmiştir.

Öğrencilik hakkımızın temellerinin sarsılması 
98-99 eğitim  yılının başında ilahiyat ve Din Kültürü 
Öğretmenliğine yeni kayıtlarda kız öğrencilerden 
başı açık fotoğraf istenmesiyle başladı. Aksi takdir
de kız öğrencilerin kayıtlarının kesinlikle yapılma
yacağı ifade edildi. Başörtüsü yasağının okula gel
me sürecini erteleme ümidiyle yeni kayıt olan kız 
öğrenciler başları açık şekilde çektirilmiş foroğraf- 
larını verm eye zorlanmışlardır.

1999-2000 eğitim yılı bahar döneminde kimlik 
yenileme için tüm öğrencilerden resim istendi. O 
güne kadar Rektörlük, kimlikleri bandrol ile yeniler
ken, kimlik yeııileıııeleıi yeıekçesi ile iüın ilahiyat 
Faküitesi kız oğıenciieıınüeıı başı açık resim iste
di. Birçok kız öğrenci başı açık resim vermek iste
medikleri için, erkek öğrenciler de bu uygulamayı 
protesto etmek amacıyla resim vermediler. Öğren
cilerin % 10’u resim vermeyerek o yılı geçirdiler.

Fakültemizde 2000-2001 öğretim yılının 2. dö
neminde uygulanması Üniversite Senatosunda ka
rarlaştırılan başörtüsü yasağını uygulamamakta 
direnen iki dekanımız, Prof. Dr. Mustafa FAYDA 
ve Prof. Dr. Saim YEPREM hocalanmız sırasıyla 
istifa etmiş ve ardından kamuoyunda dindar insan
ları tahkir edici, aykırı görüşleriyle tanınan Zekeri- 
ya BEYAZ, okulumuz öğretim görevlileri hiçe sayı
larak YÖK tarafından, dışarıdan sırf bu yasağı uy
gulaması için atanmıştır.

Fakültemizde göreve başlayan Zekeriya Be
yaz, kamuoyunca bilinen tehdit ve tahkir içerikli tu
tumlarına okulumuzda da devam etmiş, bütün öğ
retim görevlileri ve öğrencilere ayrı ayrı rehabilite 
adını verdiği toplantılar düzenlemiştir. Bu rehabili
te toplantılarında bizim için anlamlı olan başörtü
sünün kendisi için anlamsız olduğunu vurgulaya
rak kendi fikirlerini öğrencilere empoze etmeye ça
lışmış, hakaret içeren sözler sarfetmiştir. işte bu 
toplantıların birisinde meydana gelen bıçaklı saldı
rı sonrasında, adeta bu olayın faturası tüm öğren
cilere çıkartılırcasına ertesi sabah yani 10 Ocak 
2001 tarihi itibariyle, ceza mahiyetinde bu yasak 
başlatılmıştır.

Bu uygulama ile tüm dünyanın gözü önünde 
haksızlığa uğrayan ve eğitim hakkından mahrum 
bırakılan fakültemiz kız öğrencileri ve kendilerini 
de aynı oranda haksızlığa uğramış kabul eden er-
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B a ŞÖRTÜSİ'- a W U P A L '

Hollanda Hükümeti "Roterdam 2001 Avrupa’nın 
Kültürel Başkenti" adıyla hazırladığı yani hukuki 
düzenlemeler ile ilk kez başörtüsüne resmi bir hak 
tanımış oldu. Düzenlemeleri içeren kitabın Örtülü 
Müslüman Kadınlar konu başlığı altında, Avrupa
lI yetkililere başörtüsü konusunda detaylı bilgiler 
-veriliyor. Kitapta Müslüman olan AvrupalI kadınla^ 
rın örtünmeleri ve Avrupa’ya göç eden ailelerin Av
rupa’da doğan kızlarının AvrupalI sayılmaları ne-

-deniyiu başörtüsünün artık Avıuaa kuiü.-ünüıı vaz
geçilmez bir parçası olduğu vurgulanıyor. Hollan
da’da Dışişleri bakanlığında müsteşar olarak çalı
şan Fatma Atik gibi, çok sayıda başörtülü bayan 
üst düzey görevliler de bulunuyor.

D e m İr el  “E v d e  T ek B a ş in a ” 
DEĞİLMİŞ

Sabah Gazetesi 23 Ocak 2001 tarihli manşeti
ni eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ayır-

kek öğrenciler, sükunetlerini muhafaza etmiş ve bu 
hukuka aykırı olan uygulam a karşısında, daha ön
ce  hiçbir fakültede benzerinin görülmediği bir dire
niş göstermiştir.

Kanun dışı bir şekilde eğitim-öğretim hakkımı
zın elimizden alınm ası üzerine bizler şunları yap 
tık:

1. ilk hafta hiçbirimiz okula gitmedik.
2. 15 O cak Pazartesi günü saat 09:00’da dö

nem  sonu final sınavlarım ız için okula geldik; 26 
O ca k ’taki son sınavım ız ve  bütünleme sınavları 
dahil olmak üzere kız-erkek hiçbirim iz sınavlara 
girmedik.

3. iki hafta boyunca sabahtan akşam a kadar 
kapının önünde bekledik ve  çeşitli şekillerde (ba
lonlar uçurduk, beyaz başörtüsü bağladık, insan 
hakları ve demokrasinin cenaze namazını kıldık, 
Y Ö K  B ab a  türbesinde dua ettik, erkek öğrenciler 
başörtüsü taktı, şarkılar söyledik vs...) bu kanundı
şı uygulamayı protesto ettik.

4. Kız öğrenciler olarak bizler;
a- Dekanlığa, bizi içeri alm am a gerekçelerinin 

resmi olarak tarafım ıza tebliğini talep eden binler
ce dilekçe verdik.

b- Durumu tespit ve  hakkımızı muhafaza mak
sad ıy la  her s ınav için tutanak tuttuk.

5. Tüm öğrenciler Y Ö K  Başkan ı Kemal Gürüz, 
M arm ara Üniversitesi Rektörü Turay Yardımcı, 
M .Ü . ilahiyat Fakültesi Dekanı Zekeriya Beyaz  ve 
M .Ü . ilahiyat Fakültesi ana  giriş kapısındaki gü
venlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulun
duk.

6. Bazı m illetvekilleriyle görüşmeler yaptık. Bu 
görüşmeler sonucu T BM M  İnsan Hakları Kom isyo
nunda konuyla ilgili alt komisyon kuruldu. Bazı 
milletvekilleri de bizi z iyarete geldi.

7. Ulaşabildiğimiz sivil toplum kuruluşlarıyla 
ilişkiye girerek alanlarında yardımlarını talep ettik. 
B ir kısmı kanun dışı uygulam ayı kınayan basın 
açıklam aları yaptı. B ir kısmı ise avukatlarıyla her-

gün bizim yanım ızda M.Ü.İ.F. kapısı önündeydiler.
8. San a l dünyada da sesimizi duyurabilmek 

için bizi an latan bir site kurduk. (Adresim iz: 
www.ilahiyatonline.com  ve  www.teoloji.com)

9. Telefon, mektup, faks ve e-mail ile ulaşabile
ceğimiz tüm etkin ve yetkin yerlere ulaşıp uğradı
ğımız haksızlığı anlattık ve eğitim hakkımızı geri 
a lana kadar anlatm aya devam  edeceğiz.

Bizim çalışm alarım ızın haricinde bazı öğretim 
üyelerinin istifa etmelerinin yanı sıra, sanatçılar
dan, diğer üniversitelerin yasağa tepki gösteren 
öğrencilerinden, siyasi partilerden, yazarlardan ve 
yiyecekleri, çiçekleri ve  araba kornalarıyla halktan 
destek verenler oldu.

Üniversiteler insana belli bir düşünce modeli
nin, belli bir hayat felsefesinin kabullendirildiği ku
rumlar değildir, hür düşüncenin bilimin hakim ol
ması gereken eğitim kurumlandır.

Devlet, üniversite ortamını ve her türlü kam u
sal hizmetin sağlandığı ortamı, bu ortamların var
lık sebebi olan vatandaşına hiçbir surette kapata
maz. En  temel haklar konusunda hiçbir birey hak
lan arasında tercih yapm ak durumunda b ırakıla
maz. Devletin temel am aç ve görevlerinin en ba 
şında “bireyin temel hak ve hürriyetleri“ni gereği gi
bi kullanarak maddi ve  manevi varlığının gelişm e
si için gerekli şartları hazırlamak ve bunun önün
deki sınırlayıcı engelleri ortadan kaldırmak yer alır.

Sivil Toplum Kuruluşları, devletle halk aras ın 
daki sözleşm ede halkın sözcüleridir. Eğitim hakkı 
da  ayrım  yapılm aksızın her bireye devlet tarafın
dan ulaştırılması gereken en temel haklardandır. 
Bu  çerçevede, halkın sözcüleri olan sizlerden her 
türlü destek ve görüşlerinizi bekliyoruz.

irtibat kurabileceğiniz faks numaramız: 
0216.391 95 17

Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğrencileri
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mıştı. "Evde Tek Başına" Habere göre Demirel'in 
kapısını çalanlar azalmış, yakınları sıkıntı içinde 
ve Güniz sokak hüzün verici bir sessizliğe gömül
müş. Haberde Demirel'in Çankaya sonrası da kı
saca anlatılıyordu “Demirel 8 ay önce Çanka
ya’dan Güniz Sokağa binlerce kişinin eşliğinde, 
gül yağmuruyla döndü. Anadolu’dan binlerce kişi 
onunla görüşebilmek için Ankara’ya akın etti. Hü
kümet onu Ombudsman yapmak istedi. Tabandan 
siyasete dön çağrıları yükseldi. Ancak sonbaharda 
bir kasırga esti, her şey darmadağın oldu; yeğen 
Demirel cezaevine girdi, Demirel’in övündüğü Aile 
Fotoğrafı’ndan Cavit Çağlar yurt dışına kaçtı, Ka- 
muran Çörtük zora düştü, Ali Şener çeşitli iddiala
rın odağı oldu.”

Aslında haberde de geçtiği gibi Çankaya’dan 
inen Demirel’in siyasete girmesi bekleniyordu. De- 
mirel’in dediği gibi, elbette Süleyman Demirel gibi 
bir siyasetçi boş zamanlarını tavuk besleyerek ge
çemeyecekti. Ancak kasırga operasyonu ile

Demirel’in siyasete dönüş planları bir süre er
telenmişti, hatta Sabah’ın haberinde olduğu gibi 
Güniz Sokak bile giderek ıssızlaşmıştı. Ancak 
DTP Başkanı ismet Sezgin Demirel’in siyasete 
dönüşü hakkında böyle düşünmüyordu: “Sayın 
Demirel ile her gün konuşuyoruz. Demirel, 45 yıl
lık dostum, geçmişte benim partimin genel başka
nı, başbakanım, cumhurbaşkanım. Tabii ki tecrü
belerinden yararlanacağız. Demirel, bir gün siya
set yapacaksa, ki şu an politika yapıyor zaten. Ül

kenin meselelerini düşünerek çözüm önerileri 
üretmek, politika yapmaktır. Demirel siyasete gi
rerse bu siyasetin odak noktası biz oluruz.”

Basında çıkan başka haberlere göre Demirel 
ile görüşen sadece DTP Genel Başkanı ismet 
Sezgin değil. Basında çıkan haberlere göre Demi
rel DTP teşkilatları ile görüşüyor ve onlara takip 
edilecek noktaları anlatıyordu: “Bilhassa ilçe kong
relerinin kalabalık, canlı ve ruhlu olmasıdır. Akü
nün şarjını tepeden değil tabandan almanızı isti
yorum. Ben tantana yada şaşaa aramıyorum, ru
hu olan halkla irtibatı olan kongreler istiyorum. 
Ateşin üstü küllenmiş, üfleyin koru çıksın. Hep dı
şarıdan bir şey beklemeyin. Benim alacağım karar 
sizin göstereceğiniz performansa, kongrelerde 
göstereceğiniz performansa bağlı.”

Öyle anlaşılıyor ki Süleyman Demirel siyasete 
tekrar dönmek için siyasi havanın uygun bir hale 
gelmesini bekliyor ve böyle bir durumda siyasete 
soyunacağı parti, DVD ile ilgili planlar tutmadığı 
için, DTF uiacak gibi gözüküyor. Asıi ıııeıak euiieıı 
konu; Demirel’in siyasete döneceği parti değil, iz
leyeceği siyaset tarzı;

Sayın Demirel 1980 öncesinde yaptığı gibi 
meydanlarda ayetli konuşmalar yapıp muhafaza
kar halka mı hitap edecek, yoksa 28 Şubat süre
cinde “Çağdaş Türkiye” olarak nitelendirdiği klasik 
müzik dinleyen kesime mi hitap edecek.

Demirelin siyasete ısındığının son belirtisi de 
İstanbul bağımsız milletvekili Aydın Menderes’le 
yaptığı görüşme.

A n a d o l u  So l u  C H P ’ye  
Y a r a m a d i

Deniz Baykal 19 Nisan 1999 seçimlerinde 
meclis dışında kalan C H P ’nin Genel Başkanı ola
rak siyasi sorumluluğu üzerine almış ve parti baş
kanlığından istifa etmişti. Bir ara dönem formülü 
gibi gözüken Altan Abi döneminden sonra Deniz 
Baykal yeniden Genel Başkan seçildi.

Bir süre sonra C H P bu defa Şeyh Edebali’nin 
vasiyyeti ile sallandı. Şeyh Edebali'nin Osman G a
ziye vasiyyeti bilinmeyen bir şey değildi. Ancak 
kendilerine aydın diyen insanlar bu ülkenin bir çok 
değeri gibi Edebali’ye de yabancı idiler. Vasiyyet’in 
bu kesimlerce bilinmesi, Zülfü Livaneli’nin vasiy
yeti köşesine taşıması ile oldu. Aradan geçen bun
ca yıl sonra Deniz Baykal bu vasiyyeti odasına 
asınca (bir rivayette teşkilatlara göndertince) bir 
tartışma başladı ve C H P karıştı. Baykal Sosyal
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Demokrasi’nin kökenlerini 13. Asır Anadolusu'nda 
bulmuştur: "Ben çağdaş sosyal demokrasinin de
ğerlerini 13. Yüzyıl Anadolu Rönesansı’nda bul
muşsam bunun sağcılıkla ne alakası var." Bu ise 
muhaliflere göre "şeyhlere, şıhlara sığınmaktır" 
Aslında Milliyetin 6 Şubat 2001 tarihli manşeti mu
halefetin iddialarını dillendiriyordu: “ Elhamdülil
lah Solcuyuz11. Hürriyetin aynı tarihli "Dürüst ol, 
gel" başlıklı haberi daha yumuşak bir üslupla ya
zılmıştı.

Esas kavga ise Baykal’ın A Takımı olarak 
isimlendirilen CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Plat
formumun açıklanması ile yaşandı. Muhalifler par
tinin Sağ ’a kaydırıldığını iddia ettiler. Çünkü liste
de eski Anap’lı ve DYP'Iİ bazı isimler de vardı. Mu
halefet sertleşti, gösterileri sokağa taşırdılar. Bazı 
il ve ilçe örgütleri görevden alındılar. Mehmet Mo- 
ğoltay, Fikri Sağlar gibi isimlerin kesin ihraç talebi 
ile parti disiplin kuruluna şevki gündeme geldi.. En 
sonunda SO D EP; SH P  ve CHP de Genel Başkan

lık yapan 5 isim, Erdal İnönü, Hikmet Çetinkaya, 
Ge-zmi-KartayrMurat Karayalçm ve-Altan-Oymen 
bir araya gelerek Deniz Baykal’a rahatsızlıklarını 
içeren bir mektup verdiler. Olayın partiden ayrılma 
sınırında olduğu da gazetelere kadar yansıdı. Bu 
arada Emre Kongar, partideki görevinden istifa et
ti.

Peki olanlar ne? Genel kanı Meclis dışında ka
lan C H P ’nin Meclis’e girmek için daha önce 
D S P ’nin izlediği bir yolu takip ederek halkın inancı 
ile barışık bir görüntü vermek. Gerçi bu dinle barı
şık görüntüyü henüz göremedik DSP'de yal Asıl 
açmaz Nuriye Akman’ın Baykal'a sorduğu bir so
ruda gizli; "Yunus, Mevlana gibi isimlerin asıl refe
ransı Kur’an. Bir kaç sloganın dışında onları ne 
kadar özümseyebildiniz, diye düşünenler olabilir.” 
(11.2.2001 Sabah)

KİTAP YERİNDE SAYIYOR

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümü Yüksek 
lisans öğrencileri Gül Sılacı ve Reyhan Tutum- 
lu’nun yaptığı “Türkiye’de Kitap Okunuyor 
mu?” konulu araştırma, kitabın Cumhuriyet döne
mindeki izlediği seyir hakkında ilginç bilgiler içeri
yor: Türkiye’de 1934-39 arasında düzenli bir artış 
varken ikinci Dünya Savaşı sırasında duraklama 
yaşanmış. 1958'den itibaren artış olurken artış 
1973 yılında doruğa ulaşmış. Araştırmaya göre 
1973 yılında 7.479 farklı kitap okurla buluştu ki bu 
5090 kişiye bir kitap demekti. 5172 kitap yayınla
nan 1995 yılında 12.089 kişiye bir kitap düştü. Bu 
oran 1934 yılı oranının dahi altında idi. 1996’dan 
itibaren az da olsa bir yükseliş meydana geldi ve 
1999 yılında 9763 farklı kitap okuru ile buluştu.
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O nce diyar-1 gurbette Islam dava
sını tebliğ etm ekte iken bir trafik 
kazasında h ayatın ı kaybeden  

Esat Coşan H o can ın , son ra  da Ahm et 
Kabaklı Hocanın vefat haberilcrini işit
tik. Öliiın bize her giiıı gülüm süyor, so
numuzu hatırlatıyor, am a höylesi ölü m 
ler ölümü daha anlamlı kılıyor. Sanki hiç 
ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Belki de 
öyle olm ak lazım. Hiç ölm eyecekm iş gibi 
dünyadaki hayırlı faaliyetlerimizi son ne
fesimize kadar sürdürm ek, yarın ölecek
miş gibi ahiret için hazırlıklarımızı ta
m am lam ak gayretinde olm ak... Aslında 
ölümler bize “dünya yalan”, “dünya fani” 
gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.

Cum a günü M. Esad Coşan H o cay ı  
devasa bir müslümaıı topluluğuyla ebe
diyete uğurladık, ardından cum artesi gü
nü Ahm et Kabaldı H oca’yı. Fatih cam i
inde iki güzel insan binlerce m üslüm a- 
nııı duaları, tekbirleriyle uğurlandı.

Vakıf Adam lar
Esat Coşan, temsil ettiği tasavvuf ge

leneğiyle, Ahm et Kabaldı, sam im i yazıla
rıyla kendilerini İslam davasına vakfeden 
iki güzel insan. Coşan H o ca ’yı Türkiye’de 
yıllarca Hakyol Vakfı cam iasıııca yapılan 
hizmetlere öncülük ederken görüyoruz. 
Sonra, Türkiye’de 28 Ş u b at’la estirilen 
psikolojik harbin neticesinde Avustral
ya’da devam eden hayırlı faaliyetler. Ve 
bir saat öne ya da geriye alınamayan 
ecel...

Ahm et Kabaklı, ö m rü n ü , 1947 yılın
da ilk yayınlanan yazısından, 2001 yılın
daki son yazısına kadar, 5 4  yıllık fikir ha-

i l  • . .

i k i  Oium: 
Esad Coşan 
ve Ahmet 
Kabaklı

yatında, milletinin derdini, heyecanını, 
sevincini paylaşmış, aşk, im an, cesaretle 
düşüncelerini ifade etmiş, genç nesille
rin milli kültüre, maneviyata ilgi duy
malarına öncülük etm iş, hayatını hizm e
te vakfetmiş bir insan. 20. yüzyılda T ü r
kiye’nin yetiştirdiği ender fikir, sanat, 
kültür ve edebiyat adamlarından ikisi...

Kabaldı H oca, Türkçe’nin korunm a
. .  1. .  .  1 . J ' .5jruıuııua uuyıik ğayicucı g u u cu y u ı vc.

“Yabancı dille öğretime karşı değiliz, bir 
değil, iiç di! halkı beş dil öğrenelim. Ancak 
ilkokul çağındaki çocuklara daha kendi di
lini öğrenmeden tiim derslerine yönelik 
İngilizce eğitim verdiğiniz zaman ortaya 
milli irfanını ve kültürünü bilmeyen nesil
ler çıkar" diyordu.

Bu am açla, 1972 yılında yayınma 
başlanan Türk Edebiyatı Dergisi ile Türk  
Edebiyatı Vakfı’ndaki faaliyetler bu m ü 
cadelenin İlci önem li halkası.

Milli Edebiyatımızın sesi olan, Türk  
Edebiyatı Dergisi, yerli düşüncenin, sa
natın sesi olarak yayma başladığı günden 
bugüne, güçlü, seviyeli dergilerimiz ara
sındadır.

Türk Edebiyatı Vakfı da 30 yıl içinde 
binlerce dinleyicinin takip ettiği prog
ramları ile kültürüm üze ve edebiyatımı
za önemli hizmetler vermektedir.

Esat Coşan ve
Ahmet Kabaldı’mıı Eserleri
Kabaklı H oca, Türk Edebiyat Tari- 

hi’nin ulaşılabilen en eski kaynaktan bu
güne kadarki bölüm lerini son derece ti
tiz bir araştırm a sonucu kitap halinde 
hazırlamış, ardından Türk tarihinin, ya
kın tarihin objektif bir değerlendirilmesi 
gerekliliği ile ilgili fikir ve düşüncelerini

“ Temellerin D uruşm ası” ile gerçekleştir
mişti.

77 yıllık hayatına çok sayıda eser sığ
dıran Ahmet Kabakh’nın, 6 cilt olarak 
yayınlanan T ü rk  Ede Uİ)‘Ûu\ iMüSnİ- 
ıiüiu Tüıkıye” ( 19 7 0 ), 'Ivlabeı vc iviiiief 
(1 9 7 0 ), “Bürokrasi ve Biz” (1 9 7 6 ), “Meh
met A kif” (1 9 7 1 ), “Yunus Em re” (1971), 
“M evlâna” (1 9 7 2 ), “Şehir M ektupları” 
(A hm et Rasim’den) (1 9 7 1 ), “Muheyye- 
lat-ı Aziz Efendi” (1 9 7 3 ), “Bizim Alkibi- 
yades” (1 9 7 7 ), “Ecı utya” (1 9 8 0 ), “Ejder
ha Taşı” (1 9 7 8 ), “Nedim ” (1 9 9 6 ), “Temel
lerin D u ru şm ası” (1 9 9 5 ) , “Sohbetler”, 
“S u ltam ı’ş -Ş u ara”, “Şiir incelem eleri” 
isimli kitapları bulunuyor.

Ö m rü  dolu dolu ve hizmetle geçen 
A hm et Kabaklı’ya, Aydınlar Ocağı tara
fından Şeyhü’l-M uharririıı üııvanı veril
mişti. Prof. Dr. Esad Coşan’a, “Hacı Bek- 
taş-ı Veli'nin M akâlâtı” konulu teziyle 
19 73 ’tc D oçent, “İbrahim -i M üteferrika 
ve Risale-i Islamiyye” isimli teziyle İlahi
yat Profesörü olan M .E.Coşaıı, yurtdı- 
şında da misafir öğretim üyeliklerinde 
bulundu.

M ehm ed Zalıid Kotku H ocaefen- 
di’nin 13 Kasım 1980’de vefatı üzerine, 
onun hizmetlerini devam ettirdi.

33 adet yayınlanmış kitabı bulunan 
M ahm ud Esad Coşan, konferans, sohbet, 
yayın ve kurum sal faaliyetlerle yoğun bir 
eğitim , terbiye, ahlak hizmetlerini sür
dürdü.

Coşan ve Kabaldı H oca ya Allah’tan 
rahm et diliyoruz.
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T ü r k İ y e  H e n ü z  Y e r İ n İ 
B U L A M A D I

NATO  ve A B , iki organizasyon arasındaki yen i 
savunm a an laşm asında Türkiye’nin kendisini ra 
hat hissetm esini sağ lam anın(Türkiye 'yi ikna et
m enin) henüz bir yolunu bulm uş değil.

Amerikan başkanının NATO liderini arayıp 
Birieşik Devletlerin ve bütün bir organizasyonun 
menfaatlerinin en iyi (bir şekilde), kulübün diğer 
üyelerinin de üzerinde anlaşacağı gözle görülür 
bir diplomatik adım ile sağlanacağını söylemesi 
her gün gerçekleşen bir hadise değil. Yine, çok 
yakından ilgilenmemekle birlikte Amerikalıların, 
müttefiklerinin yerinde(haklı) tereddütleriyle ilgili 
teskin edici bir dil kullanmaları ve bunların çö
zümlenmesi için daha ileri düzeyde bir gayretin 
gerektiği karşılığını vermeleri çok sık rastlanan bir 
durum değil.

Ancak bu durumda söz konusu müttefik; Batı 
için stratejik değeri Atlantik İşbirliği’ne en geniş 
ikinci kara ordusunu ve şöyle veya böyle iyi dona
nımlı, her türlü savaş şartlarına ve -istenmese de- 
ölü ya da yaralı vermeye hazır birkaç NATO sa
vunma gücünden birini sağlayan bir ülke konu
mundan çok daha ileride olan Türkiye.

Türk kamuoyunun (siyasetçilerin ve Türk halkı
nın) tam desteğiyle Başbakan Bülent Ecevit, ka
rarlı bir biçimde, Başkan Clinton’un Trans-Atlantik 
İşbirliği’nin önceki itibarını yeniden tesis etmek için 
Avrupa güvenliği konusunda NATO ve AB arasın
daki yeni anlaşmayı kabul etmesi yönündeki ısrar
lı ricalarına direndi. Türk meslektaşı İsmail Cem’i 
küçük bir alan(saha) vermeye ikna etmek için yap
tığı ısrarları başarısızlıkla sonuçlanan Amerikan 
dışişleri bakanı Madeleine Albright, birlikte çalıştı
ğı NATO üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gel
diği veda toplantısında her iki tarafın birbirine kar

KANİ TORUN/MEHMET BABACAN

1952-57 arasında NATO Genel Sekreterliği yapan İngiliz Lionel Ismay

şı nazik olması için daha fazla çaba sarfetmeleri 
gerektiğini söyledi. Arzulanan düzeyde bir evren
sel mutluluğa neticede erişileceğinden emin görü
nen Albright, yumuşak bir ses tonuyla şunları söy
ledi: Türkler kendilerini rahat hissetmeli, AB kendi
sini rahat hissetmeli ve diğer NATO üyeleri kendi
lerini rahat hissetmeli.

Fakat Türkiye’de, kısa vadede zararsız olabile
cek ancak birkaç yıllık bir süreç içinde Türkiye’nin 
menfaatlerini ciddi biçimde zedeleyebilecek bir AB 
savunma planına karşı Türkiye’nin çıkarlarını vur
gulamanın tek yolu olarak; Avrupa savunma an
laşmasını veto hakkının oynanması gereken bir 
kart olduğuna dair güçlü bir his var(mevcut). Ta
nınmış bir Türk yorumcu Ahmet Taşgetiren, “Bütün 
bu projenin (Avrupa Savunma Projesi) anlamı Tür
kiye'ye aptallığı(budalalığı) kabul ettirmektir” diye 
gürledi. Birçok Türk de bu görüşü paylaşıyor. 
A.B.D. nazikçe Türklerin en akıllıca hareketinin; 
NATO’nun beraberinde de Türkiye'nin, AB'nin gü
venlik alanında yapacağı her şeyi sıkı sıkıya de-
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çaplı operas
yonların dahi 
sorumluluğunu 
üstlenmek, en 
a z ı n d a n  
1956'daki Suez 
krizinden beri, 
eğer Birleşik 
Devletler ve 
NATO karşı çı
karsa pratikte 
çok zor olacak
tır. Ancak, 
Ege ’de suların 
d u r u l m a s ı n a  
rağmen Yuna
nistan ile kara
sal ihtilafları çö
zümsüz kalan 
Türkiye ikna ol

ııeueıııeyı yd ia ıııı eueıı anlaşmaları ueaieweiiieis

olacağı karşı argümanında bulundu. Ancak bu ar
güman, en azından şimdilik, ikna edici değil.

Türkiye, içgüdüsel olarak, neredeyse 40 yıldır 
kendisine bir kol mesafesinde duran ve tarihi has- 
mı(rakibi) Yunanistan’ı içinde barındıran A B ’nin 
savunma konusunda tek başına istediği gibi hare
ket edeceği fikrinden son derece korkuyor. Bu tür
den korkuları dindirecek( yok edecek) tek şey; 
Türkiye’ye A B ’nin her türlü askerî görüşmelerine - 
ve eğer gerçekleşirse- harekâtlarına tamamen ka
tılabileceği sözünü vermektir.

Türkiye’nin bir güvenlik krizinin yönetiminde 
görüşmelere erken bir safhada katılabileceğine ve 
herhangi bir askerî operasyonda ‘iştirakçiler heye
ti’ nin eşit bir üyesi olacağına dair güven veren Bir- 
lik(AB), Bayan Albright’ın deyişiyle bir 'iyi niyet ve 
sağduyulu gayret’ örneği göstermiş oldu. Tahmin 
edilebilir bir gelecekte isimlendirmek gerekirse 
herhangi bir ‘Avrupa eksenli’ operasyon bir kısım 
NATO varlığına(gücüne) ihtiyaç duyacaktır ve bu 
herhangi bir NATO üyesine -Türkiye dahil- operas
yonun bütününü veto etme şansı (gücü) verecek
tir.

Yine de; NATO bünyesinde olmamasına rağ
men 1997’de Arnavutluk’a bir çekidüzen veren 
İtalyan liderliğindeki hareketin benzeri sınırlı bir 
özel askerî operasyon için, bir grup ilgili AvrupalI 
devlet (ulus) kampanya başlatabilir. Bu tür küçük

mamış görünüyor.
Bu çıkmazın sonucunda, 15 Aralık’taki NATO 

toplantısı karışıklık içinde sona erdi. Atlantik İşbir
liği ile AB(Birlik) arasında uzlaşma arayışları, bir 
NATO üyesi olmayan ancak askerî konuları son 
derece önemseyen İsveç’in A B ’nin dönem baş
kanlığını yapacağı gelecek yıla sarktı.

Görev süresi yakında dolacak olan Clinton yö
netimine göre; A B ’nin savunma konusunda(husu- 
sunda) tek başına bir rol üstlenme hayalini dizgin
lemenin en iyi yolu AB'nin ve NATO’nun atılan her 
adımda ortak hareket etmesini sağlamak gibi gö
rünüyor. NATO, imkanları ölçüsünde A B ’ye bir kı
sım donanımını ödünç vermeyi ve bir askerî ope
ratör olarak servislerini sağlamayı teklif edebilir 
hatta bu hususlarda ısrarcı da olabilir.

Fakat bu ancak A B ’nin, ayrı bir Avrupa askerî 
gücünün oluşumu için Fransa’nın yaptığı baskıla
ra boyun eğmesi durumunda mümkün. Görüşme
lerin son turunda en azından salondaki kötü ruhlar 
kovuldu(l).Fransa’nın başlangıçtaki itirazlarına 
rağmen son turdaki görüşmeler sonunda, AB ve 
NATO arasında değişik düzeylerde sık sık temas
larda bulunmayı içeren bir anlaşma ortaya çıktı. 
Ancak “Avrupa Savunması” bulmacasının Türki
ye’ye arzulanan düzeyde bir rahatlık sağlama par
çası henüz yerini bulmuş değil...
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FİLİSTİN
-Güvensiz Birliktelik-

___________ Ayıtı Giindemi/Di'mya

dan daha fazla ihtiyacı 
olan Arap-ülketerınrya~ ~  
dırgıyorlar. Gazze’deki 
BM ekonomisti, Filistin
Hiikıimet Knrıımlarının__________
ciddi bir batma potansi
yeli ile karşı karşıya ol
duklarını ve Filistin’de 
şu an 1 milyon insanın 
haftada 15 dolar olan 
yoksulluk sınırının altın
da yaşadığını belirtiyor.

İsrailliler ile aynı 
malları aynı fiyattan 
alan bir Filistinli'nin haf
talık geliri 15 dolar civa
rında. Bir İsraillinin ise 

350 dolar. Filistinliler henüz açlıktan ölmedi, ancak 
söz verilen Arap yardımı gelmeden önce ölebilir
ler.

intifada yalnızca dehşet verici insan ölümlerini de
ğil, aynı zamanda ekonomik bir ölümü de berabe
rinde getiriyor. BM ’nin son raporuna göre Filistin 
topraklarında işsizlik oranı üçe katlanarak %  38’e 
çıkmış durumda. Yoksulluk oranı ise %  50 artmış 
durumda. Gayrı safi milli hasıla (GSMFI) yarı yarı
ya azaldı. Savaşı maddi zararları ve 11.000 yara
lının bakım masrafları hariç toplam zarar 1.15 mil
yar dolara ulaştı. Dört ay önce Arap hükümetleri 
Filistinlilere 1 milyar dolar yardım sözü verdiler. 
Ancak bu sözün çok küçük bir kısmı yerine ulaştı. 
Birkaç özel bağışın ve Irak lideri Saddam Hüse
yin’in 10.000 Dolar yardımı dışında; Arap yardımı 
bürokratik engellere takılmış durumda. Kıdemli bir 
Filistinli kamu görevlisi "Henüz hiçbirşey alınmadı" 
diyor.

Şu ana kadar sadece Suudi Arabistan Yatırım 
Bankası’nda 70 milyon dolar toplanmış durumda. 
Arap Dışişleri Başkanları, geçen haftaki toplantıla
rında hala hareket vasıtaları ve metodları üzerin
de konuşuyorlardı

Problemin bir bölümü de İsrail güvenlik güçle
ri. Arap ülkelerinin bir tereddüdü de Filistin Ulusal 
Otoritesi’nin parayı gerektiği gibi kullanma olasılı
ğı. Ancak, Filistinliler, bunu biraz alaylı bir biçimde 
karşılıyorlar. AvrupalIların Filistinlilere acil yardım 
ve İsrail’in ekonomik kuşatmasını kaldırması yö
nündeki çabaları karşısında, açıklığa Avrupalılar-

MISIR
(Herkes Dişini Gösterdi)

Mısır’daki seçimlerde %  85’lik bir çoğunlukla mec
liste 454 sandalye kazanan hükümetteki Ulusal 
Demokrat Parti. Parti 218 bağımsız adayı her 
açıdan desteklemek zorundaydı. Şimdilerde parti
nin bu loş ve kasvetli havası, yerini bir temizlik 
operasyonuna bırakmış gibi görünüyor. Etkili ve 
hissedilebilir tek muhalefet olan Müslüman Kar
deşler ise, bütün yasaklamalara ve adaylarının 
tüm tedirginliklerine rağmen meclisteki sandalye 
sayısını ikiye katlayarak 17 sandalye elde etti. Şu 
sıralarda hükümetin meşruiyetini sağladığı İslami 
esaslarla biraz daha yakınlaştığını söylemek 
mümkün. Örneğin Kültür Bakanlığı, seküler yazar
ların tüm direnmelerine rağmen, bir Müslüman 
Kardeşler milletvekilinin isteği üzerine ırkçı diye ni
telendiren bazı kitapları toplattı. Ayrıca ülkenin gü
ney eyaletlerinden biri olan Segah’ta bir grup Ba
hai, ’sapık görüşleri’ nedeniyle tutuklandı. Bu tür
den göz boyamalar yeni değil. Mısır hükümeti sık 
sık İslami duruşlarla kendi meşruiyetini güçlendiri
yor.

Ancak hükümetin, husursuz bir parlamentoyu 
ve işin nereye gittiğinin farkında olan bir kamuoyu
nu ikna etmesi için bu türden jestlerden daha faz
lasına ihtiyacı var.
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I D o ğ u  T ü r k İ s t a n

Fas

Fas’ta yasaklanan Adalet ve Ihsan hareketi qe- 
çnnlcrrln ı'ıyrlprinn knrşı ııynıılnnnn şirlrlnto ilişkin 
son rakamları yayınladı. Belgeye göre toplam 
1164 kişi polis tarafından gözaltına alınmış, 104 
kişi mahkemeye çıkarılmış(bunların 6 sı kadın), 
952 kişi polis tarafından işkence görmüş.

Hreket aynı zamanda Amerika tarafından ha
zırlanmış "Arap mağribinde radikal İslamcılık" 
isimli raporun da özetini dağıttı. Raporda devlet 
destekli projelerde çalışan milyonlarca genç Fas’lı 
fundamentalist parti mensubu olarak tarif edilip 
değişik yollarla ayakları kaydırılması tasarlanıyor
du. 16 ocakta yapılan duruşmada bir grup parti 
destekçisi tahliye edilmiş ayrıca yönetim de hare
ketin lideri Şeyh Abdüsselam Yasin’in evinde ka
nunsuz olarak toplanan 130 kişiyi şartlı tahliye et
ti.

Çin komünist partisi Sincan (Doğu Tür
kistan’a Çin tarafından verilen isim) 
bölge sekreter yardımcısı bölgede ayrı
lıkçılık faaliyetlerinde bulunan Müslü
man Uygur Türklerinin din maskesi al
tında çalıştıklarını söyledi ve bölgede 
durumun tehlikeli olduğunu bildirdi. 
Çin’in ulusal sosyalist kimliğinin bütün 
etnik azınlıkların kimliği yerine geçme
sini önerdi ve devam etti “komünistler 
ulusal birlik üzerine eğitimi teşvik ede
rek bölgesel liderlere rehberlik etmeli 
ve değişik milliyetlerden insanlar dev
let, kültür ve milliyet hakkında doğru bir 

bakış açısı edinmeli, özellikle dini konularda huku
kun gösterdiği şekilde yönetimi güçlendirmeli ve 
dinin cccyaüct topluma nasıl uydurulacağı konu- 
suııud yui güsieııııeiiier."

Bu sadık komünist görevli şunu demek istiyor: 
Uygurlar ve diğer Müslümanlar, dini ve etnik kim
liklerinden komünizm gerçeğine uyarak vazgeç
meliler ve bu bölgeye daha çok etnik Çinli yavaş 
yavaş yerleştirilmeli.

Bu arada bölgeye yayın yapan yabancı radyo 
istasyonlarının yarattığı tehlike Çin komünist parti
si merkez komitesinin bile dikkatini çekti ve oto
nom bölge yönetimi Sincan radyo TV sinin güçlen
dirilerek düşman propagandasını önleme çalışma
larına başladı.

Bu arada otonom yönetim Çinlilerin kültürel asi
milasyon ve baskı politikasına direnen Müslüman- 
lara baskıyı artırdı ve Uygur Müslüman Alerken 
Abula terörizm ve bölgesel bir islami rejim kurmaya 
teşebbüs le suçlanarak idama mahkum edildi.

Aynı tarihlerde 2. Hasan Üniversitesi ve Ain 
Chok üniversitesi ulusal öğrenci birliğinin İslamcı 
kanadına mensup öğrenciler yönetimden uyduruk 
yargılamaların durdurulmasını istediler.Öğrencile- 
rin 15 i tutuklandı.Muhammediye Üniversitesinde 
tutuklanıp iki yıla mahkum edilen öğrencilerin baş
lattığı açlık grevi de 29 ocakta sona erdi.

Öğrenciler, huzursuzluk çıkarmak, gösteri yap
mak ve üniversite deki güvenlik görevlilerine sal
dırmaktan cezalandırıldılar. Öğrenciler düşünce 
suçluları olarak tanınmayıp adi suçlularla biraraya 
konuldukları için açlık grevine gitmişlerdi.

Y e m e n

Londra'da Arapça yayınlanan Al-Hayat adlı gaze
te de yazdığına göre Arap ülkeleri vatandaşı kim
liği taşıyan (Mısır,Lübnan, Cezayir, Filistin) çok sa
yıda Amerikan istihbarat ajanı ve Yemen Gizli Ser
vis mensupları son bombalamanın arkasındaki ör
güt yada kişiyi bulmak için çalışıyorlar. Bilindiği gi
bi geçen yıl 12 Ekimde Amerikan U S S  Cole dest
royerine intihar saldırısı olmuş ve 17 asker ölmüş, 
39 u da yaralanmıştı.

Amerikan ajanları değişik ülkedeki islami ce-
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maatleHe, kabile, politik grup ve medya mensupla
rıyla Amerikan anti-terör kampanyasının bir parça
sı olarak toplantılar yapıyorlar.

Ajanlar ülkeye turist vizesi ile girdiler ve ülke
nin değişik yerlerine dağılarak "terörist grup’ları 
aramaya koyuldular.

Bu arada Yemendeki yönetimin belirlediği 6 
şüpheli yakında mahkemeye çıkarılacak. Duruş
ma kesinlikle gizli yapılacak ve amerikan ajanları

da sorgulamada görev alacaklar. _  _
Al-Hayat’ın Yemen güvenlik servislerinden al

dığı bilgiye göre Yemen otoriteleri ellerindeki 6 ki
şinin suçlarını itiraf ettiklerini (!) aynı kişilerin daha 
Ingiliz Büyükelçiliğine saldırıyı da üstlendiklerim 
bildirdi. Aynı kişilerin Yemen içişleri bakanı Gen. 
Hüseyin Muhammed Arab’ın evinin yakınına onu 
öldürmek amacıyla bomba yerleştirdiklerini kabul 
ettikleri bildirildi.

1
i

Ih san -u l-H ak , eğer birisi ken 
disine “terö rist” derse fena halde  
bozulabilir. Pakistan o rd u su n u n  
bu eski subayı, ailesinin lüks için 
de yaşam asını tem in  edecek k adar  
kârlı olan konfeksiyon fabrikasın
da her ayın 10 günü çalışıyor, k a
lan 2 0  günde de Pakistan ve H in 
distan arasın d a b ölü n m ü ş Keş
m ir ’in H in d istan  tarafın d a  b a 
ğım sızlık savaşı veren bir m ü slü 
m an  gerilla k am p ın a k u m an d a  
ediyor. H indistan  hüküm eti her  
ne kadar o n lara  “ terö rist” dese de 
bu eski ordu  m ensubu kendileri
nin terörist değil, H indistan bas
kısı altındaki m ü slü m an ları k o ru 
m a am açlı cih ad  yaptıklarını söy
lüyor. O  Allah’ın h ü küm lerini y e r
yüzüne hakim  kılm ak için Allah 
adına bir kutsal savaş sü rd ü rd ü 
ğünü söylem ekte.

İhsan cih ad a d olam b açlı bir 
yoldan geldi. Pakistan ordu su n a  
2 0  yıl hizm et e tti, şu anda Pakis
tan’ı yöneten general Perviz M ü 
ş e rre fle  birlikte seçkin Özel H iz
m etler b irliğin d e eğitim  görd ü . 
(İh san , M ü ş e rre fin "  Ç ok parlak  
bir stratejist ve ço k  k ararlı” o ld u 
ğunu söylüyor ve ekliyor? “Fakat o 
laiktir ve bu yüzden de zayıftır” ) 
1 9 60 ’laıın  o rtaların d a İhsan A m e 
rikan Yeşil B ereliler ta ra fın d a n  
eğitildi. "O n lar bize elim ize veri
len kaynakları kullanarak o p eras
yon planlam ayı ve yön etm eyi ö ğ 
rettiler” diyor. “Fakat o n lar sadece  
ü ç boyuta inanıyorlar, ne g ö rü 
yorsak ona in an alım . Allah için

MELEKLERİN 
ÜLKESİNDE 

Bir Kutsal 

Savaşçının 

Hikayesi

savaşıyorsan görm ediğine in an ı
yorsu n .”

1 9 86  yılında Ihsan gönüllü  
olarak  savaşm ak üzere Afganis
tan ’a gitti. O rada A BD  tarafından  
da desteklenen ve yardım  edilen  
M ücahitlerle  b eraber Sovyet isti
lacılarına karşı savaştı. Şim di İh
san ve destekçilerine göre M ü slü 
m an  ço ğu n lu ğu n  yaşadığı Keş
m ir ’in H indistan’a karşı b ağım sız
lığı için savaşm ak da aynı şey. "Af
gan istan ’daki cihadla K eşm ir’deki 
arasın d a ne fark v ar?” diye so ru 
y o r K eşm ir’deki savaşan grupların  
en büyüklerinden Leşker-i Tayyi- 
be’nin lideri Hafız Said, “o da h ü r
riyet içindi, bu da.”

G erillalarla bir yakınlığı o l
m ayan  P ak istan lI gazeteci İcaz  
H aydar soruyor: “Eğer A m erika  
cihadı kendi soğuk savaş m ak sat
ları için Afganistan’da k ullanıyor
sa, b ir İslam  d ev letin in  kendi 
am açları için K eşm ir’de kullan
m ası niye yanlış olsun?”

İhsan konuşm asında A fganis
tan’da 125 m ücahitle bir m ayınlı

alan b oyu nca 10 00  Rus yanlısı Af
ganlIya karşı yaptığı saldırıyı an 
latm aya başladı. M ucizevi bir şe
kilde m ayınlı alanda sadece bir 
adam ını kaybetm işti. “Savaşçı şe- 
hid olur o lm az hem en cennete gi
der. Bir şehid öld ü ğü n d e vücudu  
çok  hoş kokar” dedi İh san , "Ve b ö 
cekler norm ald e ölü bedenleri ye
dikleri halde şehit b edenini ye
m ezler”. M ayınlı alanı geçip saldı
rıya geçtik lerin d e  d e th san ’ın 
adam ları düşm anı b ozgu n a uğra
tırlar, bunu (zaferi) h em  Afganis
tan ’da hem  de K eşm ir’de beyaz 
cüppe giym iş at üzerindeki hava
dan gelen m elekler vasıtasıyla ka
zandıklarını söylüyor ve ilave edi
yor: “Başları in san lar tarafından  
değil melekler tarafından kesilmiş 
cesetler görd ü m .”

İhsan gibi d in d ar m üsliim an- 
lar için rastgele şiddet cih ad  değil. 
Allah’ın hükm ü açık: Kadın, ç o 
cuk ve yaşlı öld ü rü lm eyecek . Esir
lere saygılı m u am ele  yapılacak ve 
İslam ’la kucaklaşm aya davet edi
lecek. M ahsule zarar verilm eye
cek, ağaçlar kesilm eyecek. (Ihsan  
çayını bile K u ra n  adab ın a göre 
içiyor: Ü ç y u d u m d a ve üflem e
d en , tabii b ir şekilde ılım asını 
bekleyerek.)

“ Pakistan ord u su  dediği için 
değil, Allah ‘zulm e karşı savaşın’ 
dediği için savaşıyoruz” diye açık
lıyor ve ekliyor “ D ünyanın  nere
sinde İslam tehdit edilirse orada  
savaşılır.”

(Newsweek, Carin Power, 19.02.2001)

i
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DİVANYOLU NDA GEZİNTİ

■ ■■ 
İlknur Ozşen

( / )  ir tatil günü kendinize ve ailenize bir iyilik yapın. İs
tan b u l’un en güzide m ekan ların d an  olan D ivan yolu ’nu 
gezm e kararı alın. D ivanyolu , ço k  eski zam anlardan beri İs 
tan b u l’un kültür m erk ezi, adeta açık hava m üzesidir.

nun” çık ar çıkm az harekete geçen m ek tep  m ü d ü rü ’ııün ka
zıtm aya başladığı kitabe ve tu ğra, m ü ze m ü d ü rü  H alil Ed- 
h em  B ey ’in m üdahalesi ile kısm en k urtarılabilm iştir.

Biraz ilerleyip tram vay durağını geçin ce ; sağda Sağlık

İS! eden Divanyolu?
O sm anlı devrin de; Ayasofya ile Bayezit arasındaki b ö 

lüm e D ivanyolu  d en iyord u . B unun sebebi Fatih  Sultan  
M eh m ed  devrinden itib aren , sarayda salı günleri sabah n a
m azın d an  so n ra  to p lan an  D ivan -ı H ü m ay u n  üyelerinin  
top lan tı bittikten so n ra  “alay-ı vala” ile giderken kullandık
ları yol olduğu için bu adı alm ıştır.

Bayezit e Doğru
D ivanyolu İstan b u l’un  tarihi eser bakım ından en zen

gin m uh itlerin d en  b iridir. Yolum uz uzuncadır, sağdaki ta ri
hi S u ltan ah m et K ö fte cis i’nde köfte, piyaz ve irm ik h elva
sından oluşan nefis b ir  öğle yem eği yiyebilirsiniz.

H em en  bitişikte, T  ü rk  E debiyatı Vakfı tarafın dan  resto 
re ettirilerek  can lan d ırılan  ve 19 85  yılından beri kullanılan  
Ç evri Kalfa M ektebi vardır.

II. M ah m u d ’un kendisini ö lü m d en  kurtardığı için ö m 
rünün sonuna k ad ar k oru yu p  kolladığı Ç evri Kalfa’nın  adı
na sıbyan m ektebi o larak  yaptırılan ve 1 8 5 8 ’de Türkiye’nin  
ilk kız riişdiyesi olarak  açılan  Ç ev ri Kalfa M ektebi D ivanyo- 
lu’nda değişik üslubuyla hem en dikkati çeken güzel yap ılar
dan biridir. Bugün sergilerin açıldığı, k onferansların , açık  
o tu ru m ların , pan ellerin  düzenlendiği m ini konserlerin  ve
rildiği bir kültür m erkezi olarak  kullanılm aktadır. Başınızı 
kaldırıp kitabesine b ak arsan ız büyük ölçüde kazınm ış o l
duğunu görü rsün ü z; 1 9 2 7  yılında Türkiye C u m h u riyeti d a
hilinde bulunan “Bilcümle mebani-i resmiyye ve milliyye 
üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırılması hakkında ka

M üzesi ve Kuduz H astanesi olarak kullanılan bir bina " ö 
receksiniz. Bu bina Şair N igar h an ım ’ın kayınpederi D efter
i H akani Senedat M ü d ü rü  Salih E fe n d in in  konağıdır. Bir 
zam an lar geniş bahçesi ile Divanyolu’n u n  en gözde konak
larından biri olan bu yapı bugün hayli bakım sız görünüyor.

Karşıya geçerek öğle nam azını F iru zağ a C a m ii’nde kıla
bilirsiniz. Firu zağa C am ii fetihten so n ra  yapılan  ilk cam iler
den biridir. (1 4 9 1 )  II. Bayezid’ın h azin ed arı F iru z Ağa ta ra 
fından yaptırılm ış. 1865  yılında yol genişletilirken haziresi 
geriye çekilm iş.

Sağa geçip biraz ilerleyince R ü stem  Paşa sokağı karşı
mıza çıkar. Bu sokakta M im ar Sinan’ın değerli eserlerinden  
olan M eh m et A ğa M edresesi vardır. Belirli b ir d ön em  Ç o 
cu k  E sirgem e K urum u tarafın dan  kullanılan b ina, yıp ran 
m ış b ir haldeydi. D ah a sonra T ü rk iy e Y azarlar Birliği’ne 
tahsis edildi.

Biraz ilerde sağda II. M ah m u d , S u ltan  A bdülaziz, II. 
A b d ü lh am it’in türbeleri vardır. Bu tü rb e n in  bahçesinde de 
Sadullalı Paşa, M uallim  N aci, Ziya G ökalp , Said H alim  P a
şa gibi ünlü şahsiyetlerin kabirleri b u lu n m ak tad ır. Bu alan 
II. M ah m u d ’un ablası olan küçük E sm a  S u ltan ’ın kışlık sa
rayının bahçesi im iş. Bu yapı şim di T ü rk  O cağı tarafından  
kullanılıyor.

Bayezit’e doğru  ilerlem eye d ev am  edelim . Türbeden  
hem en sonraki m u h teşem  konak, D arü lfü n u n  binası olarak  
yapılm ış ve 18 69  yılında tam am lan m ıştı. D aha sonra M a
a rif  N ezareti, yakın tarihlerde ise Fen İşleri M üd ü rlü ğü  o la
rak kullanılan bina bugün T ürkiye G azetecileri C em iye- 
t i ’ne bağlı Basın M üzesi, sergi ve kon feran sların  verildiği
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bir salon olarak h izm et verm ektedir. Bu binanın  yerinde 
daha on ce Ç em b erlitaş fırını varm ış.

Basın m üzesinin yanında Klasik h am am  m im arisinin  
seçkin örnek lerin d en  b iri olan  Ç em b erlitaş H am am ı v a r
dır. 1584 yılında II. S elim ’in annesi N u rb an u  Valide Sultan  
tarafından yaptırılan  ve M im a r S in an ’ın eseri olduğu san ı
lan bu yapının bir b ö lü m ü , m aalesef 1865  yılında yolun ge
nişletilme çalışm aların d a kesilm iştir.

Basın m üzesinin karşısına düşen K öp rülü  K ütüp h an e  
ve M edresesi’ni, Fazıl A h m et Paşa, babasından kalan k itap
larla kendi kitaplarını yerleştirm ek için yaptırm ıştır. Halen  
faal olan ve çok zengin kitap çeşidine sahip olan Köprülü  
K ütüphanesi o k u yucu ların a em an et kitap veren ilk k ü tü p 
hane olm a özelliğine de sahiptir. 1659  yılında yaptırılm ış  
olan K öprülü  M eh m ed  Paşa M edresesi’nin haziresinde  
K öprülü M eh m ed  P aşa ve oğlu  Fazıl A h m e t Paşa m cdfuıı- 
dur.

Çem berlitaş H a m a m ı ile Atik Ali Paşa C am ii’nin b u 
lunduğu alan Bizans d ev rin d e F o ru m  K o n stan tin o s d en i
len geniş bir m eyd an dı. O rtasın d a ise hala ayakta d u ran  sü 
tun vardı. 17. yüzyılda yaşam ış H ezarfen  H ü seyin  Çelebi 
adında b ir zata d ayan arak  H azıe ti İsa ’nın ger ildiği haçın  
Ç em b erlitaş’ ın altın d a olduğu iddia edilm iştir. Bu fo
ru m u n  fetihten so n ra  Sedefçiler Ç a rşıs ı’nın kurulduğu  
bölü m ün e 1496  yılında S ad razam  Atik Ali Paşa (Sedefçi
ler) C am ii yapılm ıştır.

Ç em berlitaş sü tu n u n u n  tam  karşısındaki iş hanının ye
rinde, 15. yüzyıl so n ların d an  itibaren yabancı elçilerin ika
m et ettikleri Elçi H an ı b u lunuyordu. Burası 1865 H ocap a-

şa yangınında harap o l
m u ştu r. Elçi H an ı’nın 
yerine yapılan bina, sa
hibi O sm an  bey tarafın
dan D aruşşafak a’ya b a 
ğ ışlan m ıştır. İs ta n 
bul’un sayılı sinem ala
rından olan Ç em b erli
taş Sinem ası da bu h a 
nın  içindeydi. D aha  
so n ra  yıkılan bu hanın  
yerine bugün yeni Ç em 
berlitaş Sinem ası ile F ı
ra t K ü ltü r M eık e- 
z i(F K M ) yapılm ıştır.

A tik Ali Paşa M ed
resesi: 1865 yılında cep 
hesi ve d ö rt hücresi y ı

kılm ıştır. H ücrelerden ikisi üste alınarak ikinci bir kat oluş
tu ru lm u ştur. Bu odalarda 1950  ve 196()’h yıllarda M uallim 
ler Birliği ve M illiyetçiler D erneği faaliyet gösterm işlerdir; 
şu an Birlik  Vakfı faaliyet gösterm ektedir.

Bileyciler Sokağı’nın başında, bir köşede Sinan Paşa 
Külliyesi diğer köşede ise Ç o rlu lu  Ali Paşa Külliyesi yer 
alır.

Sinan Paşa M edresesi: Şu anda Rum eli Kültür O cağı 
ile llesam ’ın ortaklaşa kullandıkları bu m edresede çayınızı, 
kahvenizi yudum larken aileniz, dostlarınızla sohbet edebi
lirsiniz. H aziredc, Koca Sinan Paşa ve birçok  zevat m edfun- 
dur.

Ç o rlu lu  Ali Paşa Külliyesi: Kiilliyenin 1716 tarihinde  
yapılan tek kubbeli cam ii’nin yerinde b ir şim şekhanc v ar
m ış. Şim dilerde m üdavim lerince “ E ren ler” diye ad landırı
lan aydınların, turistlerin, nargile tiryakilerinin  rağbet etti
ği bir kahve olarak kullanılm aktadır.

Ç orlulu  Ali Paşa M edresesinin tam  karşısında, M erzi- 
fonlıı K ara  M ustafa Paşa M edresesi bulunm aktadır. Bu 
m ekan bugün İstanbul Fetih C em iyeti ve Yahya K em al E s- 
titü sü  tarafından kullanılm aktadır.

M im ar H ayreddin  M escidi: 1898  yılında yanan m esci
di II. A b dülham id yeniden yaptırm ıştır. D uvarları kâıgir, 
çatısı ahşap olan  ve altında dükkanlar olan bu m escidin  
m im arı M im ar H ayred d in ’dir.

Tarihi Sultanahm et köftecisinde başlayan gezim iz, Be- 
y azit’ta son buldu. U m arım  bu gezintiden m em num  kal- 
mışsınızdır. Başka bir gün kaldığım ız yerden devanı etm ek  
üzere...
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Erîugrul
Bayramoglu

Lokman Hekim ve Efendisi

Lokman Hekim’in efendisi, Lokman a 
son derece güvenip onu severdi. Ne 
zaman önüne bir yemek gelse, önce 

onu Lokmana takdim eder, eğer Lokman 
beğenirse ondan sonra kendisi yerdi. 
Birgün bu efendiye bir karpuz hediye 
geldi. Lokman'ı çağırarak karpuzdan bir 
dilim kesip kendi eliyle ona sundu. Lok
man karpuzu büyük bir iştahla yedi. Bu
nu gören efendi ikinci bir dilimi de kesip 
verdi. Lokman bunu da önceki gibi yeyip 
bitirdi Ffendisi Lokman’m karpuzu çok 
sevuiyiııi sanuı son dilime kadar kesip 
Lokman’a verdi. Son bir dilim kalmıştı, 
onu da kendisi yemek istedi. Dilimi ağzı
na götürüp ısırdı, ısırmasıyla zehir gibi 
bir tadın yayılması bir oldu. Elindeki 
karpuzu bir kenara fırlatıp attı. Lok-

man'a acıyan gözlerle baktı:
"Böylesine acı karpuzu nasıl öylesine iş
tahla yedin," diye sordu.
Lokman cevap verdi:
"Efendim, sizin bana olan bunca iyilik ve 
ihsanınız varken, ben bana ikram ettiği
niz şeyi nasıl reddedebilirdim," dedi.
- Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı, 
duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa 
bulur.
- Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişah
lar kul olur.
- Sevgi de bilgi neticesidir, noksan tmyı 
nereden sevgi doğuracak!

Mesnevî'den
mi

Allah'ın verdiği bunca nimetler karşısında, şükrettiğini 
iddia eden bizler, bir musibetle karşılaştığımız zaman 
hangi duygulara sahip oluyoruz. Düşündük mü?

â A V A ' K A ' T

Birgün Süfyân-ı Sevrî yolda giderken, gör
dü ki küçük bir oğlan çocuğu, zayıf bir 
bülbülü yakalamış, kafese sokmuş. Biça

re kuşcağız kafesin içinde kendisini yerden ye
re çalıyor, ölecek derecede çırpınıp duruyor. 
Bunun üzerine Süfyan-ı Sevrî, çocukla şaka 
yollu konuştu ve:
- "Eğer bu biçareyi bugün zindanından azad 
edersen Allah sana dünyada büyük nimetler 
verir, bu tarafın zevkini sürdükten sonra yarın 
ahirette de karşılığını görürsün." dedi. Çocuk, 
onun tatlı nasihatlerine uyup kuşu serbest bı
raktı. Nihayet günü geldi, Sevrî vefat eyledi. 
Bülbül bunu görünce gelip tabutunun üzerine 
kondu. Uzun uzun feryat ve figan edercesine 
öttü. Defnedildikten sonra da yuvasını onun 
mezarının yanında yaptı. Oradan hiç ayrılmadı. 
Bir müddet sonra bülbül de öldü. Onu da Süf- 
yan-ı Sevrî’nin ayağı ucuna gömdüler.

(Nevâdır-ı Süheylî'den)

umus şehri amili, Ömer b. Abdüla- 
ziz’e "Humus şehrinin duvarı harap 
olmuştur; onu tamir etmek lazımdır. 

Ne emredersiniz" diye mektup yazdı. 
Ömer "Humus şehrine adaletten bir duvar 
yap: yolları korku ve zulümden temizle: zi
ra bu türlü tamir, harca, kerpice ihtiyaç 
göstermez" diye cevap yazdı.

Hoşarhen daçın basına bak. kilometrelerin adaklarının 
altımla erili gideceğini hissedeceksin. Çalılıkların, 
ağaçların katta ırmağın üzerinden atlaijip geçtiğini 
hissedeceksin.

Alfonso örtiz
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• • •
■KIZILDERİLİLER NASIL YOK EPILPI

F ransa Parlamentosu Ermeni Soykırımı 
iddiasını kabul ederek, kendi tarihine 
bakmadan bizi, soykırımcılıkla suçladı. 

Bu suçlama şimdiye kadar birçok kereler çü
rütüldüğü için, bu iddiaya girmeden batının 
kendi tarihinden birkaç olay aktararak onla
rın gerçek yüzünü görmeye çalışalım.

Aşağıdaki olaylar Bartolome de las Ca- 
sas'm "Kızılderililer Nasıl Yok Edildi"’  isimli 
kitabından alınmıştır. Yazar'ın 1500'lü yıllar
da Amerika'da bir papaz olduğunu düşünür
sek olayların gerçekliği biraz daha gün yüzü
ne çıkar:

Önce Kızılderililerin nasıl insanlar oldu
ğunu Kolomb'un kaleminden öğrenelim: 

Ispanya'daki patronlarından birine yazdı
ğı bir mektupta da Kolomb, yerlileri tanıtmak 
için şöyle diyor: 'Son derece sade, dürüst ve 
aşırı düzeyde eli açık insanlar. Herhangi bi
rinden, sahip olduğu herhangi bir şey iste
nince, hemen veriyorlar. Başkalarına olan 
sevgileri, kendi özlerine olandan çok daha 
fazla. Ama bu övgüleri sıralayan Kolomb, 
günlüğün bir yerinde de şöyle diyor: 'Bun
lardan çok iyi hizmetkar olur. Sadece elli 
adamla bütün bu yerlilerin hepsine kolayca 
boyun eğdirebiliriz ve her istediğimizi yaptı
rabiliriz.' (sh.10)

Şimdi de kaşiflerin bu barışçı insanlara 
karşı, nasıl davrandıklarını görelim:

Bazı köylere veya eyaletlere savaşa gitti
ğinde, bu kaptanın önceden boyun eğmiş 
yerlileri, diğerleriyle savaşsınlar diye bera
berinde götürme alışkanlığı vardı. Götürdü
ğü 10-20 bin adama yemek vermediğinden 
yakaladıkları yerlileri yemelerine izin veri
yordu. Ordugahında, akıl almaz bir insan eti 
kasaplığı vardı. Onun önünde, çocuklar öl
dürülüyor, kızartılıyordu. Sadece ellerini ve 
ayaklarını -en iyi parçalar sayılıyordu- almak 
için adam öldürülüyordu. Bu insanlık dışı 
davranışları duyan, diğer bölgelerdeki halk 
öylesine korkuyordu ki, nereye saklanacağı
nı bilemiyordu, (sh.62)

Cüretkarlıkları ve küstahlıkları öyle arttı 
ki, Hristiyan bir yüzbaşı, bütün adanın beyi 
sayılan, en büyük hükümdarın öz karısının 
ırzına geçti. İşte o zaman, yerliler hristiyanla- 
rı topraklarından kovmak için yollar arama
ya başladılar. Silahlandılar. Çok zayıf, az sal
dırgan, dayanıksız ve savunmasızdılar. (İşle 
bu yüzden savaşları bugünkü değnek oyun
ları ya da çocuk oyunları gibiydi). Atlarını, 
kılıçlarını ve mızraklarını alan hrisliyanlar, 
yerli Amerikalıların daha önce hiç görmediği 
eylemlere başladılar: Katliam ve kan dökme! 
Köylere giriyor, çoluk çocuk, yaşlı, hamile 
veya lohusa (kadın) demeden, ağıllarına sı
ğınmış kuzulara saldırır gibi, karınlarını de
şiyor, parçalara ayırıyorlardı. Kimin tek bı- ' 
çak darbesiyle bir insanı ortadan ayıracağı 
veya tek mızrak atışıyla başını keseceği, ya 
da bağırsaklarını ortaya dökeceği üzerine 
bahse giriyorlardı. Anne sütü emen bebekle
ri zorla alıyor, ayaklarından tutup başlarını 
kayalara çarpıyorlardı. Bazıları ise onları 
yüksekten ırmaklara atıyor, bir yandan da 
gülerek şakalaşıyorlardı. Çocuklar suya düş
tüğünde: Kımıl kımıl oynuyorsun, seni komik 
şey seni! diyerek gün geçtikçe daha da iğ- 
rençleşiyorlardı. İsa peygamberimizi ve 12 
havariyi kutsamak ve saygılarını iletmek için 
uzun darağaçları kuruyorlardı. Ayakları yere 
neredeyse değecek şekilde, 13 kişilik gruplar 
halinde onları bağlıyor, ateşe veriyor ve diri 
diri yakıyorlardı. Bazıları ise, bütün vücutla
rına kuru saman yapıştırılıyor ve bu şekilde 
ateşe veriyorlardı. Diğerlerlerinin ve hayatta 
bırakmak istedikleri herkesin ellerini kesi
yorlardı. Beyleri ve soyluları öldürme şekille
ri de aynıydı. Önce direkler üzerine tahta çu
buklardan bir ızgara yapıyorlardı. Sonra, on
ları ızgaraya bağlıyor, altlarına da hafif bir 
ateş yakıyorlardı. Yerliler bu korkunç işken- ı 
çeler altında, çığlıklar atarak can veriyorlar- | 
dı. (sh.26)

* Şule Yayınlan, İstanbul, 1997
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TARİH

C mâkddin Sfettcft

Metin Hasırcı

w  rirm ib irinc i asrın ilk yılı olan içinde olduğu- 

j  mu?, günler, Islâm dünyasının yaşadığı atalet

ten kurtulmaya başladığının büyük bir ivme 

kazanmasını temenni ettiğimiz zaman dilimi olur 

Inşaallah!

Cemaleddin Afganî ı8j8 de dünyaya geldi. An

cak doğum yeri hakkında ih tila f olduğu bir vakıadır. 

Bir görüşe göre Afganistan'ın Kabil şehri yakınların

da doğduğu ileri sürülürken, aksi görüşse, İran'ın 

Hemedan şehrinde doğduğunu ileri sürmektedir.

Fakat kat'i olarak bilinen vefatı g/Mart/ı8gy yı

lında yakalandığı menhus hastalık altmış yaşları ci

varındayken dağdağai dünyadan ayrılmasına vesile 

olmuştur. Ecel geldimi başa, baş ağrısı bahanedir 

ahalinin dilinde, Cemaleddin Afganî ricî (dön) emri

ne ittiba etmeyib de ne yapacaktı? Vakti geldiğinde 

hepimizin yapacağı gibi!!!

Biz yazımızın başlığını, Cemaleddin Afganî'nin 

Sırat-ı Müstakiym’de olmasının temennisi dahilinde 

düşündüğümüzde hiç bir zarar görmeyiz. Ancak bu

radaki başlık; Mehmed Akif Ersoy ve Eşref Edib bey 

merhumların neşretmiş oldukları, "Sırat-ı Müsta- 

kıym“ adlı mecmuanın münderecatında İstiklâl 

Marşı Şâirimiz Mehmed A k if Ersoy'un kaleme aldığı 

"Cemaleddin Efendi"adlı makalesinin cem'inden bu

başlık çıkmıştır.

Ümran Dergimiz okuyucularına, Cemaledddin 

Afganî'nin görüşlerine önem veren, fik ir âlemimize 

düşen görüşlere peşin hükümle yaklaşmayan müm

taz bir topluluk gözüyle baktığımdan, Akif bey'in bu 

zat hakkındaki mütalaasını bahse konu mecmuanın 

doksanıncı sayısının 207. sahifesinden az müdaha

len sadeleştirmeyle lâtinize etmeye cesaret ettim. 

Inşaallah makbul sayılır.

CEMÂLEDDİN EFENDİ

Şark âleminin yetiştirm iş olduğu fıtratların en 

yükseği olmasa bile, zirve insanları arasında yeri ol

duğu şüphe götürmeyen merhum Cemâleddin Efen

di hakkında bir kaç söz beyan etmek istiyorum. İçi

mizde merhumu görmeyen çoksa da, zannederim ki 

işitmeyen bilmeyen yokdur. İhtimalki sevgili oku

yucularımız şu satırlarda Cemâleddin'in özel haya

tına, hayat-ı ilm iye ve siyasasına dâir malumat bu

lacaklarını düşünebilirler. Hayır! Umulanı verebile

cek bir tercüme-i hâli inşaallah ileride yazarız. Be

nim bugün yapmak istediğim bir husus varsa, hazre- 

tin temiz hâtırasına sürülmek istenilen bir lekeyi, 

çirkin bir iftirayı göstermek, onun mahiyetini, yâni
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Cemaleddin Efendi HASIRCI

izafe olunanların nereden gel

diğini tetkik eylemektir.

---- Cemaledd in 'in— basılm ış,

basılmamış bir çok kitapçıkları 

vardır. Makaleleri ve hitabeleri 

de bulunmaktadır. Bence mer

humun en önemli eseri Mısır 

Müftüsü merhum Muhammed 

Abduh idi. Evet! Şinâsi bey'in 

millete en büyük hizmetini Na

mık Kemâl merhumu yetiştir

mek suretiyle eda etmiş olması 

gibi. Cemaleddin de İslâm dün

yasına pek kıymetli bir yâdigâr

olarak Muhammed Abduh'u bı- Cemaleddin Afganî

rakmışlır. Şeyh Abduh ölmüş 

yüreklere ruh-î gayret, ruh-i şehamet üfüren sihirli 

beyanlarını, feyz-i cûşacûşu hangi menbaadan a lı

yordu? Hiç şüphe yok ki, Cemaleddin'in miras bı

raktığı bilgilerden!

Cemaleddin'in İstanbul'a gelişi Âlî Paşan ın  sad

razam olduğu devire tesadüf etmişti. Merhum Af

ganlIlara mahsus kıyafet içinde Âlî Paşan ın  meclisi

ne girer, en yüksek mevkii ve şerefi ihraz eder, kim

senin nâil olamayacağı hürmeti görür idi. Bununla 

beraber Cemâleddin’i takdir eden yalnız Mehmed 

Emin Âlî Paşa idi. İstanbul'un bütün ileri gelen as

kerî şahsiyetleri, vezirler ve kibarları, adetçe, kıya

fetçe, lisanca kendilerine uzak telâkki edilmesi ge

reken bu zâtın ilmine, diyanetine, uluvv-ü cenâblı- 

ğına yâni büyüklüğüne ve cömertliğine hayran o l

muşlardı.

Aradan altı ay kadar bir vakit geçtiğinde Cema

leddin Meclis-i M aarif azalığına tâyin olundu. Bu 

m emuriyetinde öğretim ve eğitimin yaygınlaşması 

için düşündüğü vasıtaları korkusuzca ifade etti ki 

arkadaşları bunun rey'ine yâni ifade ettiği görüşle

rine iştirak etm iyorlardı. Devrin şeyhülislâmı bulu

nan zat; Cemaleddin'in fikirlerini hususî m enfaatle

rine mugayir gördüğünden fena halde kızıyor, za

vallıyı gözden düşürmek için bir yol, bir vesile 

arıyordu. 1287/1870  Ramazanında kış aylarından

Aralık ayına denk gelmiştir 

ki; Dar'ül Fünûn müdürü

---- (MosytrFahsiıı lakablı) Talı-

sin Efendi, Cem aleddin 

Efendi'den bir nutuk iste

mişti. Bunun da sanayi ve 

bilim .hususunda olm asını 

ihsas etmişti.

Cemaleddin, Türkçesi- 

nin o kadar ileri olmadığını 

ileri sürerek mâzur görül

mesini rica etmişse de, Tah

sin Efendin in  ısrarı üzerine 

çaresiz kalmış ve etraflı bir 

nutuk hazırlamış, zaman ve 

zemine uygun olup olm adı

ğını da önceden memleketin ileri gelenlerine gös

termiş idi.

Darulfünûn'un açılacağı gün, Cem aleddin'in 

nutkunu dinlemek için İstanbul'un yüksek rütbeli 

askerleri, uleması, eşrafı tamamen gelmişlerdi, Şey

hülislâm da gelenler arasında bulunmaktaydı. Ce- 

mâleddin kürsüye çıktığında şeyhülislâm olanca 

dikkatini nutkun içinde kötü yorumlamaya kabili

yeti olan bir iki cümle yakalamaya tahsis eylemiş 

idi.

Cemâleddin nutkunda diyordu ki; "mâişet-i in- 

saniyye bir beden-i zîhayata benzer; sanayiin her 

biri, mâişete olan medarı itibarıyla o bedenin bir 

uzvu mesabesindedir. Meselâ: melek tedbirin, irâ

denin merkezi olan dimağın aynıdır. Demircilik kol, 

çiftçilik ciğer, gemicilik ayak gibidir..1'

Cemâleddin'in bu gibi basit m isallerle (teşbih

lerle) bütün uzuvları saymasından sonra şu netice

yi verdiğini görüyoruz: "Saadet-i insaniyyenin be- 

niyyesi, cismi bu suretle teşekkül eder. Cismin ha

yatı ise ruh ile kâim olduğuna göre bu çişimin yâni 

saadet-i beşeriyyenin ruhu ya nübüvvet’dir yahud 

hikmetdir. Lâkin bunlar başka başka şeylerdir. Nü

büvvet bir itây-ı İlâhidir ki çalışmakla elde ed ile 

mez. Cenâb-ı Hakk mahlukları arasından her kimi 

isterse bu feyze mazhar kılar. Allahu âlem haysü ye-
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HASIRCI Ceınıtleririiıı Efendi

câl risâlete.

H ikm ete  gelince bu 

imâl-i fikr iie, iktisab-ı ma

lumat ile kazanılır. Sonra 

Nebî hatadan masumdur; 

halbuki hâkim hataya dü

şebilir. B ir de ahkâmı nü- 

büvvet-i dâmen-i ismeti, 

levs ve bâtılın hücumun

dan münezzeh olan ilm-i 

İlâhi üzerine vârid olmuş

tur ki bunları kabul imânın 

feraizi esasiyesindendir.

Hükemanın arasına gelince 

bunlara ittiba yâni uymak 

m ütehattim  yâni lüzumlu 

değildir Ancak İlâhi seri

ate m uhalif olmamak şar

tıyla akla m uvalık geleni kabul edilebilir."

İşte Cem âleddin'in nübüvvete yâni peygamber

liğe dâir söylediği sözler bundan ibarettir. Ulema-i 

İslâm 'ın icm aıyla sabit olan hakikatlere tamamen 

m utabıkdır. Şeyhüiis lâm ’ın; merhum Cemâled- 

din'den intikam  almak için, "Cemâleddin nübüvetti 

bir nev'i sanattır” diyor şâyiasını çıkardı. Bunu güç

lendirmek için de, "nübüvvet'i sanayie dâir söyledi

ği bir nutukda zikretti!” demekten çekinmedi. Daha 

sonra da; cam ilerde vaaz veren vaizlere şeyh Cema- 

leddin'in aleyhinde konuşmaları emrini verdi. Za

vallı Cem âleddin'in aleyhindeki sözlerin bühtan yâ 

ni asılsız olduğu, hakikatin meydana çıkması için 

şeyhülislâm la muhakeme edilmesinin lâzım geldiği

ni söylediyse de, kimseye bunu dinletemedi. Mese

le; gazetelerin de ağzına düşdü. Bu gazetelerden ba

zıları şeyhülislâm ın, bir kısmı da şeyhin lehinde bu

lunma yolunu seçtiler.

Sonunda merhum şikâyet ettiği kimselerin bir 

kısmından sabır ve sükunet tavsiyeleri alıyordu. Za

man bu gibi haksız şâyiaları gündemden düşürür, 

hakikati m eydana çıkarır, demek yoluna gidilerse 

de, gayret-i diniyyesi ilmi kadar yüksek olan Ceına- 

leddin bir türlü duramadı. Ne olursa olsun şeyhülis

lâm ile murafaa (duruş- 

malı dinlenme) olunma

sını ısrarla tâleb etti. Ne 

va r ki akıbet fikirler sü

kunete kavuşuncaya ka

dar İstanbul'u terk ede

rek daha sonra isterse 

dönebilmek şartıyla sü

rülmesi hakkında aley

h inde irade-i seniyye 

çıkmış oldu. Zavallı Ce- 

maleddirı her mânası ile 

mazlum bir halde İstan

bul'u terk ile Mısır'a git

meye mecbur oldu.

BANA GÖ RE NETİCE

C em â led d in  Afgan!; M .A kif E rsoy  g ib i m illetim i

zin e n d e r  y etiştird iğ i v e  ih la s  s a h ib i  b ir  zatın  k a l e 

m e  a lm ış o ldu ğu  yazısıy la  tez k iy e  ed iliy or. Bu A fga- 

n î  için c id d en  bü y ü k  b ir  m azh ariy ettir . A k if bey'in  

b a h s e  k on u  ett iğ i ş ey h ü lis lâm  A k şeh ir li H asan F eh 

m i e f e n d i  o lup, Sultan A bdü laziz  hân'ın  h em  h o c a s ı  

h em  d e  on u n  d ö n em in d e  ik i d e fa  b â b - ı  m eş ih a te  

getirilm iştir.

İki m eşih a tin in  to p la m ı b e ş  s e n e , ik i ay, on  gün  

tutm uştur. 149 . v e  !$j. şey h ü lis lâm d ır . ı 8yy'de a z le 

d ilm iş v e d e r h a l  M ed in e'y e g ö n d er ilm iş tir . 18 8 5 'de 

M ed in e'd e  v e fa t  etm iştir. Ş ü p h es iz  k i  b ir  ş ey h ü lis la 

m a  v a iz lere  em ir le  a le y h t e  s ö z  s ö y le tm e k  doğru iş 

o la ra k  g ö rü lem ez  ve yakışm az .

B eri y a n d a n  2 . A b d ü lh am id  hân'ın  C em âledd in  

A fgan 1 h a k k ın d a k i  ta k ib a tla r ın a  bak tığ ım ız  da h e le  

M u h am m ed  A b d u h ’un m ason lu ğ u  k ez a  ay n ı ille t le  

Afganî'nin d e  m alu l o lm ası, bu n a  in z im am en  son  

d ev ir  d eğ er li  in san larım ızın  s iy a s i g ö rü ş le r in d ek i  

i s a b e ts iz l ik le r  arasın d a , ö n em li  y er i bu lu n an  sev g i

lim iz M eh m ed  A k if b e y ’in bu  tez k iy es in i k en d i sevg i 

dün yasın ın  b ir  tezahü rü  o la r a k  n ite len d ir iy o r  v e A f

g a n !  ve şey h ü lis lâm ın  a ra la r ın d a k i hak, m ah k e ın e -i  

k ü b ra y a  k a lm ış  görü n ü yor.
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Yüreklere Çığ Düştü

Y irm ibirinci yüzyılı g ö rm e k  h er babayiğide nasip o l
maz derlerdi, ben de inanır, biraz da hissettirm ed en  
gu ru rlan ırd ım . H ep o  biiytilii yılı, bebeklerin b ah an  

beklediği gibi bekler, hem  de biraz kendim i yü rek len d iril
d im . Çünkü bu asra tanıklık e tm ek  vardı.

Öyle ya, herşey değişecekti. İnsanlar d ü şü n m ed en  y a 
şayacak değil, düşü n d ü k lerin i konuşacak, yolsuzluk o lm ay a
cak , hele ki kast, statü k o, tabu ne varsa yıkılacaktı. Kolay m ı, 
asrın  adı yirm i birinci asır o lacak tı. N itekim  oldu da...

Beklemeye koyuldum . M od ern  ve p o stm o d ern  d a rb e 
ler tarih  olacak ya da takvim  yapraklarında ‘vakti zam an ın d a’ 
diye başlayan b ir m asalı an d ıracak tı. H er o rta m a  ayak u y d u 
ran  insan değil, ayaklarını yere sabitleyen ayaklar olacaktı. 
N eler olm ayacaktı ki... A m a gel gelelim kloru h aram i misali 
yolsuz, bankaları zürafa m isali h o rtu m su z, enerjiyi, tiy atro 
y u , sanatçıyı, esnafı... tü m  noksanlıklardan beri görecektik; 
a m a  bir türlü b aşaram ad ık . M iyop olan gözlerim iz sadece  
uzağı değil, yakını da n et g ö rem ez  oldu.

Şubat ayı zem heriden daha çetin  geçm eye başladı. 
Z em h erid e d o n an  ellerim iz, yüzleriinizdi. Fakat şubatta fi
kirlerim iz, beyinlerim iz d o n d u . H ü crelerim iz  hareketsiz kal
dı. Adeta “H azır o l f ’a g eçti. G ü n  doğm ad an  envai çeşit d a r
b eler icat oldu. Rap rap sesleri, h er ne kadar dilleri bağlasa ve 
beyinleri dondursa da asıl kalbim izin ritm ini hızlandırdı. 
H er sabah insanlar; güneşi farklı bir noktadan d o ğ acak m ış
çasın a ya da geceler yüzyıl olacak m ışçasın a bedbin ve bitkin  
b ir  biçim de beklem eye başladı.

Abaların altların d an  kalkan sopalar dile geldi. Şakıdı 
yaz gecelerini nam eleriyle süsleyen bülbülün kış gecelerini 
tu z  buz eden sesleri. Kuşların bir yudum  d öşlerinde bir u m 
m an ın  gizli o lduğunu d u y m am ak  e'de değildi. H er çırp ın ış

ta çığlık, her nefeste ah vardı. G üvercinler b aşlarından özgür
lüklerini sem bolleştiren beyazlarını çıkardı. G encecik beyin
ler kirlenm eye, yürekler ü rp erm eye başladı. Bu manzarayı 
idrak eden beynim de saat sesini an d ıran  zonklam alar belir
meye başladı. Kalbim de yara, dilim de ilm ek, ülkemde kaos- 
var. Payım a düşen susm ak... K onuşsam  da anlayan olm az, 
dem ek daha doğru olur.

Şubat denilince kork u yorum , hem  de iliklerim e kadar 
d on u yoru m . Belki de konuşm ak isteyip de b ir türlü  konuşa
m adığınım  cıı b ariz yanı da bu. U ygun ad ım  hizaya gelerek 
yerim den kırm aşm ak şöyle d ursun, u tanıp  yerin dibine d oğ
ru b ir elin beni çektiği hissine v arıyoru m . H an i şair demiş ya 
“Ya aklım olm asaydı/Ya dehre (dünyaya) gelm eseydim .” Hem  
akıl taşım ak, hem  de dünyada olm ak  iki farklı kutup. Aldınız 
olup da o aldı sır gibi taşım anız m ü m k ü n  değil. Ben de bu 
duyguyu -sırtın d a dünyaları taşıyan, an cak  bir sözü bile taşı
yam ayan ham al m isali- o m u zu m d a taşıyoru m .

D üşünceye pranga vurulduğunda gökyüzü yasa b oğu 
lur, yıldızlar kayar, siyah bulutlar dağların başında tül olur. 
Aşıkların bağrı yanar, hayalleri kül olur. Sevda anlamsızlaşır, 
düşünceler nasırlaşır, fikirler köhneleşir... G ünler döner, ay
lar geçer, yıl olu r; fakat silinm ez kirleri b eyinlerin , nasırları 
d ü şüncelerin , yaraları gönüllerin. M an d alları çekilince dille
rin iblisler cirit atar meclisi sahbalarda. Ö tm eyen  bülbülün, 
uçm ayan serçenin , vebali hür düşü n cen in  b ilm em  kimindir?

Şubatlar ayırır sevgilileri. Akıllarıyla d o st olanlar, akıl
ları başlarına yar olduğu için dünyada rah a t yüzü görm ezler. 
Uygun adım  m arş! Kıta dur! H azır ol! R ah at!. Çünkü aylar
dan Şubat. Ola ki m odern ya da p o stm o d ern in d en  bir darbe 
olursa h e1'!,a t ki lıevhat!
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Zafer Özdemir / Ömer Miraç Yaman

İHLAS VE TEVHİD
İhlas Sûresi Tefsîri 

İmi Teymiyye
O k u yu cu ya sunulan “ İhlas ve Tevhid” üstad İbn 

Teym iyye’n in  en önem li eserlerinden ve ilm inin enginli
ğini gösteren  en iyi delillerden biridir. Eserde, üstadın ki
tap  ve sü n n etten  çokça delil getirm esi, felsefecilerin ve
kelama la nn iddialanm bizzat kendi vÖ!!îernleriv!e rü-

y o r u m  l a m a  
k on u su , te vil, 
tefsir ve te’vil- 
tefsir ayrım ı 
gibi k onular da Pınar yay., 366 sh.
ele alınm ıştır.

Ayrıca üstad, tezlerini tartıştığı sırad a, sSağlam m e-
tndıhın sanarak gerçeği (h ak k ı) TCıırhın v#» hadîsin rlışm-
ı  . 1 . :  i .........  m  . .. ı . - - i  i  i  r  i  • • tsunu isçiyi id M diuıiıı •» y u ııc ıc ıı jm u u i (îiiıiiicı ıııııı ııa-

tütm esi hususundaki başarısı sayesinde eser alanında tek 
o lm a niteliğini taşım aktadır.

E serd e, İhlas Sûıesi’nin tevhid’in anlam ını başka 
ibarelerle anlatılm ayacak  k ad ar iyi an latm ak ta olduğu iş
lenm iş, “e h a d ”, “sam ed ”, “doğm ayan  ve bir başkasını d o 
ğ u rm ayan ” gibi kavram lar K ur’an ve sünnetin  bakış açı
sıyla ele alınm ıştır. Bunlara ek o larak  Kur’an ’ı anlam a ve

falarına değinm eden g eçm em iş, şeytan ın  kendilerini, 
farkına v arm ad an  şirk bataklığına dü şü rü n ceye dek akıl
larıyla nasıl oynadığını, on ları nasıl ayarttığını açıklamış.

İbni Teymiyye, İslam ’ın tem eli olan  tevhid olgusu
nun ana ilkelerini içerm ekte olan İhlas Sûresi’ni İslâm ’ın 
iki kaynağı olan K u r’an ve sü n n et bağlam ında ele alarak  
incelem ektedir.

KUR'AIM'IIM K0I\IULU 
TEFSİRİ

Muhammed Gazali

Nüzul ortamından uzaklaştık
ça Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlan
masında farklı usul ve yöntemler orta
ya çıkmıştır. Tüm bu usul ve yöntem
lerin tek amacı ilahi muradı anlayıp 
hayatta pratize etmek olmuştur. Yeni 
yöntem ve metodoloji arayışları günü
müzde farklı bir boyut kazanmış ve 
yeni bir tefsir metodu ortaya çıkmıştır.

Artık Kur’an tefsirinde bu yeni 
metoda başvurarak birçok çalışma or
taya çıkmıştır. “Konulu Tefsir” olarak 
tanımlanan bu metodun amacı; belir
li bir konuya ait değişik surelerde zik
redilen Kur’an ayetlerini bir araya top
layıp nüzul sırasını da gözönünde bıı- 
ilındurararak konularına göre ve usu
lüne uygun bir şekilde düzenleyerek, 
benzer ayetlerle ilgili oldukları konu

yu işlemek olmuştur. Buna göre; Ko
nulu Tefsir, herhangi bir konuyu 
Kur’an’ın bütünlüğü içinde ele alıp, 
konuyu uzaktan yakından ilgilendiren 
Mekki ve Medeni tüm ayetleri nüzul 
sırasını gözeterek bir araya getirmek 
ve yorumlama faaliyetidir. Bu ıııetodla 
yapılan çalışmalardan birisi de Mıı- 
hamıned Gazali’ııin “Kur’an’ııı Konu
lu Tefsiri” isimli eseridir. Gazali, bu 
ıııetodla Kur’aıı’daki tüm sureleri ele 
almıştır. Eser, Kur’aıı’ı anlamak ve ya
şamak arzusu taşıyan ve Kur’an ayetle
rini ıızuıı yorumların detayına boğ
madan kısa ve özlü bir şekilde anla
mak isteyen her Kur’an öğrencisinin 
istifade etmesi gereken bir kaynak ni
teliği taşıyor.

Çıını Yayınlan,.150 sh.
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ADEMOĞLU’ NUN İLK MEZHEBİ
- - - - - - - - - - - Cevdet-frcrid---------

Eserde; Hz. Adem'in iki oğlu 
arasında meydana gelen insanlık 
tarihinindik mücadelesinden lu -  
ceketle Yiice Allah’ın tasvip ettiği 
metodu değişik açılardan değer
lendirerek, Alemlerin Rabbi ta
rafından onaylanan bu metodun 
insanlık için bir meşale olması 
gerektiğini ısrarla vurguluyor.

Pınar Yayınları, 120 slı.

TÜRKİSTAN GECELERİ
Necip el-,\iyıaııı

Doğu Türkistan... Yıllardın Çin zulmü
ne karşı yapılan mücadeleler... Acaba 
kaçnnrz-hundnn haberdarız? Türkistan 
Geceleri” bu mücadelenin en sıcak za
manlarından bir kesit sunuyor. 3. Baskı
sı Aralık 2000’de Özgün Yayıncılık tara
fından yapıldı. Kapak fotoğrafı, Uğur 
destanlarından "Gaıib ile Saneın”i anla
tan Gazi Aiııned’in bir çalışması.

Özgiir Yayınlan, 204 slı.

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI
M. Hüseyin Heykel

Dönemin önde gelen düşü
nürlerinden olan M. Hüseyin 
Heykel tarafından kaleme alı
nan bu eser, yazıldığı tarihten 
bu yana, metodolojik açıdan 
siyer literatürünü içerisinde 
ayrıcalıklı bir konumun sahibi 
olmuştur.

Yöneliş Yayınları, 2. cilt 820 slı.

I

i l i

GELENEKTEN GELECEĞE
Ilber Ortaylı

tlber Ortaylı, bu dikkate değer çalış
masında gelenek kavramından ede
biyata, tarihçiliğimizin eleştirisin
den tiyatroya, demokrasi tarihimiz
den Hammer ve Cevdet Paşa’ya, 
Harf Devrimi’ndcn Mimar Sinan’a 
kadar son derece zengin bir alanda 
al oynatıyor ve geleneğimizin gele
ceğimize eklemleneceği mihverleri 
tesbite yöneliyor.

Ufuk Kitapları, 184 sh.

UM* »J*

Kimlik
ve

Din

-n —I

KİMLİK VE DİN
M. Naci Kıtla

Ergenlik döneminde dini dü
şüncenin gelişimi üzerine ya
pılan bu araştırma, Dr. M. Na
ci Kula tarafından hazırlandı.

Ayışığı Kitapları, 200 slı.

H0SK1EKI H flK İM

HDtıllAh « J U ıU lıu
t»

KÖŞKTEKİ HAKİM
Abdullah Mııradoğhı

Gazeteci Abdullah Muradoğlu’nuıı 
kaleme aldığı “Köşkteki Hakim” 
isimli kitapta, Cumhurbaşkanı Ah
med Necdet Sezer’iıı tüm yaşamı 
gözler önüne seriliyor. Cumhurbaş
kanı Sczer’in Hukuk Fakültesi yılla
rından İsmet Paşa ile akrabalığına 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerin
den bugüne kadar olan gelişmeler 
aktarılıyor.

Anka Yayınları, 492 slı.

İNSANLIĞA IŞIK TUTAN 
KONUŞMALAR

Ahmet Çağlayan

İnsanlığa ışık tutan unutulmayan 
edebi miraslarının derlendiği kita
bın, Veda Hutbesinden, C. Me- 
riç’in Ahlak Üzerine’ye, Mande- 
la’daıı, Gandhi’ye, lkbal’dcıı, Mal
colm X’e kadar geniş bir yelpazesi 
var. Yazar’ın hikaye ve şiir kitapları 
da bulunuyor.

Çağlayan Yayınları, 330 slı.

EMİLE ya da ÇOCUK 
EĞİTİMİ ÜZERİNE

j.j. Rousseau

Bu çalışmada; insanlığın geçmiş
ten günümüze kadar uyguladığı ve 
halen uygulamakta olduğu “m o
dern eğitim anlayışı” ile Roussc- 
aıı’nun buna alternatif olarak sun
duğu “dışarıya dayalı eğitim anla- 
yışı’’nın karşılaştırılmasını gör
mekteyiz.

Babil Yayınları, 233 slı.
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SEVENLERİN BAHÇESİ
İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye

Bu kitapta; tbnü’l-Kayyiııı, 
sevgi konusunu gramatik, di
ni, tıbbi ve psikolojik açıdan 
ele alıp, bu konuya yönelik gö
rüşlerini cesaretle ortaya koy
muştur. Yine bu eser, sahasın
da oldukça kapsamlı bir eser 
olup, bu alandaki çalışmalara 
kaynak teşkil etmektedir.

Alisen Yayınlan, 424 sh.

KÜL RENGİ KOLYE
Hüseyin Altuntaş

Bu roman; ruhlarında gençlik fır
tınaları esen genç insanların, ken
di yüreklerini nasıl denetleyip du- 
rulttuklarını, herbiriniıı iç dünya
larındaki ruhsal çatışmaları ele 
alıyor.

Şehir Yayınlan, 240 sh.

HADİS TEMELLİ KALIP 
YARGILARDA KADIN

Doç. Dr, Ali Osman Ateş

Bıı kitapta; Kıır’an ve Sünnete 
göre çağımızda kadının statüsü
nün belirlemek, kadına yönelen 
olumsuz bakış açısının dayana
ğını oluşturan, kalıp yargılara te
mel teşkil eden geleneği sorgula
mak ve kültürel mirasımızı el
den geçirmekle mümkün.

Beyan Yayınları, 400 sil.

i l l k e d ' i -
"  v a b a n m a z .

BU ÜLKEDE YAŞANMAZ
M. Emin Kaza

Birey yayınları, gazetecilerin ken
dilerine has üsluplarıyla aldıkları 
yolu kitaplaştırıyor: “Bu Ülkede 
Yaşanmaz" ve “Baş Ağrıtmayan 
Yazılar”ı M. Emin Kazcı'ıım yazı
larının bir araya getirildiği son ki
tapları.

BireyYaymları, 170 sh.

Yeni Çıkan Kitaplar
1- Ebıı Hureyre’ye Yönelik Eleştiriler, Osman Giincr, İn

san yay., 168 sh.
2- Kaşâııî’ye Göre Kıır’an’m Tasavvuf! Tefsiri, Pierre 

Lorry, İnsan yay., 151 sh.
3- İçim Sur Berraklığında, Ali Haydar Haksal, Yedi İklim, 

120 sh.
4- Bedevîlikten Hadâriliğe Küfe, M. Mahfuz Söylemez, 

Ankara Okulu yay., 367
5- Kendi Sesinin Yankısı Necip Fazıl Kısakiiıek, Orhan 

Okay, Ufuk Kitapları, 312 sh.
6- İslam Felsefesinin Avrupa’ya Girişi, Charles E. Bııtter- 

warth -  Blake Andree Kessel, Ayışığı Kitapları, 172 sh.
7- Wesirfmger Pastanesi, Murat Kapkıner, Beyan yay., 237  

sh.
8- tslam Düşüncesinde Muhalefet, Dr. Nevin Abdülhâlık 

Mustafa, Ayışığı Kitapları, 422 sh.
9- 28 Şubat “Postmodern” Darbenin Öykiisii, Hasan Ak- 

pıııar, Ü m it yay., 355 sh.
10- Sert Adımlarla Her Yer İnlesin, -28 Şııbat’ın Perde Ar

kası-, Nazlı İlıcak, Timaş yay., 320 sh.
11- Kafkasya Çemberi, Nur Dalay, Çivi yazıları, 219 sh.
12- İki Dirhem Bir Çekirdek, İskender Pala, Babıali Kültür 

yay, 184 sh.
13- TBM M  Devleti (1920-1923), Rıdvan Akın, İletişim 

yay, 4 4 7  sh.

14- İlahi Hitabın Tabiatı -Metin Anlayışımız ve Kur’an 
İlimleri Üzerine-, Nasr Hânıid Ebû Zeyd, Kitabiyat, 398 
sh.

15- Dünya Vatan, Edgor Morin -A. Brigitte Kern, İletişim, 
yay, 215 sh.

16- Avrupa’nın Etnik Porselasyonıı, Haz: Belgin Moııgon, 
Yazı-Göriintii-Ses yay., 163 sh.

17- Muhalif İslam’ın 1400 yılı, tsmaililer-Tarilı ve Ktıram- 
Fahad Daftay, Rastlantı yay., 570 sh.

18- Bankayı Portakal Gibi Sattım, Salim Taşçı, Ümit yay., 
287 sh.

19- Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri, Dr. Ahmed Vehbi 
Ecer, ASAM, 285 sh.

20- Buhûrî’nin Kaynakları, M. Fuat Sezgin, Kitabiyat, 399 
sh.

21- Neden Sıradışı Bir Valiyim, Recep Yazıcıoğlıı, Birey yay, 
156 sh.

22- Şia İnanç Esasları, Doç. Dr. Halife Keskin, Beyan yay, 
176 sh.

23- Üliim Psikolojisi, Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaca, Beyan 
yay, 400 sh.

24- Mustıllu Süleyman, Ahmet Mithat Efendi, Özgün yay, 
222 sh.
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YA AL YAZMAYI ÇÜRÜTMEK 
YA NÛS EYLEMEK KAHRI

Akkermanlı onlar 
akar su aklığına akar 
bilir onlar
sırtlarında bir ak gömlek ki gizlenmez 
yüreklerinde bir koca dağ ki erişilmez:

Buyruk aşikâr
yeşil duvaklı, al yazmalı, bürüncekli, poşulu
o ağır yükü omuzladılar
lâkin yakın edemediler ırağı
göğe ağamadılar
yağmadı da bir ışık yağmuru
kavrulup kül oldular.

Ne atları eşkin, ne kılıçları keskin şimdi
acıları kasırga gibi
bir düşüşe mıhlandılar
yer katı, nazarlar kaskatı
o ki ağır gelir rüsvânın merhameti
çârnâçâr
taş basarak göynüyen bağırlarına 
akça bir rüzgâra vererek saçlarını 
soysuzların lütfundan asillerin kahrına kaçtılar.

Ey denizler, ey dağlar, ey gökler ey yıldızlar
depreşen yıldırımlar, esriyen kor yığınları
ey küskün topraklar
pusuya düşen başdönmeleri
derisi yüzülen çığlıklar
tanıksınız
onlar cihânın hışmına uğradılar 
onlar ateşle imtihan olundular.

Onlar... ak evlerde, ak ellerinde, ak kuşlar
hidemâtı ammeden memnu
Akkermanlı onlar
ölümle nihayet bulacak
bir felç değildir bu
bilir onlar
ve illâ
"yehdillahu limen yeşa".

Adem KANDEMİR
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U m ran’dan RP/FP’ye Uyarılar

Genel Secimler, RP ve İlkesizlik Endişesir * /

Müslümanın İktidarla imtihanı 
RP'yi Bekleyen Tehlikeler

Bu başlıklar altında 1996-98 yıllarında Umran'da yayınladığımız seri yazıları, 
2001 Türkiye'sinde yeniden dikkatlere sunmamızın elbette bir anlamı olmalı.

Refah Partisi’nin Aralık 1995 seçimleri sonrasında yaşadığı zafer sarhoşluğu 
ve iktidar adaylığı safhası, ardından 96-97 iktidar dönemi, sonra da 28 Şubat’la ik
tidardan düşürülüp kapatılması aşamalarındaki duruşunu değerlendiren bu yazı
larda, sadece sosyo-politik analizlerde bulunmakla yetinmemiş, partililere ve yö
neticilerine bazı endişelerimizi iletmeye gayret etmiş, kardeşçe “uyan" görevimi
zi de yerine getirmeye çalışmıştık.

Uyarılarımızın hangi ölçüde dikkate alınıp alınmadığını bilemeyiz; ama tanık 
olduğumuz gerçek şu ki, RP/FP yıllardır savunduğu fikir ve iddialarında tam bir se
bat ve kararlılık ortaya koyamamış; kendisinden beklenen ilkeli duruşu sergile- 
yememiştir. “iktidar fitnesi”, “ilkesiz uzlaşma”, “dünyevileşme” ve nihayet “bölün
me” tehlikelerine karşı o gün yaptığımız uyarıların bugün de geçerli olduğuna ina
nıyor, ayrıca bu mü'mince uyarılara kendilerini muhatap kabul eden bütün siya- 
si-ideolojik hareketler için de geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz.

Bu belgenin, Umran’ın kapağına taşıdığımız “FP’yi bölme” tuzağına da ışık tu
tacağı kanaatindeyiz. Umarız, “FP’de vuruşanlar” bu kardeşçe uyarıları dikkate alır 
ve tarihi sorumluluklarının bilinciyle hareket ederler.

Ümran
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GENEL SECİM LER. RP VE İLKESİZLİK  ENDİŞESİ

9prim MâhJİ

24 Aralık 1995 günü yapılan Milletvekili Genel seçimi 
için söylenebilecek ilk şey herhalde bu seçimin, öncesi 
ve sonrasıyla pek çok bakımdan ilginç bir genel seçim 
oluşudur.

Evvela seçimin Aralık ayında, alel acele, hatta doğru 
dürüst bir propaganda dönemi ve seçim atmosferi bile 
yaşanmadan yapılması, bugüne kadar tecrübe edilen se
çimlerden farklı bir yanını oluşturdu. Türkiye demokrasi 
tarihinde ilk defa Aralık ayında bir genel seçim yapıldı. 
Buna da sebep olarak ekonominin giderek bozulan du- 
rumu,yeni kriz sinyalleri vermesi, 1996'nın hemen ilk ay
larında ödenmeyi bekleyen iç ve dış borç miktarının kor
kunç rakamlara tırmanması vb. ekonomik gerekçeler 
gösterildi. 1994 Aralık ayını ara seçim için uygun bulma
yıp karda kışta seçim yapılmaz diyen iktidar partisi lider
leri ve özellikle Başbakan Tansu Çiller ekonomik gerek
çelerin yanısıra DYP içindeki rahatsızlıklardan dolayı da 
bir yıl önce söylediklerini unutmuş göründü ve ülkeyi 
apar topar seçime götürdü.

Fakat yine ilginçtir, seçim tarihine birkaç haftalık bir 
süre kalıncaya kadar dahi seçimlerin yapılıp yapılmaya
cağı kesinlik kazanmış değildi. Yeni seçim kanununun 
Anayasa Mahkemesi’nde iptali ve seçimlerin ertelenme
si beklentisi, DYP'Iİ küskünlerin bu yöndeki gayretleri 4 
Aralık 1995 tarihine kadar bu belirsizliğin sürmesini sağ
ladı.

Seçimlerden RP’nin iyi bir sonuçla çıkması halinde 
seçimlerin meşruiyetinin ordu tarafından şüpheli görüle
ceği yönündeki haberlerin sızdırılması akıllarda soru işa
reti bırakan bir diğer husus oldu.

Yine bu seçim öncesi dönemde de daha önceki dö
nemlerde görülmemiş biçimde sistem tartışıldı, sorgu
landı. ciddi sistem tartışmaları cereyan etti. Refah Partisi 
Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin laiklik anlayışını 
sorgulama konusu yaparken HADEP, ırkçılık açısından 
aynı şeyi yaptı. Genel olarak diğer partiler de sistemin 
ciddi biçimde revize edilmesi gerektiği görüşünü savun
dular.

Bu tartışmaların sürüp gittiği bir ortamda gündeme 
bir başka "önemli" konuyu getiren ve seçim atmosferine 
farklı bir soluk, farklı bir canlılık katan kişi MHP listelerin
den milletvekili adayı, Eski DGM Başsavcısı Nusret Demi- 
ral oldu. Demiral'ın Türkçe ezana duyduğu nostaljik özle
mi dile getiren şairane ifadeleri, hanedan tartışmaları ve 
Halil Şıvgın’ın gayretleriyle birleşince MHP'nin can düş
manı gördüğü HADEP'le kader birliğine giden yolu açtı.

Doğru Yol Partisi aday listelerine aldığı eski polis şef
leri, genel kurmay başkanı ve bürokratlarıyla 46 misyo
nuna sahip bir partiden ziyade Cumhuriyet Döneminin 
CHP'sini çağrıştıran bir kisveye büründü. Herkesten ve 
her zamankinden daha çok bir devlet partisi görünümü 
kazandı.

ANAP, vaktiyle dışlama yoluna gittigi muhafazakdi 
isimlere kapılarını tekrar açtı.Denebilir ki, bu seçimlerde 
muhafazakarlık hayli iş yaptı, hayli itibara bindi. Fakat bu 
gelişme laik-müslüman saflarının berraklaşmasını engel
lediği için belki de müslümanlar adına kaçan bir fırsatı 
ifade ediyordu. Refah Partisi ise muhafazakarlığını eso- 
erek kitle partisi hüviyeti kazanmaya başladı. DYP'den 
dışlanan 46 misyonu RP'ye geçti.

Bir diğer ilginç gelişme sol/alevi cenahta yaşandı. CHP 
içinde yer edinegelmiş Aleviler, müstakil olarak, Demok
ratik Barış Hareketi adı altında seçimlere katılma kararı 
aldı ve fakat son anda Atatürk'ün partisinin barajı aşa
mama tehlikesinin belirmesi üzerine seçimlerden geri 
çekildi. Bundan dolayı biz de Alevilerin iddia edildiği gibi 
gerçekten de Türkiye nüfusunun 25-30 milyonunu oluş
turup oluşturmadıklarını öğrenme fırsatından ne yazık ki 
mahrum kaldık. (Bu iddia sahipleri herhalde Türkiye nü
fusunu 140-200 milyon civarında tasavvur ediyorlardı) 
Gerçi seçim sonuçları da bu baraj endişesini haklı çıkara
cak mahiyette tecelli etti.

Seçim sonuçlarına ilişkin Bir Değerlendime

Hemen her seçime yeni bir seçim kanunuyla gidilen 
Türkiye'deki 24 Aralık Milletvekili Genel seçimi'nin orta
ya koyduğu sonuçlar da son derece ilginç ve önemli 
yönler arzediyordu.

Seçime katılım oranı %  82-83 gibi yüksek bir rakama 
ulaşmıştı. 27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde olduğu gibi 
bu seçimlerde de halk "laikçi" medya tarafından “de
mokratik görevini hassasiyetle yerine getirmeye (ve as
lında bu davranışıyla RP'nin önüne çekilecek duvara hiç 
değilse bir tuğla koymaya, bir oyla olsun bunu yapma
ya) çağrıldı. Ancak katılım yüksek oranda gerçekleşmesi
ne rağmen RP'nin birinci parti olması engellenemedi. 
Hatta hava şartlarının müsait olması ve katılımın yüksek 
düzeyde gerçekleşmesi sebebiyle RP'nin birinci çıktığı 
bir seçimin meşruluğunun sorgulanması için bahane de 
kalmamış oldu.

Seçimin en sürpriz sonuçlarından birisi kuşkusuz 
DYP'nin anketlerde ve zihinlerde çok yıpranmış bir parti 
olarak görülürken ANAP'tan çok cüzi bir farkla geride 
kaldı ve hatta seçim sisteminin bir cilvesi olarak oyca ge
ride olduğu bu partiden sandalye sayısı olarak üstün çık
tı.

Aslında hiç kuşkusuz DYP 1991 seçimlerine oranla 
ciddi kan kaybetmişti. O gün %27  civarında olan oyları 
bugün %  19'a inmişti. Fakat her ne hikmetse, bu nokta 
genellikle gözden kaçırıldı ve DYP seçiminin başarılı par
tileri arasında zikredildi. Belki de burada başarı gibi gözü
ken şey DYP'nin beklenenden fazla oy alması, beklendi
ği kadar yıpranmamış olmasıydı. Zihinler buna, yani çok 
daha düşük bir grafik eğrisine şartlandığı için, bu başarı 
gibi lanse edilebildi.
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Fakat yine de DYP'nin aldığı bu oy oranında iyice de durulmayı gerektiren bir husus. Propaganda döne- 
tahlil edilmeyi bekleven bazı hususların bulunduğu mu- minde HADEP'in medyada genellikle bölücü bir parti
hakkak. Çünkü bu parti sadece iktidardaki koalisyonun 
yıllarca büyük ortağı olmuş ve dolayısıyla yıpranmış bir 
parti olarak girmemişti seçimlere. Seçimlerden kısa bir 
süre önce eski kurucularını ihraç etmiş, parti örgütlerini 
feshetmiş ve yenilemişti aynı zamanda. Bütün bunlara 
rağmen aldığı oylara bakılırsa, demekki Türkiye’de bir 
partiden, adı partiyle özdeşleşmiş kimselerin ihraç edilip 
dışlanması halk üzerinde pek de etki yapmıyor. Belki 
Türkiye’de insanlar kolay kolay parti değiştirmiyor!

Keza DYP bu seçimlere, çeşitli televizyon kanalların
daki açık oturumlarda ayan beyan Amerikan tarzı yemin 
eden bir genel başkanla girmesine, bu genel başkanın 
bu tür hasletlerinin iyice gözler önüne serilmesine, öte 
yandan yurt içi ve dışındaki mal varlığını izah taleplerine 
doğru dürüst bir cevap bile verilmemesine rağmen bu 
oy oranını tutturmayı başardı. Demek ki bütün bunlar 
artık toplumumuzun değerlendirmede kıstas kabul etti
ği şeyler olmaktan çıkmış! Demek ki bir başbakanın ken
di ülke ve halkına uzak, fakat okyanus ötesi ABD'ye çok 
yakın oluşu bu halk için pek de ilgi ve endişeye değer bir 
husus değil! Ne de ekonominin Cumhuriyet tarihindeki 
en bunalımlı günlerini yaşaması!

ANAP ise seçimin bir diğer sürpriz sonucunu aldı. 
Bünyesine seçim öncesinde muhafazakar isimleri alması 
belki daha büyük bir hezimeti önledi. Mesut Yılmaz mu- 
halfette olmasına rağmen partisinin oylarını sistematik 
olarak azaltma başarısını(l) gösteren bir parti lideri unva
nına hak kazandı. ANAP 1991 seçimlerinde %24 civarın
da bir oy oranı elde etmişti. 24 Aralıkta bu rakam %  
19’lara indi.

Yine seçimler halkın muhtemelen laiklik diye bir 
kaygısının olmadığını gösterdi. DSP beklenen oy patla
masını yapamadığı gibi CHP baraj üzerinde ecel terleri 
döktü; son anda kefeni yırttı.

İslamcılık “m”, Milliyetçilik “Out"

Seçimlerin hiç kuşkusuz önemli sonuçlarından biri de 
Türk ve Kürt milliyetçiliğinin temsilcisi konumunda olan 
siyasal partilerin, MHP ve HADEP’in %10'luk genel barajı 
aşamamaları ve parlamento dışında kalmalarıydı.

MHP'nin DYP ile bir seçim ittifakına gireceğine kesin 
gözüyle bakılırken, birdenbire bundan vazgeçilmiş, ar
dından oğul ve damatlarını MHP listelerinden milletveki
li adayı gösterdiği için Türkeş’e karşı hanedan suçlama
ları yöneltilmiş, MHP liderliği ise bu suçlamaları doğrular- 
casına bu akrabadan kişilerin adaylıklarını geri çektiğini 
açıklamıştı. Yine o günlerde partiyi yıpratan bir başka 
hadise ise, hiç gündemde böyle bir konu yokken, Demi- 
ral’ın yukarıda değindiğimiz, ezanın Türkçe okunması 
yönündeki arzusunu dile getiren ifadeleri olmuştu. Belki 
Cumhuriyet tarihinde ezan ikinci defa bir siyasal partiyi, 
CHP'den sonra şimdi de MHP'yi çarpıyordu.

Baraj engeline takılan bir diğer parti olan HADEP'in 
son anda seçimlere iştirak kararı alması, bilhassa üzerin-

PKK’nın uzantısı olan Dır siyasal parti olarak değil de, sı
radan, mazlum, itici olmayan veya hatta şirin bir parti 
olarak sunulması, önceden söylenen, yazılıp çizilen şey
lerin adeta unutulmuş görünmesi, şayanı dikkat bir du
rum arzediyordu.

Öte yandan HADEPyöneticilerinin barajı aşamaya
caklarını tahmin edemediklerini düşünmek de muhal. 
Gerek Güneydoğu’dan gerekse Türkiye'nin başka bölge
lerinden alabilecekleri oy oranı belli. Buna rağmen parti
nin seçime sokulması ister isteremez Refâh’ın önünü 
kesmeye yönelik bir komployu akla getiriyor. Hele hele 
HADEP’İ yönlendirenler bunu bilerek yapmışlarsa, bu ko
nuda bir soru işareti koymak lazım.

Seçim sonucunda bu partinin %  4'lerde seyreden bir 
oy oranıyla parlamento dışında kalması, Türk ve Kürt 
halkları arasında bir problem olmadığını gösteriyor. Halk 
adeta "biz bir Kürt partisi istemiyoruz" mesajını veriyor. 
Özellikle de Güneydoğu dışındaki seçmenlerden bu so
nuç çıkıyor.

Gerçi bu sonuçlar öbür milliyetçiliğin kalesi için de 
geçerli. MHP de şehitlerin cenaze törenlerinden ve milli 
maçlar sonrasındaki çılgınlık ve taşkınlıklardan umduğu
nu bulamadı ve HADEP’le kader birliği etmek zorunda 
kaldı.

Artık Türkiye’de milliyetçilikler yeterince rağbet bul
mazken, İslamcılığın temsilcisi olarak algılanan Refah 
Partisi halkın en çok teveccühüne mazhar olan siyasal 
parti oluyordu.

Refah'ın Önlenemez Yükselişi

Refah Partisi beklendiği gibi seçimlerden birinci ola
rak çıktı çıkmasına ama, oy oranı itibarıyla kendi çevre
lerinde bir hayal kırıklığına da yol açtı, %25-30'lar dola
yında bir oran beklenirken, bu %  21 'lerde kaldı.

Bu durum, Refah liderlerinin seçimlere yeterince 
önem vermediği, tabir caizse “ayağını gazdan çektiği" bi
çiminde yorumlara yolaçtı ki, bizce böyle bir durumdan 
ziyade seçim atmosferine ülke genelinde tam anlamıyla 
girilemeyişi ve parti teşkilatında başarılı isimlerin önce 
27 Mart 1994 yerel seçimlerine, şimdi de genel seçimle
re aday olarak iştirak etmeleri ve sonuçta teşkilatlanma
da bir boşluk ve zaafın başgöstermesi gibi etkenler bun
da rol oynamış olabilir.

Öte yandan halka hizmet etmenin oy getirmeyece
ğini doğrularmışçasına mesela Büyükşehir Belediyesinin 
önceki dönemlere nazaran çok iyi çalıştığı İstanbul gibi 
bir yerde oylarında artış bir yana, hatta düşme görüldü.

Fakat herhalde Türkiye geneli itibarıyla Refah Parti
sinin hem ciddi bir oy artışı sağlaması, hem de önceki 
dönemlerde pek rağbet görmediği çeşitli bölgelerde de 
artık halkın teveccühüne mazhar hale gelmesi altı çizil
mesi gereken bir gelişmeydi.

Şehir merkezlerinde aldığı oyları bazı çevreler özel
likle, artık eskimiş bir argümanla “bunlar varoşlardan,
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voksııl kp-slmlprden gelmiş oylardır" biçiminde izah et 
meye hala devam ededursunlar, Refah Partisi bu seçim
lerde Izmir, Roll ı, Ralıkesir t grrn hgzı Akdeniz iüeri gibi 
bugüne kadar hemen hiç milletvekili çıkaramadığı yer
lerden parlamentoda sandalye sahibi olmayı başardı.

1991 seçimlerinde MHP ve IDP ile ittifak halinde aldı
ğı oy oranı %  17'den RP payına %  14 ayrılmış bile olsa ge
riye %  7'lik bir artışkalıyordu ki bu da dört yıllık bir dö
nem için hayli iyi bir performans sayılabilirdi.

RP ya da Müslümanlara nicesizlik Yakışmıyor

Refah liderliği bu performansı seçim sonrası dönem
de ilkelerine sımsıkı sahip çıkma konusunda da göster
melidir. Seçimin hemen ertesi gününden itibaren parti li
derliğinden ve önde gelen isimlerden gelen beyanatlar 
bu hususta akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmıştır.

Parti liderliğinden sadır olan pek çok sözün, seçim 
sath-ı mâhilinde söylenmiş şeyler olduğunu, seçim önce
sinde kaldığını söylemek, müslümanlar için politik icap
lar kabiliyetinden tasvip olunabilecek yaklaşımlar diye 
sunulamaz “nfin dündür hngün bugündür" anlayışı; İslâ
mî hır iddia taşımayan, içeride ezan-hayrak. edebiyatı ve 
muhafazakar adaylarıyla halkına hoşgorünürken, dışarı
da halkının İslam'a yönelişini şikayet konusu eden ve btı 
tavırlarıyla Kur'an'ın ancak münafık tanımına uyan diğer 
siyasi parti liderlerinin ağzına pek yakışabilir, ama müs
lümanlara asla...

İslam adına ortaya çıkanlar rakiplerinin yöntemlerini 
benimseyemezler; icabında her türlü yalana, sahtekarlı
ğa, gayrı meşru ve gayrı ahlaki yollara başvuran rakiple
rinin izinden gidemezler. Böyle yapanlar Kur'an'ın şu ika
zına muhatap olurlar. "Siz insanlara iyiliği emrederken, 
kendinizi unutuyor musunuz?" (Bakara, 44)

Refah Partisi'nin gerek liderliğinin, gerekse kadroları
nın zihinsel kirlenmeye karşı tam da şu dönemde daha 
da teyakkuz halinde bulunmaları gerekir.

Seçimden önce “batıl" ilan edilenlerin, seçimden bir 
gün sonra “sütten çıkmış ak kaşık" olarak vasıflandır
maları, partinin önde gelen kadrolarının adeta ne paha
sına olursa olsun, iktidar gelme özlemiyle yanıp tutuşan 
kimselerle dolu olduğu imajının verilmesi, mezkur endi
şelerimizi kuvvetlendirmekte ve bu kardeşlerimizi uyar
ma vazifesinin bizler için vecibe haline gelmeye başladı
ğını düşündürmektedir.

Refah liderliği buna benzer tavırların 1970'lerde nasıl 
olumsuz sonuçlar doğurduğunu iyi hatırlayacaktır. 14 
Ekim 1973'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde oy
ların %  11.8'ini alarak TBMM'de 48 üyelik elde eden MSP, 
6 şubat 1974'de Bülent Ecevit'in başkanlığındaki CHP ile 
yapılan koalisyon ve devamında solcu mahkumlara af çı
karması vb. gelişmelerle birlikte oldukça yıpranmış ve 5 
Haziran 1977'de yapılan seçimlerde oy oranı %  8.6'ya, 
milletvekili sayısı ise 24’e düşmüştü.

Fakat elbette bu demek değildir ki. tıiçbıı suıelte biı
koalisyona kalkışılmamalıdır ve koalisyon bizatihi bir il
kesizlik örneğidir. Refah Partisi de pekala heın başka 
partilerle koalisyona girip hem de tezlerinden, ilkelerin
den, taahhütlerinden ciddi bir sapmaya karşı kendisini 
koruyabilir ki, böyle bir durum muhtemelen kendisine' 
ideolojik anlamda oy veren kitleleri olumsuz yönde etki
lemeyecektir. Kuşkusuz bunun başarılması da son dere
ce güç bir iştir. İktidar nimetlerinin kişiyi uzlaşmaya zor
ladığı bilinen bir gerçektir. Nitekim seçim sonrası dönem
de sistemin ve sözcülerinin tavrı, "RP iktidara gelecekse, 
müslümanlar demokrasinin nimetlerinden yararlanacak
sa bize benzemelidir, elimizi-eteg'imizi öpmeli, özür dile
meli, günah çıkarmalı, ancak ondan sonra iktidar koldu- 
g'una oturmalıdırbiçiminde bir tavır takınmışlardır.

Dolayısıyla müslümanlar Kur'an'ın şu uyarısını da 
akıldan çıkarmamalıdırlar:

"Onlar... seni neredeyse vahyettiğimiz şeylerden sap
tıracaklar ve ancak o taktirdedir ki, seni candan dost edi
neceklerdi." (Isra, 73)

Müslümanlar. Tonlumu Dönüştü rmevi Hedger, ,pii

Bütün bunlar siyasal partiyi bir mücadele biçimi ola
rak benimsemiş müslümanlara hitaben dile getirilmiş 
hususlar kuşkusuz. Parti yapılanması içinde bulunsun 
veya bulunmasın tüm müslümanların unutmaması gere
ken birşey varsa, o da tevhidi mücadelenin asıl hedefinin 
nefislerde olanı değiştirmek, toplumu dönüştürmek ol
ması gerektiğidir. Bu hedef, ihmal edildiği müddetçe ça
balar beyhude ve bereketsiz kalacaktır.

Tıpkı Ra'd suresinin 11. ayetinde belirtildiği gibi 
"Gerçekten Allah, kendi nefislerinde olanı değiştirme

dikçe bir toplumun durumunu değiştirmez."
Veya Enfal 53'te ifade edildiği gibi:
"Bir kavim kendin olanı değiştirmedikçe Allah onlara 

verdiği nimeti değiştirmez."
Müslümanlar ayetlerin işaret ettiği değişim ve dönü

şümü tüm faaliyetlerinin ana hedefi olarak tespit edip 
başlıca ilgi ve endişesini başka tali istikametlere çevir- 
memeli, amaçlarla araçlann yer değiştirmesine, sonu uz
laşmaya çıkan yollara sapılmasına fırsat vermemelidirler.

Fertlerde imani bir değişimi ve buna benzer bir yapı
lanmayı hedeflemeiidirler. Belediyelerde ve Mec- 
lis'te/hükümette bulunarak topluma hizmet etmenin 
ancak bir basamak işlevi görebileceğini, fakat kalıcı ol
mayacağını unutmamalıdırlar.

Ve nihayet tebliğde rasyonel bir söylem yerine 
Kur'an'dan müştak bir üslubu benimsemelidirler. Dünye
vi taahhütlerde bulunarak, insanların salt midesine hitab 
ederek elde edilen başarıların kalıcı olma şansı pek yok
tur. Dolayısıyla müslümanlar Kur'anî bir üslubu ön plana 
çıkarmalıdırlar.

(Ümran, Ocak-Şubat 1996/29)
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USLUMA»... tKTİDARLA İMTİHANI

ANAYOL “Çıkmazyol", REFAHYOL “Çıkaryol”

.''i ı“ .ı<ııık \rt"r, -*:ı,iıiı'-::ııii!>‘n ay
sonra zinde güçlerin temennileri ile kurulan “zoraki ko
alisyon” ancak üç ay ayakta kalabildi. "Koalisyon"dan 
çok “cadı Kazam”nı andıran Anayol (Çıkmazyol) hüküme
ti, ortakların birbirini ihanetle ve “sırtından hançerle
memle suçlamaları ve RP'nin etkili muhalefeti ile kısa sü
rede çöktü ve “rüzgar gibi" geçti. Merkez sağın ve mer
kez solun patronluğunu bir elde toplayıp RP iktidarını ön
leme çabaları ve bu amaca ulaşmak için çevrilen entri
kalar, entrikacıların aleyhinde sonuçlandı. İsrail Cumhur
başkanı Weisman’dan Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'a 
malum güç odaklarından medyaya kadar harici ve dahi
li şer cephesinin gayretleri boşa çıktı ve Refah ağırlıklı 
koalisyon (Refahyol) Meclisten güvenoyu almayı başar
dı.

“Pis pis kurulan kötü tuzağa ancak sahibi düşer" (Fa- 
tır/43).

Aylardır, Refah ağırlıklı bir koalisyonu, daha doğrusu 
müslümanların ülke yönetiminde belirleyici konuma gel
melerini engelleme çabaları ve bu çerçevede başlatılan 
kampanya, ters tepmekle kalmadı, RP'nin başarısınnı ka
muoyunda ikiye katlanmasını sağladı. Öteden beri müs
lümanların iktidara layık (!) görülmemeleri ve RP’nin 
adeta “ikinci sınır vatandaş partisi ya da -tabir yerindey
se- “zend" muamelesine tabi tutulması halk vicdanında 
Refah'a haklılık, meşruiyet ve puan kazandırdı. Öyle an- 
laşııyor ki, şer cephesince yönlendirilen güç odakları, RP 
ağırlıklı bir koalisyonu "olağandışı" yöntemlerle önleme
nin bir bakıma yangına körükle gitmek anlamına gelece
ğinin bilincine varmışlardı. Cezayir örneği onlar için yete
ri kadar öğretici olmuştu, anlaşılan. Hem RP’yi tek başı
na iktidarda denemektense “laik” ve “kirli” bir parti ile 
kuracağı “şaibeli" bir koalisyonda denemek daha akıllıca 
olmaz mıydı? BÖylece kirliliğe bulaşmış ve yıpranmış bir 
Refah Partisi "ebediyyen"(!) iktidar yüzü göremeyecekti.

Öte yandan sistemin her alanda tıkandığı, sistem 
partilerinin gırtlağına kadar pisliğe gömüldüğü de orta
daydı. Ve bu durum RP'ye olan ilgiyi hergeçen gün daha 
da artırıyordu. Anayol ya da Anayol-sol benzeri formül
lerin “çıkmaz yol" olduğu da herkesin malumu idi. Bina
enaleyh "dipçik zoruyla" laik partileri bir araya getirmek 
de çözüm olamazdı.

O halde Refah’lı bir koalisyona “razı olmak"tan başka 
“çıkar yol” kalmıyordu, üstelik DYP'nin de Refah'la ko
alisyon kurmaya eli mahkumdu. Sonra, canım, RP’yi ikti
dar ortağı yapmakla kıyamet kopmazdı ya! Davul koalis
yon ortaklarının sırtında, tokmak da “gerçek iktidardın, 
yani zinde güçlerin elinde olduktan sonra korkulacak, 
endişe edilecek bir durum da yoktu.

Eh, artık Refah Partisi’ni yıpratma kampanyasına hiç 
vakit kaybetmeden başlanabilirdi. Medya, koalisyonun 
kuruluşunu hep aynı üslupla sundu: "Ahlaksız ittifak",

"Kirli koalisyon" "Refahyol(suzluk) iktidarı", "Örtülu-Mer- 
cümek İttifakı", "Servet ittifakı”...

Doğrusunu söylemek gerekliye, •RP’nin digeıleıi gibi 
“kirli" bir parti olduğunu iddia etmek haksızlık olur, ama 
kirliliğe “göz yummasının" ve büyük harflerle eleştirdiği 
bir “batıl” parti ile ittifak kurmasının gerekçelerini anla
yabilmiş değiliz. Hele, düne kadar çamur deryasında kir
lenen “kara kaşıklar”ı, “sütten çıkmış ak kaşıklara dö- 
nüştürüvermenin izahı hiç mi hiç kabil değildir. “Kirli re- 
ise"nin kirli çamaşırlarını aklayıp-paklamak niçin Refah’a 
düşsün? Sonra "İktidara gelmek için her şeye razıyız" gö
rüntüsü niye?

Bütün bunları "koalisyon kurmak için bazı tavizler 
vermek zorundayız" gibi mazeretlerle geçiştirmek müm
kün değildir. Elbette programlarınızda, söylemlerinizde 
ve siyasal ilişkilerinizde taktik değişiklikler yapabilirsiniz, 
ama ahlaki ilkelerinizden asla!

İşte bu noktada Refah Partisi'nin 25 yıllık Islami mü
cadelesini ve müslümanların demokratik haklarına sahip 
çıkma kavgasını takdir etmekle birlikte RP’Iİ kardeşleri
mize karşı "Kur’an'la uyarma" görevimizi yerine getirmek 
zorundayız:

“Rabblerinin huzurunda lıaşredileceklerinden korkan
lar ı, o vahiy ile uyar ki, korunabilsinler. Onların ondan 
başka ne bir dostlan vardır, ne de şefaatçileri!" (6/51)

Görevimiz: KuCan’la Uyarmak.

- Müslümanın öncelikli amacı, kendi nefsini arındır
mak (91/7-10) ve buna bağlı olarak toplumu arındırıp de
ğiştirmektir (13/11). Nihai hedefi ise "yeryüzünde fitne
den eser kalmayıncaya, din de yalnız Allah'ın oluncaya 
kadar çaba sarfetmek (8/39)’tir. Toplumu ve dünyayı de
ğiştirmek de ancak örnek ve model bir cemaat/ümmet 
(3/110) öncülüğünde gerçekleşebilir.

Bu bağlamda Refah Partisi'nin "biz iktidarın değil, sis
temin alternatifiyiz" iddiasına sadık kalmasını,alternatif 
bir Islami model oluşturup topluma sunma ana hedefin
den şaşmamasını temenni ediyoruz. Aksi halde RP, mev
cut sistemin “tamircisi" olmaktan öteye gidemeyecektir.

- Bilinmelidir ki, Islami mücadelenin yahut daha ge
nel bir ifade ile hak-batıl kavgalarının en önemli aşama- 
sç“hak" taraftarlarının güçlenip sistemi tehdit eder hale 
geldikleri “zafer öncesi" safhadır. İşte bu durumda şer 
cephesi, müslümanlarla “uzlaşma” yolları arar ve onları 
temel tezlerinden ve ilkelerinden taviz vermeye zorlar.

“Onlar, senin kendilerine yaranıp uzlaşmanı arzu etti
ler; o zaman onlar da sana yaranıp uzaklaşacaklardı." 
(68/9)

"Seni, neredeyse sana valıyettiğimizden saptıracaktır 
ve ancak o takdirdedir ki, seni candan dost edinecekler
di." (17/73)

- Belli çevreler, ısrarla RP'nin “ehlileşmesi” gerektiği
ni söylüyor, değişmeye başladığını ispatlamasını istiyor
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lar. İktidarda olmanın bu değişimi ve sisteme eıılegre ol
ma sürecini artıracağını düşünüyorlar. Kısaca Refah Par
tisini ve müslümanları kendilerine benzetmeyi, Allah'ın 
çizdiği sınırları değiştirmeyi arzuluyorlar.

"Siz, onlara sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar size ge
leni inkar etmişlerdir... Onlar sizin küfre sapmanızı içten 
arzu ederler." (60/1-2)

Bunlara ek olarak; Allah'ın kendilerine iktidar nasip 
ettiği, yönetici ve idareci kıldığı mü'min kardeşlerimizi ve 
onların şahsında tüm kardeşlerimizi, şu ahlaki ilkelere ıs
rarla uymaları konusunda uyarıyoruz:

- Emaneti ehline veriniz ve adaletle hükmediniz 
(4/58).

- Kendi nefislerine ihanet eden zalimlerden yana 
mücadele etmeyiniz. (4/107)

- Mü'minleri bırakıp da inkarcıları velilen edinmeyi
niz. "Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey beklemesin.’’ 
(3/28).

- Yalnızca inananları dost, veli ve sırdaş edininiz. 
(4/139; 9/71; 60/1).

- Kendiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhinde bile
Cİ5G Âı'iüh jyn jüiıiLİu uioiaı\ auaıclı aydktd LULUIIUZ.
Zui&uı uuun-kıkii uibuü ddöieaen şaşmayınız, nevanıza 
uymayınız. (4/135).

- Allah'ın çizdiği hudutları aşmayınız. (2/229).
- Ahitlerine ve akitlerinize ve sözlerinize sadık kalı

nız. (2/177; 5/1).
- Yapmayacağınız ve yapamayacağınız şeyleri söyle

meyiniz (61/2-3).
- Başkalarına iyiliği emrederken, kendi nefsinizi 

unutmayınız (2/44).
- Hayırlarda yarışınız (23/61; 35/32); birr ve takvada 

yardımlaşınız (5/2).
- İsraf etmeyiniz ve israfa müsaade etmeyiniz (7/31).
- İnsanların haklarını ve emeklerinin karşılığını tam 

olarak veriniz, kısıtlamayınız (26/183).
- İyiliği emredip kötülükten alıkoyunuz (22/41).
- Yalana (45/7), rüşvete (2/188) ve haksız kazanca

(1 1/8 /j müsaade etmeyiniz.
- Yoksula yerime, mazlııma, mustazafa, darda kala

na yardım ediniz (2/177; 4/76).
- Mü'minlerin hakkı ve sabrı tavsiye çerçevesindeki 

uyarılarına kulak veriniz (103/3).
Yukarıdaki uyanları ve Kur'anla kesintisiz bir ilişki 

kurabilen her müslümanın kendi nefsi için çıkarabileceği 
diğer tavsiyeleri “hakkı ve sabn tavsiye” görevimizin bir 
gereği olarak görüyoruz, “iktidar fitnesi” ile imtihan edi
len müslüman kardeşlerimizin, hayırlı çalışmalarında 
desteklenmesi, Kur'an ve sünnete ters düşen uygulama 
ve söylemlerine ise uyarılıp düzeltilmeleri gerektiğini dü
şünüyoruz. Özellikle, iktidara gelmenin herşey demek ol
madığını; Islami mücadelenin parlamento mücadelesin
den ibaret olmadığını, toplumsal değişimin hayatın bü
tün alanlarında gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. 
Ve tüm mü'minler için Rabbimizden şunları diliyoruz:

Duamız-,
"Rabbimiz, bizi dosdoğru yoluna ilettikten sonra kalp

lerimizi kaydırma; bize katından rahmet ver, şüphesiz
<  p j i  r  n U  h n m c \ n \ \ n n c \ r \  ”  i s  (Q\

hf.lı ».i < • ..
ı ı\.t*yı_rııı il», t1 yunur iiumi r ıiiL», (-1 iı lUyninilyJİJ u -

zı bağışlar, ayaklarımızı sabit tut; kafir topluma karşı bi
ze yardım eyle."(3/147)

“Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte bulun
durma." (7/47)

"Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi müslüman- 
lar olarak öldür." (7/126)

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi 
bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma, 
Rabbimiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin."(59/W)

"Rabbimiz bizi inkarcılar için bir imtihan (fitne) yap
ma, bizi bağışla. Rabbimiz yegane galip ve hikmet sahibi 
ancak sensin, sen."(60/5)

"Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü 
sen her şeye kadirsin."(66/8)

(Ümran, Temmuz-Ağustos 1996/32)

RP'Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER
I. İLKESİZ UZLAŞMA

“Senden önce gönderdiğimiz resullerimizin bir sünne
tidir. Sünnetimizde bir dönüşüm bulamazsın." (17, Isra, 77)

Zulüm sistemi, tarih boyunca uyanış hareketlerini 
benzer yöntemler kullanarak yok etmek istemiştir. Ge
çen sayılarda ABD ve yandaşlarının halkı sindirmek için 
kullanmış olduğu birkaç yöntemden bahsetmiştik. İnsan 
havsalasının kolay kolay kabul edemeyeceği bu vahşi ve 
adi tuzakları-, şeytan ve taraftarlarının Hz. Adem ve taraf
tarlarına karşı tarihsel süreç içerisinde hep uygulayagel- 
diklerini Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle incelemiş ve bunu 
şeytanın topyekün savaş açması diye nitelendirmiştik.

Tarih boyunca hak yolun yolcuları, Isra 77'de ifadesi

ni bulan ilahi bir sünnetle karşı karşıya kalmışlardır. Bel
ki araçların şekli ve tahrip gücü değişmiş, ama amaç ve 
izlenen politika hemen hemen aynı olmuştur.

Hak yolun yolcuları, İslam davetçileri, mevcut siste
me karşı tavır koyup Hakk'ı anlatmaya başladıklarında, 
başlangıç itibariyle önemsenmemişlerdir. Kendileri "ya
lancı", "deli", "şair", "büyücü", "büyülenmiş", "aklı yeter
siz", "şaşırmış”, "çarpılmış”, "bozguncu", "uğursuz", 
"mamkam peşinde” gibi ifadelerle alaya alınmışlardır(l) 
Mücadelenin gelişmesi, yayılması durumunda, "gelenek
sel hikaye", "hurafe", "eskilerin uydurma masalları", "Al
lah hiçbir beşere birşey indirmedi" şeklindeki eleştiri ve 
hakaretlerini bizzat Islami düşünceye yöneltmişlerdir^).
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Mücadelenin gelişmesi ile halkın İslam'a daha-da-ıtgi gös 
termesi durumunda, "yandaşlarım ilahlarına sahip çık
maya çağırma" şeklinde toplum içinde büyük bir ajitas- 
yon faaliyetine girişmişlerdir, Mallarını, imkanlarını sefer- 

- beredip, davetçinin konuşmasını, dinlenmesini engelle- 
mişlerdir(3). Bu şekilde yükselişini durduramadıkları ha
rekete karşı, tehdit, (zinde kuvvetlerin göreve çağrılması, 
ihtilal söylentileri, terör vs.) işkence, ekonomik ambargo, 
hapis, sürgün, öldürme gibi eylemlerde bulunmuşlar
dır^). Bütün bunlar kademeli olarak değil de içiçe kulla
nılır. Bazan bunları birbirinden ayırmak zordur. Zamana, 
zemine çatışan kuvvetlerin yapısına, dünyadaki güç den
gelerine bağlı olarak değişiklik gösterirler. Ebu cehil'in 
müslümanlara karşı gösterdiği tavır bunun tipik bir örne
ğidir.

“Şayet asil ve nüfuzlu bir şahıs Islamiyeti kabul eder
se, ona ihtarlar ve hakaretler yapan Ebu Cehil, diyordu ki: 
Baban senden iyi olduğu halde sen onun dinini terkedi- 
yorsun. Şayet müslümanlığı kabul eden bir tüccar ise, 
Ebu Cehil bu defa yemin ederek: seni müşterisiz bıraka
cağız, malın mülkün yok olsun, diyordu. Ve hele müslü
man olan zayıf ve müdafaasız ise Ebu Cehil onu dövüyor, 
başkalarını da aynı işi yapmak için harekete geçiriyor
du." (5)

Bütün bu uğraşılmalarla sonuç alınamayınca son de
rece sinsi ve şeytani bir oyun tezgahlanmak istenir: O da 
uzlaşma çağrısı veya uzlaşmaya zorlamaktır. Diğer bir 
deyişle hakla batılı karıştırmak, batılı hakka bulayarak 
sunmaktır. Bu yazımızda bu konu üzerinde duracağız.

İslam davetine karşı en şiddetli düşmanlığı gösteren
ler, mevcut sistemdeki menfaat akışından en çok paya- 
lanlardır. İslam'ın gelişi ile birlikte menfaatleri bozulacak 
olan bu zümre, davetçilere karşı tutunacak ve direnecek 
bir mesned ararlar. O da, o zamana kadar hatırlamadık
ları, görmemezlikten geldikleri, örfleri, adetleri, hukukla
rı ve atalarıdır. Ataları üzerine birer efsane örerler. Bun
ları kanunlarla koruma altına alırlar. Böylelikle yaşayan 
insanları, ölülerle karşı karşıya getirerek durdurmak is
terler. Davetçilerin ne getirdikleri, ne söyledikleri, doğru
luk paylarının ne olduğu araştırılmaz, üzerinde düşünül
mez, toptan reddedilir, inkar edilir: Kur'an-ı Kerim’de bu 
konu şöyle dile getirilir:

Senden önce de bir memlekete bir peygamber gön- 
demiş olmayalım, mutlaka onun ‘refah içinde şımarıp da 
azan önde gelenleri, şöyle demişlerdin "Gerçek şu ki, biz 
atalarımız bir ümmet (belirli bir din, geleneksel bir davra
nış) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine uy
muşlarız.".

(Peygamber de) Demiştin "Ben size, atalarınızı üstün
de bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş ol- 
samda mı?” Onlar da demişlerdir ki? "Doğrusu biz, kendi
siyle gönderildiğiniz şeye karşı kafir olanlarız." (43 Zuhruf, 
23,24)

İşte Zuhruf 24'de "Ben size, atalarınızı üstünde buldu
ğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsamda mı?" 
ifadesi bu gerçeği ortaya koyuyor.

—  î>ımhl-<Jl'"f5"f/rrvtrr>trilo^ima">fççfTv?<)lrı>^ntM=îij- —  
venilir olmanız, yardımsever, hayırsever olmanız, ülkeni
ze, halkınıza hizmet etmiş olmanız hiç önemli değildir 
zalimler için, müstekbirler için.
— Hz. Muhammed, Mekke hal —

çağırarak onlara şöyle hitap etmiştir:
"Ey Kureyş halkı! Size şu tepenin arkasından bir düş

man ordusunun geldiğini haber verirsem, bana inanır 
mısınız?"

(Oradakilerin tümü): "Evet inanırız, senin yalan söyle
diğini hiç görmedik, seni bir şeyle itham edemeyiz."

(Hz. Peygamber): "O halde size ihtar ediyorum ki, siz 
eğer Allah'a inanmazsanız, büyük bir azaba uğrayacaksı
nız! Ey Abdu'l-Muttalib ve Abd-i Menaf oğulları, Teym, 
Mahzun ve Zühre oğulları ve ey Esedogulları, haberiniz 
olsun ki, Allah bana en yakın kabilemi inzar etmekle 
emir buyurmuştur. Ben sizin için ne dünya menfaati sağ
lamaya ne de ahiret azabı hazırlamaya malik değilim. 
Bunlar sizin bir sözünüze bağlıdır, o da ‘Allah’tan başka 
ilah yoktur* demenizdir."

(Toplantıya katılmış olan) Ebu Leheb: "Günümüzü ze
hir ettin, bizi buraya bunun için mi topladın?"(6) diyerek 
bağırır ve kalabalığı dağıtır.

Kureyş halkı, Hz. Peygamberin yalancı olmadığını, 
güvenilir olduğunu öncelikle açıkça beyan etmiş olması
na karşılık, vermek istediği mesajın ne olduğunu merak 
edip sormamışlar. Ebu Leheb’in tavrına karşı koymamış
lardır. Ebu Leheb, Hz. Peygamberin amcası olmasına kar
şılık en büyük düşmanlığı ve kötülüğü o örgütlemiş Hz. 
Peygamber'e karşı halkı o tahrik etmiştir.

Şimdi de bu ülkeyi yönetenler, ABD’ye Avrupa'ya gi
dip, müslümanlara karşı yardım istemiyorlar mı? Kendi 
ülkelerini, kendi halkını şikayet etmiyorlar mı?RP’ye ve
rilen reyleri, gayr-ı meşru ilan etmiyorlar mı?RP'nin ikti
dara gelişini engelleyecek partinin kendi partileri oldu
ğunu Batılı efendilerine izah etme yarışına girmiyorlar 
mı? Her yeni gün bir "zinde güç" hikayesi uydurmuyorlar 
mı? Demek ki çağlar değişti, ama Ebu Leheb, Ebu Cehil 
anlayışı hiç değişmedi ve hiç değişmeyecek de. onun 
için Arif Nihat Asya:

Ebu Cehil ölmedi, Ya Rasûlallah
Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor
demektedir.
Son 100 yıllık dönemde, ilk defa psikolojik üstünlük 

müslümanların eline geçmiştir. İslam bir kurtuluş bayra
ğı olarak kitlelerin ilgisini çekiyor. İnsanlar, "Kurtuluş İs
lam’da”, "Huzur İslam'da" diyorlar. Bu şeytan ve taraftar
larını çıldırtan bir tablodur. Alay, horlama, baskı ve şid
detle gelleyemedikleri bu yükselişi, uzlaşma, dünyevi
leşme hastalığına bulaştırma ile başarısızlığa uğratarak 
durdurmak isteyeceklerdir.

Uzlaşmaya Zorlama veya İkna Etme

Islami gelişme ve yayılma mevcut sistem tarafından 
tehdit ve baskı ile engellenemiyor, durdurulamıyorsa,
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kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi, zalimler grubu ta
vır değiştirerek Hak volıın yolcularına şartlı harış tpH 
edebilirler. Anlaşma isterler. Yanlışlarının, eksikliklerinin 
söylenmemesini isterler.

Nitekim Hz. Peygamberin mücadelesinde bu duru
mu çok açık bir şekilde görüyoruz. Kureyş'in yöneticileri, 
Hz. Peygamberin amcası Ebû Talib'e başvurarak Hz. Pey
gamberle aralarını bulmalarını isterler:

(Kureyş’in ileri gelenleri): "Aramızdaki mevkiin, bildi
ğin gibidir. Başına bir hal gelmesinden korkuyoruz. Endi
şeye düştük. Bizimle kardeşinin oğlu arasındaki durumu 
biliyorsun. Çağır da aramızı bul, o bize ilişmesin, biz de 
ona ilişmeyelim."

Hz. Peygamber: "Sizden bir tek söz istiyorum. O sözü 
verirseniz Araplar size tabi olurlar, Acemler sizin dininize 
bağlanırlar."

Ebu Cehil: "Bir değil on söz veririz."
Hz. Peygamber: "Allah'tan başka ilah yoktur, deyiniz 

ve Allah’tan gayrı taptıklarınızı söküp atınız."
İçlerinden biri: "Ya Muhammedi Bütün ilahları birleş

tirmek mi istiyorsun?”
"u u  u u u m  -..tiA. ı ju -u ıg ım ız . .jcy 'i v e in ii^ c l c n . \ / j

' Aİİciİi teli \ ücı^kd İİaİt > ONLU t, A İİdJI idil idpuK-
larınızı söküp atın" çağrısı görüşmelerin kesilmesine ne
den olmuştur. "Bu adam bize istediğimizi vermeyecek" 
ifadesi ilginçtir. Bu, gerçeğe ulaşma, gerçeği bulma gay
reti değil de muhatabı baskı altında tutarak tavize zorla
ma anlayışının güzel tipik bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'de 
bu zihniyet, bu anlayış, Sad suresi 1 'den 11'e kadar olan 
ayetlerde çok güzel bir şekilde tasvir edilin

1. Sâd, zikir dolu Kur’an'a andolsun;
2. Hayır; o küfredenler boş bir gurur ve bir parça
lanma içindedirler.
3. Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma 
uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak artık kur
tulma zamanı geldi.
4. İçlerinden kendilerine bir uyarıcı-korkutucu- 
nun gelmiş olmasına şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu, 
yalan söyleyen bir büyücüdür."
5. "İlahları tek bir ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşır
tıcı bir şey."
6. Onlardan önde gelen bir grup: "Yürüyün, ilah
larınıza karşı bağlılıkta da kararlı olun; çünkü asıl 
istenen budur" diye çekip gitti.
7. Biz bunu diğer dinde işitmedik, bu, içi boş bir 
uydurmadan başkası değildir."
8. Zikir, (Kur’an), içimizden ona mı indirildi?" Hayır, 
onlar benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Ha
yır, onlar henüz benim azabımı tatmamışlardır. 
11. Onlar, burada, çeşitli fırkalardan olma bozgu
na uğratılmış bir ordudurlar."
(38 Sâd, 1-11)

Ayetlerde ifade olunan tablo bugünün Türkiye'sinde 
benzer bir şekilde uygulanıyor. Belli periyodlarla "laiklik

mitingleri" organize ediliyor. "İlahlarına bağlılık yeminle
ri" van ılıvo r Çnnrs ri? hİ7 m ıjclnm ^niT »t 11•' j  ■*!_/ ■ »■Jiııu wlı. ı 1 lUuıui i tul İİA-ı l 1 ıCJOt U 1 I IUJ II

lerden mi öğreneceğiz? deyip duruyorlar.
Ebu Talibin evindeki toplantıyla ilgili bir başka riva

yet (aynı toplantı olmayabilir): Hz. Peygamberin öldürül
mek üzere kendilerine teslimini isterler.(8)

"Muhammedi bize teslim et, o ıslah olmaz, biz onu 
öldüreceğiz. Sana aramızdan birinin oğlunu seçmeni tek
lif ediyoruz, kendine evlat edinebilmen için en zeki ve en 
güzelini seç."

Ebu Talip: "Sizin benim oğlumu öldürmeniz, benim 
de sizinkine ekmek vermem doğru mudur?"

Hz. Peygamber: "Amca, sen de mi beni bırakmak isti
yorsun? Ruhumun sahibi olanın adıyla sana yemin ederim 
ki, ilahi vazifemden vazgeçmem için Güneş'i sağ elime, 
Ay'ı da sol elime hediye olarak verseler, yine de vazgeç
mem. Sen beni bıraksan bile bana Rabbim Allah yeter."

Gerek Ebu Talibin, gerekse Hz. Peygamberin kararlı 
tavrı, Kureyş önderlerinin arzularının gerçekleşmesine 
mani olur. Fakat çalışmaları, gayretleri, kesilmez. Bir ta
raftan müslümanlara karşı tavırları sertleşirken, diğer ta-
ıdiLcııı 116. rcygrti  ııije ı i U£İd.-;ll Idyd ZU lİdylü  e ll SII1SI pldll-
idiiiıı i iddi idildi ve ıcKlıı guıuıuıleı. mckkc şeııır Meclisi 
toplanır, Utbe’yi Hz. Peygamberi ikna etmekle görevlen
dirirler. Utbe, Hz. Peygambere, İblis ın Hz. Adem e cen
nette yaptığı teklifin bir benzerini yapar.(8)

UtbeY'Muhammed, biz seni ezelden beri akıllı, hami
yetli ve sevimli bir adam olarak tanırız. Kimseye kötülük 
ettiğini görmedik. Senin vaazlarının halk arasında ne gibi 
tahriklere sebep olduğunu söylemeye lüzum görmüyo
rum. Bana açıkça söyle bütün bunların sebebi nedir? Pa
ra mı istiyorsun? Sana teminat veriyorum ki şehir istedi
ğin kadar parayı sana toplayacaktır. Arzun kadında mı? 
Şehrin en güzel kızlarını kendine zevce olarak al ve seni 
temin ederim ki seni memnun etmek için hepimiz mu
tabıkız. Hükümet başkanı mı olmak istiyorsun? Bir tek 
şartla, hepimiz seni en yüksek başkanımız olarak kabu
le hazırız. Bundan sonra bizim dini hissiyatımızla, amme 
vicdanımızla oynama; putlarımızı, biz ve atalarımız ara
sında onlara tapanların ebedi cehennem ateşinde kala
caklarını söyleme."

Para, kadın ve makam (Hükümet Başkanlığı) teklif 
edilir Hz. Peygamber'e. Bir tek şartla? "Putlarımıza dokun
ma", “biz ve atalarımızı cehennem ateşi ile korkutma." 
Diğer bir deyişle, "gel bizi bizim adımıza, bizim sistemi
mizle, bizim ilkelerimizle yönet" demektedirler.

Bugün benzer bir durumla RP karşı karşıyadır. Seçim 
öncesinde "Bunlar batıldır, biz Hak’ız" tarzındaki söylem
leri, seçim sonrasında bir fatura olarak RP yöneticilerinin 
önüne çıkarılmıştır. ANAP Genel Başkanı, bu noktadan 
hareketle koalisyon görüşmelerinin başlayabilmesi için 
RP yöneticilerinin özür dilemesini istemiştir. Ne yazık ki 
RP yöneticileri, seçim öncesi söyledikleri bu sözleri tevil 
etmişlerdir. Hatta “Seçimdir bu, seçimde böyle şeyler 
olur" diyerek bir devir AP ve DYP genel başkanının sergi
lediği mantığı sergilemişlerdir. Seçim öncesinde "batıl"
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“sütten çıkmış tertemiz kaşığa" benzetmekle hata et
mişlerdir. Buradaki temel sorun, ANAP veya DYP hatta 
CHP, DSP ile koalisyon yapılıp yapılamayacağı meselesi 
dcgtld!!. Bunlar taktik, alay lardır---------------------

Asıl mesele düşünce planındaki aklama olayıdır. Asıl 
mesele, normal şartlarda yanlış, çirkin olarak kabul edi
len söz veya tavırların, seçim zamanlarında meşruiyet 
kazanmasıdır. Veya seçim zamanlarındaki söylemlerin, 
seçim sonrasında tevil edilerek çarpıtılmasıdır. Bugün 
için yayılması istenen düşünce, müslümanların da kendi
leri gibi olduğudur. Yani biz kirliyiz onlar da kirlidir. Eğer 
bu özdeşleşmeyi halkın kafasına yerleştirirlerse, halk ni
çin Islami yapılara, cemaatlara, partilere ilgi göstersin? 
"Bir hükümçt olma uğruna güneşler batırılmasın." Müslü- 
manım diyen herkesin, özellikle yöneticilerin Saf sûresi 
1 'den 4'e kadar olan ayetleri dikkatlice okuyup uygula
maları gerekir.

Mesut Yılmaz, RP'den olan isteklerini Kureyş Şehir 
Meclisi temsilcisi Utbe'nin mantığı ile ortaya koyuyordu: 
"RP taviz vermek zorunda, çünkü biz onları sisteme en
tegre ediyoruz, biz onları meşruiyet kazandırıyoruz." 
ANAP bu baskı politikası ile her istediğini almıştı. Koalis
yon kurulmak üzereydi. "Birileri müdahale edinceye" ka
dar herşey iyi gitmişti.

ANAP'a verilen bunca tavize rağmen koalisyon ger
çekleşmedi. Görünürde hükümet elden kaçırılmıştı. Sis
tem için yeni bir umut olarak ortaya çıkan ANAYOL, kısa 
bir zaman içinde yok olup gitti. “RP ile koalisyon yapmak 
ülkeye ihanettir, ülkeyi karanlığa gömmektir" diyen DYP 
yöneticileri, RP ile koalisyon yapmak durumunda kalmış
lardır. Bu durumda RP'nin iktidarına kimse itiraz edemez
di, çünkü alternatif kalmamıştı. Öyleyse mücadelede "te
vekkül" ve "sabır" hiçbir zaman unutulmamalıdır. "Bütün 
deliller lehinde olmasına karşılık Hz. Yusuf'un hapse gir
mesi uygun görülmüştür. (12 Yusuf, 35)

Demek ki belli bir süre muhalefette kalmak RP için 
daha uygundu. Acele edilerek gereksiz tavizler verilmiş, 
daha kötüsü birçok kavram tevil edilmiştir. O nedenle 
Bakara 216, hiçbir zaman unutulmamalıdır:

"Olur ki hoşunuza gitmeyen birşeıj, sizin için hayırlıdır 
ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir 
de siz bilemezsiniz."

RP yöneticileri bu hükümet devam ettiği sürece bu
güne kadar ileri sürdükleri pekçok konuda, yoğun baskı 
altında tutulacaklardır. Bu açıdan Çekiç Güç, İsrail ile ya
pılan askeri eğitim anlaşması, Gümrük Birliği gibi konu
larda takınacakları tavır önemlidir. Takınacakları kararlı 
tavırlarla uluslararası sisteme "hayır" denebileceğini Tür
kiye'ye öğreteceklerdir.

Yapılan bu anlaşmaları mevcut şekliyle kabul edip 
sineye çekmeleri, Türkiye’deki insan unsuruna çok şey 
kaybettirecektir. Kirliliğe, haksızlığa, yolsuzluğa karşı bir 
ümid olarak tutundukları RP dalı kırılırsa; bir uyanış, bir 
kendine dönüş hareketi çok ağır bir yara alacaktır, o ne
denle yakın bir gelecekte görüşülecek olan Çekiç Güç sü-

karşı çıkmışlarsa; iktidarda iken de aynı gerekçe ile kar
şı çıkmalıdırlar. Ya da menfilik gerekçesini, müsbete dö
nüştürecek büyük bir değişikliği sağlamalılar. Bu güne 
-kadar hemen hemen tüm siyasi partiler Çekiç Güç'ün sü
resinin uzatılmasına muhalefette iken olumsuz, iktidarda 
iken olumlu tavır sergilemişlerdir. RP'nin bunlardan bir 
farkı olmalıdır.

Öyle görünüyor ki, Türkiye bir ihtilal fobisi, bir terör 
baskısı altında tutularak; RPyöneticileri, cemaat yöneti
cileri, taviz vermeye zorlanacaktır. "Türk-lslam Sentezi", 
"Türk-Müslümanlığı”, "6 okla-lslam'ın uzlaştığı" gibi be
yan ve çalışmalar, hep bu bağlamda düşünülmelidir. Her 
geçen gün, daha çok taviz istenecektir. Kirlenmiş bir sis
tem, böylelikle aklanmak istenecektir. Böylelikle, sis
temden kopmuş geniş halk kitleleri, yeniden sisteme ka
zandırılacaktır. Böylelikle halkın kalbi yeniden fethedile
cektir. Sonuçta gelmek istedikleri nokta, alın bu sistemi 
bizim adımıza, bizim gösterdiğimiz doğrultuda siz yöne- 
tindir. Fırtına dininceye kadar geminin yönetimini sizin 
ellerinize bırakıyoruzdur.

RPyöneticileri bu oyuna gelmemelidir. Bu dönem 
kirlenilmeden atlatılmalıdır. Düşünce planında verecek
leri her taviz, daha geniş tavizleri doğuracaktır. Bu ne
denle RP'ye rey verenler de reylerinin takipçisi olmalı, RP 
yöneticilerine gelecek yoğun baskılara, yöneticilere des
tek verilerek karşı çıkılmalıdır. Tavizkar RP yöneticilerine 
de tavır konulmalıdır. Şu gerçek hiçbir zaman unutulma
malıdır.

"Batıl her zaman batıldır,
Asıl tehlike onun hak suretinde görünmesindedir." 

(Baki)
Onun için Allah Kur'an-ı Kerim’de
"Hakkı batılın yerine geçirmeyin, sizce de bilinirken 

hakkı gizlemeyin."(2 Bakara, 42) demektedir.
Bu konunun önemini daha iyi açıklayacak bir başka 

olay, İslam tarihinde “Garanik. Hadisesi” diye anılan olay
dır. Mekke’de Hz. Peygamberin davetine ilgi arttığı oran
da, müşriklerin zulmü de o oranda artıyordu. Fakirlere, 
kölelere, çevresi olmayanlara her türlü işkence uygulanı
yor, bazıları da öldürülüyordu. Hatta bu baskılar karşısın
da bir kısım müslümanlar birer yıl ara ile Habeşistan’a 
göç etmişlerdir. Böyle bir ortamda Hz. Peygamber Ka
be'nin önünde namaz kılarken Necm suresini okumak
taydı.

19. "Gördünüz mü Uzza’yı, Lat'ı
20. Ve ötekini, üçüncüsü olan Menat'ı
21. Erkek size, dişi O'na mı?
22. İşte bu isnafsızca bir bölüştürme.
23. Bunlar, sizin ve atalarınızın takdığı isimlerden 
başka birşey değildir. Onlar hakkında Allah bir 
delil indirmemiştir. Onlar, sadece zanna ve nefis- 
lerininin heva olarak arzu ettiklerine uymakta
dırlar. Andolsun, onlara Rabblerinden yol göste
rici gelmiştir." (5 Necm, 12-23)
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19. ve 20. ayetler Hz. Peygamberin namazını seyre- 
uen Kuıeyşiileı ididiiiKİdii: "Buııiaı yüksek yaraukiarciır, 
bunların şefaati kabul olunur" şeklinde anlaşılmıştır veya 
öyle gösterilmek istenmiştir. Kureyş bu durumdan son 
derece memnun kalarak müsliimanlara uyguladıkları 
baskıyı kaldırmışlardır ve "Biz de, Allah'ın yaşattığını ve 
öldürdüğünü, yarattığını ve beslediğini biliyoruz. Fakat 
bu ilahlarımız da O’rıun nezdinde bize şefaat ederler. Ma
demki onların payını veriyorsun, biz de seninle berabe
riz.” (9) demişlerdir.

Demek ki, mücadelenin odak noktası şudur: Al
lah'tan başka ilah, Allah’tan başka Rab yoktur. Allah’tan 
başkasına kulluk ve ibadet edilmez. Öyleyse mevcut sis
temin ilah ve rabblerinin şefaatini kabul etmek, asıl teh
like buradadır. Sistemin Lat-Menat ve uzzalarının şefaat- 
larının kabul edilip edilmemesi, Türkiye'nin geleceğini 
belirleyecektir.

"Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı 
arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp, uzlaşacak
lardı." (68 Kalem, 9)

U l u s l a r a r a s ı  s i s r p m l e  p m e c r p  n l m ı ı s  \ıe u l u s l a r a r a s ı

sistemin efendilerine bugüne Kamura.n Inan'ın de
yişiyle "hayır" diyemeyen bir Türkiye’yi yönetmek elbet
te kolay olmayacaktır. Kurulu zulüm sisteminin "evet 
efendim"e alışmış patronlarına "hayır” demek, “arı kova
nına çomak sokmak" demektir. Elbette ki bu “hayır’’ın bir 
bedeli vardır. Bağımsızlığın, özgürlüğün, insanca yaşama
nın bir bedeli vardır. Bu bedel ödenmeden bunların hiç
birine ulaşılamaz. Burada önemli olan en az zayiatla he
defe varabilmektir.

Uluslararası sistem sanıldığı kadar güçlü değildir. İn
san fıtratına zıt bir sistemin güçlü olması mümkün değil
dir. Ayrıca bu sistemin patronları arasında yığınla sorun 
vardır. Bu ihtilaflardan akıllıca yararlanarak birçok sorun 
çözülebilir.

Mevcut zulüm sistemleri yıkılabilir ve bir gün yıkıla
caktır. Zor olan onu yıkmak değildir. Zor olan bu gücün 
karşısına bir güç çıkarabilmektir. Evet zor olan; her türlü 
teknik imkanlarla donatılmış zulüm sisteminin karşısına 
direnebilecek bir güç çıkarabilmektir. O güç de iman et
miş örgütlü halkın gücüdür. İman etmiş örgütlü halk, 
Şah'ın kuvvetlerini kısa zamanda tarih sahnesinden sil
mişlerdir. Örgütlü bir halk Cezayir'de bir zulüm mekaniz
masına karşı direnmektedir. Örgütlü bir halk Sudan’da 
uluslararası sisteme kafa tutmaktadır.

Bugünün Türkiye pratiğinde, iktidar olma hesaplarını 
yüzdelerle hesaplayarak niceliksel bir artışla, uluslarara
sı sisteme karşı çıkmak mümkün değildir. Bunu için, 
halkla gerçek anlamda bütünleşememiş liderlerin geç
mişte başlarına gelenlere bakmak yeterli olacaktır. Men
deres idam edildiğinde "bu ülkede bir tane cam kırılma
mıştır." Ama Pakistan'da Zülfikar Ali Butto idam edildiğin
de yer yerinden oynamıştır. Onun için Türkiye'de yapıl
ması gereken,

“Bir kavim (toplum) kendinde olanı değiştirinceye ka
dar Allah, ona nimet olaraK bağışladığını değiştirici deqiI- 
dir."(8 Enfal, 53) ayetinde ifade olunan halkın özünü de
ğiştirmektir.

Her türlü pislikten arınmış, sistemle bağlarını kopar
mış, müstekbirlere karşı öfke duyan, adaletsizlikten, zu
lümden nefret eden bir halk, uluslararası sisteme karşı 
direnebilecek gerçek bir güçtür.

M. Akif bu gerçeği şöyle haykırın
Doğru yol işte budur, gel diye sen bir yürü de,
O zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde!
Evvela beynine birfikr-i nezih aşılayarak,
Hangi müslümanın göğsüne tuttumso kulak;
Şunu duydum ki; onun hiç sesi çıkmaz kalbi,
En temiz his ile vurmakta çocuk kalbi gibi,
Sineler gayzını fâş etmeye dursun varsın;
Vakti gelsin, o zaman var mı yürek, anlarsın.
Allah, yolunda gerektiği gibi mücadele edenlere yol

larını gösterecektir. Sabırlarını artıracaktır, zalimler iste
mese de:

"Sabret, senin sabrın ancak Allah’ın uardımıuladır. On
lar için hüzne kanılma ve kurmakta oldukları hileli düzen
lerden dolayı da sıkıntıya kapılma."(16 Nahl, 127)

Allah, zalimleri kendi kurdukları tuzaklara düşüre
cek, müminlerin gücüne güç katacaktır, müşrikler iste
mese de...

“Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa on
ların düzenleri, dağlan yerinden oynatacak da olsa, Allah 
katında onlara hazırlanmış bir düzen vardır." (14 İbrahim, 
46).

"Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp dev
rileceklerini pek yakında bileceklerdir." (26 Şuara, 227)

Dipnotlar:
1. Sırasıyla, En'am 66, Hicr 6, Saffat 36, Şuara 153, Araf 66, 

60,127, Nemi 47, Yunus 78
2. Enfal 31, Şuara 137, En'am 5,11 ve 66
3. Sebe 43, Sad 6, Nuh 71, Yunus 78, Mü’minun 24, En'am 

26, Araf 76, Hud 55.
4. Araf 86, 90, 124, 127, Saffat 97, İbrahim 24, 14, Şuara 

116, Enfal 30, Araf 82,88, llud 91.
5. Hamidullah, M., İslam Peygamberi, s.89.
6. Berki, A.H., Keskioğlu, 0„ "Hz. Muhammed ve Hayatı, An

kara, 1974, S.58-59.
7. Berki, A.H., Keskioğlu, 0., a.g.e., s. 120-121.
8. Hamidullah, M., A.g.e., s.81
9. Berki. A.H., Keskioğlu, 0., A.g.e., s.96

(Ümran, Temmuz-Ağustos 1996/32).
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II. DUHYEVİLE$MI7MAKAM tutkusu

Büyük İslam alimi Hamid el-Gazali, Selçuklu sutlanı Mu- 
ririrlrlin'p yazdığı hir mpkhıpla ynnprim mpkanizmasındaki 
bozuklukları şöyle ifade ediyordu.

"Mümkün olan en kısa zamanda ve otoritenin ulaşabildi
ği her yerde yolsuzluklann, adam kayırmacılığın, adaletsizlik
lerin, zulmün, rüşvetin ve diğer kötülüklerin tümünün kökü
nü kazımak için elinden geleni yapmada kusur etmemelisin. 
Ülkemizin halkı, ülkemizin şerefi; ülkemizin halkı, ülkemizin 
gerçek zenginliğidir. İçinde bulundukları yolsuzluktan senin 
haberin yok. Ülkenin bu kısmında bulunan anarşiden haber
dar olmayabilirsin. Vergi tahsildarlarıyolsuzlukyapıyorlar. Fa
kir halkı kendi çıkarları için sömürüyorlar. Topladıkları vergi
nin ancak pek az kısmını devlete veriyorlar. Vergi oranları 
halkın karşılayamayacağı kadar yüksek. Bu sözlerin üzerine 
düşün. Fakirlik ve açlık onlara büyük acılar veriyor. Vücutları 
yoksulluktan harap olmuş durumda. Takatları kesik. Uzun 
zamandır çektikleri sıkıntılar, bedenlerini kuru bir iskelete çe
virmiş. Oysa sen lüks içinde bir hayat sürdürüyor, yönetimin 
altında bulunan insanlara, onların sorunlanna karşı ilgisiz dav- 
ranıyorsun."(1)

Gazali, yüzyıllar ötesinden günümüze ışık tutan önemli 
ilkeleri ortaya koyuyor mektubunda. Bir boyutuyla devletle
rin, sistemlerin, toplumların çöküş nedenlerine dikkatlerimizi 
çekiyor. Bu mektubu hiç değiştirmeden günümüzün yöneti
cilerinin herbirine gönderebilirsiniz. Göndermekle de hiç kim
seye haksızlık etmiş olmazsınız. Özellikle, son 20 yıllık döne
min mektupta ifade edilenlerle birebir örtüştüğünü gözönü- 
ne alırsak; toplumsal akışın, Selçuklu Dönemi akışına benze
diğini, sonunda böyle giderse, kaçınılmaz olarak aynı şeyin 
olacağını söylememiz bir abartı olmayacaktır.

Burada, mektupta ifade edilen rüşvet ve yolsuzluklar 
üzerinde duracak değiliz. Toplumsal çürümeyi durdurmak, 
yolsuzluk ve adaletsizliklere savaş açmak isteyenler veya bu 
iddiada olanların unutulmaması gereken, mektupta yer alan, 
iki temel noktayı inceleyeceğiz.

Birincisi "Ülkemizin halkı, ülkemizin şerefi; ülkemizin hal
kı, ülkemizin gerçek zenginliğidir. İkincisi ise, yöneticilerin 
lüks içinde yaşayıp, halkın sıkıntılarına sorununa ilgisiz kal
maları ve daima fedakarlığı tekyanlı olarak onlardan isteme
leridir.

"Ülkemizin halkı, ülkemizin şerefi; ülkemizin halkı, ülke
mizin gerçek zenginliğidir."

OsmanlI döneminden günümüze uzanan temel bir has
talık, "Kutsal Devlet" veya devletin kutsallığıdır. Bütün yapıla- 
nış ve çalışmalar hep, ne olduğu tam olarak açıklanamayan, 
bu kutsal devlet kavramına göre şekillenmiştir. Devleti yöne
tenler veya devlete hakim olanlar, aciz kaldıklannda kutsal
lık kalkanını genellikle her zaman her yerde ve herkese kar
şı kullanmışlardır. Kutsallık kavramı, yönetici zümrelerin ra
hatını kaçıracak uyanış ve direniş hareketlerine karşı çok 
yaygın bir şekilde kullanılır olmuştur.

Ülkenin talan edildiği dönemlerde yolsuzluklar üzerine 
her gidiş,bu kutsallık kalkanı ile engellenmek istenmiştir;

"Aman devlet yıpranmasın." Yönetici kesim işlerine geldiğin- 
-de. "devler yıpranmasın"- işlprinp gpldiğindp "dpvlpf rnkmıiş- 
tür" demekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. “Şeffaf karakol” 
diyenler, iktidara geldiklerinde "devleti yıpratmam” demişler
dir. Çekiç Güç "işgal ordusudur” diyenler; iktidar olduklarında, 
Çekiç Gücün süresini uzatmada devlet sırları, devletin kutsal
lığı arkasına sığınmışlardır.

Devlet kim için oluşmuştur? Devlet dediğimiz en geniş ve 
en büyük organizasyon kime hizmet etmelidir? Burada dev
let felsefesini inceleyecek değiliz. Devlet, toplumsal yaşamın 
gereği olarak halkın daha mutlu daha güvenli bir şekilde ya
şayabilmesi için ortaya çıkmış bir organizasyondur. Devletin 
amacı, halkın mutluluğu, huzuru olmalıdır. Halkı olmayan bir 
devlet, halkına düşman bir devlet veya halkın düşman oldu
ğu bir devlet ne işe yarar? Halkın inanmadığı, güvenmediği 
bir sistem, bir devlet varlığını devam ettirebilir mi?

Halk ve devlet uyumsuzluğu o ülke için bir kaostur. Bu 
kaos, bu güvensiz ortam uzun süre devam edemez. Böyle 
zamanlarda devlete hakim olanlar,halkı korkutarak sindir
mekle veya uyuşturarak dirençlerini kırmakla sonuca gitme
yi genel olarak, ilka edinmişlerdir.

Böyle ülkeler son dönemlerinde aşırı bir şekilde eğlence
ye tüketime ve zorbalık bataklığına saplanmışlardır. Özellikle 
yönetici kesimde vuku bulan bu iğrenç hastalık, zamanla 
toplumun diğer kesimlerine bulaşmakta ve mukadder son 
kaçınılmaz olmaktadır.

şiddet ve uyuşturma, halktan kopmuş yöneticilerin kul
landıkları iki önemli silahtır. 12 Mart darbesinden sonra aske
ri darbecilere sivil darbeciler şöyle yol gösteriyorlardı:

"Öğrenciler arasında sürtüşmelere hiç şaşmamak lazım. 
Öğrenciler ateşli ve canlı kişilerdir. Oynak yaşlardadır. Biz, kız 
ve erkek öğrenci yurtlarını ayrı tutuyoruz. Halbuki, bu yurtlar 
birleştirilse, hem nüfusumuz artar, hem öğrenciler yatışır, 
gözleri başka tarafa döner. Bir an evvel harekete geçmek, kız 
ve erkek öğrenci yurtların ıbirleştirmek lazımdır ki,kıpırdan
malar son bulsun.”(2)

Nitekim 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra bu düşünce, top
lumun her kesimini kapsayacak genişlikte uygulamaya ko
nulmuştur. Medya ve eğlence merkezleri bu görevi üstlen
miştir. "Haşan Sabbah'ın Cennetini (!)” 20. yüzyıla taşıyarak 
halkı daha rahat ve daha kolay birşekilde yönetmek istemiş
lerdir.

Halkı bastırarak veya çürüterek devletin veya sistemin 
varlığını devam ettirmesi; tarihte mümkün olmamıştır. Roma 
İmparatorluğu her iki aracı kullanması açısından tipik bir ör
nektir bu konuda. Roma İmparatorluğuna karşı mücadele 
veren Hıristiyanlar, İmparatorluğu 3 temel konuda eleştirmiş
lerdir^)

Hıristiyan düşünür Justin, Hıristiyan arkadaşlarını koru
mak için imparatorlara mektup yazdığı zaman, onun halkının 
(arkadaşlarının) ırkçılık, para ve seks konusundaki tutum ve 
davranışlarının tamamen değiştiğini ifade ederek övünmek
tedir:
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"Ahlaksızlıktan zevk alan bizler şimdi, yalnızca iffeti ku- 
^aklıyoruz Mal mülk vs para aids stmsdca başka herhangi 
bir değere sahip olmayan bizler, şimdi sahip olduğumuz her- 
şeyi getiriyor, ihtiyaç sahipleri ile onları paylaşıyoruz, Farklı 
ırklarla birlikte yaşamayı reddederek birbirinden nefret eden 
ve birbirini öldüren bizler, şimdi onlarla candan dostlar olarak 
yaşıyoruz."

Özetle Roma İmparatorluğunda, seks, para ve ırkçılık 
hastalığı kangren halini almış ve imparatorluğu yiyip bitirmiş
tir. Ve Roma imparatorluğu çökmüştür. Selçuklu, OsmanlI ve 
Sovyet İmparatorlukları da yıkılıp gitmişlerdir. Bugün ABD İm
paratorluğu bu hastalıkların son temsilcisi olarak mukaddes 
akıbetini beklemektedir. Evet bütün teknolojik ve bilimsel 
üstünlüğüne rağmen bu böyledin

“Son yıllarda Amerikan filmleri de giderek şiddet olayla
rına, fiziki ve cinsel açıdan vahşet sergilemeye yönelmişler ve 
iğrençlik dozunu artırdıkça yeni gişe rekorları kırmaya başla
mışlardır. Amerikan film prodüktörleri, anayasanın kendileri
ne sağladığı haklann arkasına sığınarak, sosyal ahlakı yok 
eden kültürel yıkıcılar haline gelmişlerdir.

Böylece ütopyacı fanatiğin yerini, doymak bilmeyen bir 
luıseııu anııışııı. ııısaııidi didbinudiu eşitsizliğim ve manrumı- 
yeuenıı uuııyd çapınaa algılanmaya başladığı Du donemde, 
yapay olarak kamçılanmış arzular, anlık hevesler, modalar ve 
yutturmacalar sonucu batılı ülkelerdeki tüketimin ne kadarı
nın gereksiz olduğunu hesaplamak politik ve ahlaki açıdan 
çok sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir. Yapay olarak kamçı
lanmış arzular sonucu ortaya çıkan gereksiz tüketimyalnızca 
zengin sınıfları da etkisi altına almıştır. Çok zenginler -ki bun
lar çoğu zaman yeni zenginlerdir- yeni bir örnek oluşturup, 
kuralsız ve aşikar tüketimleri ile, ihtiyaca bağlı olmayan ve 
yalnızca kendi arzulanndan kaynaklanan maddi tüketimleri 
ile "iyi yaşama" eşdeğer olan yeni bir atmosferin yaratılması
na ön ayak olmaktadırlar.

Ahlaki açıdan yozlaşmış olan bu iyi hayat tanımı yalnız
ca televziyondan iletilmiyor. Bu standartlar, aynı zamanda 
zengin şirket yöneticileri ve kitle iletişim araçlarının yönetici
leri gibi New York ve Los Angeles'te yaşayan ve pırıltılı ya
şamları ile kitle tarafından "yüksek sosyete" diye tanımlanan 
bir sosyal gurup tarafından da kabul görüyor."(4)

Papa John Paul II, Batı toplumlarının aşırı bir şekilde yoz
laşmasından ciddi kaygılar duymuştur. 1991 yılında “Centes- 
mus Annus” adlı bildirisinde endişelerini açık bir şekilde dile 
getirmiştin

"İnsanların kendileri için iyi bir yaşam istemeleri kötü bir 
şey değildir. Kötü olan, insanların kendilerine birşeyler olmak 
yerine bir şeylere sahip olmak istedikleri bir yaşam tarzı seç
meleridir. Kötü olan insanların daha iyi olmak için değil ha
yatlarının tek amacı olarak eğlenmek için sürekli birşeyler is
temeleridir."©

Bütün bunlardan çıkan sonuç; bir ülkenin gerçek zengin
liği, o ülkenin halkıdır. Türkiye'de halk yozlaşmaya karşı çıka
rak RP'yi birinci parti durumuna getirmiştir. Halk horlanmak- 
tan, aşağılanmaktan aşırı vaatlerle aldatılmaktan bıkmıştır. 
Ve bir tavır koymuştur. RP'ye rey verenlerin bir kısmı belki 
de RP ideolojisine inanmamaktadır. "Kardinal külahı görmek

tense Osmanlı sarığını tercih ederiz" demişlerdir belki de. Öy
leyse RP yöneticileri, vaadcılıklcrini ğcıçckicştıııııciidiıieı. 
Bunu hangi sürede ve hangi hızla yapabileceklerini topluma 
izah etmelidirler. Yerine getiremeyecekleri vaatleri varsa da 
onu da sebepleri ile açıklamalı ve halkı ikna etmelidirler. Bir 
seçim malzemesi olarak kullanıp gerçekleştiremeyeceklerini 
anladıkları vaadleri varsa, çıkıp halktan özür dilemeli ve Al
lah’tan af istemelidirler. Ve unutmamalıdırlar ki, seçimden 
önce “Biz ve Onlar" vardı,Şimdi, böyle giderse, hiçbir açıklama 
yapmazlarsa toplumu bilgilendirmelerse; “Aslen yok birbi
rinden farkımız ama biz Osmanlı Bankasıyız" ifadesi var ola
caktır. Bu, halkın daha yozlaşmasına, kirlenmesine neden 
olacaktır. Bu hayal kırıklığının etkisi uzun yıllar devam ede- 
cektir.Halka değer verin, bütün samimiyetinizle, doğrularınızı 
ve yanlışlarını halka anlatan halk sizi anlayacaktır.

Uluslararası bir sisteme direnmek istiyorsanız, dayanaca
ğınız en büyük maddi güç, halktır. Halkın özünü değiştirecek 
şekilde davranın, halkı örgütleyin. Halkı ümitsizliğe sürükle
yerek uluslararası sistemin işbirlikçilerinin eline itmeyin. Bu
nun için Türkiye'deki cemaatlerle dayanışma içinde bulun
manız gerekmektedir.

Dünyevileşme Hastalığı (Ehl-i Dünya)

Genelde insanlar, özelde mü’minler, daha da özelde da- 
vetçiler için üç vahim hastalık, 3 vahim tehlike vardın

- Makam tutkusu veya makamın ilahlaştırılması
- Mala aşırı tutku
- Fuhuş
Burada, makam ve mal tutkusu üzerinde duracak, bu

nun İslam davetçileri üzerinde yapabileceği tahribatı incele
yeceğiz.

Her iki tutku insanda fıtri olarak var olan ve insanın kö
tülük cephesine has özelliklerdir. Her iki duygu, belli ölçüler 
içinde tutulamazsa; insan davranışının da ciddi bozulmalara 
neden olurlar.

Öğrencilik yıllarının birçok, ateşli dava adamı devrimcisi, 
öğrencilik sonrasında ya makamın ya da paranın cazibesine 
kapılarak yok olup gitmiştir. İnsan realitesi gözönüne alınma
dan yapılan eğitim ve örgütlenme faaliyetleri, bu iki öldürü
cü hastalığın insafsız darbeleri altında yok olup gitmiştir.

Zalimlerin, kafirlerin kurşunlarına, tehditlerine boyun eğ
meyen, onlara aldırış etmeyen nice yiğit insan; daha sonrala
rı bu iki hastalığa teslim olabilmişlerdir.

Bu bakımdan bugün, hükümet ortağı olan RP yöneticile
rini, milletvekillerini, bakanlarını, belediye başkanlarını bü
rokratlarını bekleyen en büyük iki tehlike bunlardır. Hükü
metin yıkılması tehlike değildir. Seçimi kaybetmeleri de de
ğildir. Evet bunların hiçbiri değildir. Mücadele azim ve heye
canını öldüren,karşı olduğu sistemle onu aynı düzeye geti
ren, onu yaşayan ölü haline sokan, onun ruhunu teslim ala
rak onu köleleştiren, bu iki hastalığa yakalanmaktır asıl teh
like. Bunlar AIDS gibi insanın tüm bağışıklık sistemini yok 
eder, mü'mini duyarsızlaştırır, ibadetlerini anlamsız hareket
lere indirger.
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Makam Tutkusu “Şeytan, kendilerinden ‘örtülüp gizlenen çirkin yerlirini açı-
yu ıJM öüiım eK için onlara vesvese verdi ve dediir "Rabbkni- 

Gazali, sözkonusu mektubunda, Sultan'a: "Oysa, sen lüks zin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmama- 
içinde bir hayat sürdürüyor, yönetimin altında bulunan insan- nız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir" 
lara, onların sorunlarına karşı ilgisiz davranıyorsun." diye hitap Ve "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin
ecmektedir. Yönetim mekanizmaları otoriteyi temsil ettiğin- de etti" (7 A'rat, 20-21)
den o mevkilerdeki insanlar bu gücü kullanırken dikkatli ol- “Sonunda Şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: “Sana sonsuz- 
malıdır. Bu gücü, hakkın ve halkın emrinde kullanmalıdır. Gü- luk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" 
cü nefsi arzularının tatmini için kullanmaya kalkması yukarıda (Taha, 120)
bahsedilen çatışmayı kaçınılmaz kılar. Evet, cennetin biri hariç, tüm imkanları Hz. Adem'le eşine 

İktidar mevkiinde olanlar, bu telefonla birçok işi çözebil- bahşedilmiş olmasına karşılık, "melek olma", "ölümsüz olma" 
menin verdiği güçle, birçok şeyi kendisi için mübah görebilir, tutkusu; Allah'ın hitabına doğrudan muhatap olmuş Hz. 
Kendi yaşantısının yönettiği insanlardan çok daha farklı olma- Adem'in bir anlık kontrolü kaybetmesi ile Allah'ın koyduğu 
sı gerektiğine, yaşam standardının çok daha yüksek olması meşruiyet hudutlarını çiğnememesine neden olmuştur. Hz. 
gerektiğine, nefsinin verdiği vesveselerle, kendisini inandırabi- Adem ve eşi, emirleri çiğnediği için, yeni bir olgunlaşma eğiti
lir. Yönetim kademelerine yeni gelenlerin karşılaştığı ilk sınav minden geçip başarı kazanıncaya kadar Cennet'te kalamazlar- 
budur. Nefsi arzularıyla girilen bu ilk çatışma, önemlidir. İdeal- dı. Yeni bir olgunlaşma süreci için dünya seçilmiş ve dünyaya 
lerle nefsin çatışması, daha sonraki gelişmeleri şekillendirecek- gönderilmişlerdi.
tir. İlk taviz, daha sonraki dönemlerde daha çok tavizi berabe- Bugün de, RP’nin şahsında tüm mü minleri bekleyen tehi
rinde getirebilir. Zamanla insan, ideallerinden kopar uzaklaşır, like-, makam tutkusu, bulunulan makamların kutsallaştırılma- 
sıratı müstakimden sapıp şeytanın yolunda çok mesafe alır da sı, oralarda kalabilmek için her türlü yağcılğın yalanın ve ent- 
farkına varmaz. İlk sapmada müdahale edilmezse, sonradan rikanın meşru görülebilmesidir. Mevkilerinde kalabilmek için 
yapılan müdahalelerde sonuç alınması çok zorlaşır. Yönetici bukalemun gibi her renge boyanabilmedir. Bu hastalığa yaka- 
direnişe geçer. Çevresini küçümser, hor görür. Onlar, onun için lananların bu mevkilerde kalması, tutulması yanlıştır, 
sosyal yönleri olmayan zavallılardır. Yollar ayrılmıştır artık o İnsan gücünü, mevkisiniden almamalıdır. Gücü, kendi için- 
yönetici, çevresinden kurtulma operasyonunu başlatır ve çev- de kişiliğinde, ahlakında, yeteneklerinde aramalıdır. Kendinde 
resini dışlamaya başlar. Kendisinden randevu alınamaz. Kendi- olmayan özellikleri, makamın gücünü kullanarak kapatmaya 
si ile bir türlü görüşülemez. çalışanlardan, her türlü kötülük gelebilecektir. Bulunduğu ma- 

Sistemi değiştirmek, isteyenleri, yönetim kademelerinde kamı aşırı bir şekilde önemseyenler, bütün bilgi ve becerileri- 
bekleyen ilk tehlike budun Makamın gücünün cazibesine ka- ne rağmen çevresini tahrip edebileceklerdir. İşte Iblis'in hasta- 
pılmak.. Makamın gücünde, asalet ve üstünlüğü aramak. Kibir lığı bu idi. Kıyamete kadar da insanların yolları üzerinde icra 
bataklığına saplanıp kalmak. İblisin isyanının arkasında yatan edeceği faaliyet de bu kötülük hep olacaktır, 
temel olgu bu değil miydi? Allah, Hz. Adem'e secde edilmesini Ateşten yaratılmış olan Iblis'in, topraktan yaratılmış olan 
emrettiğinde, İblis bu gerekçeyle Allah'ın emrine karşı çıkmış- Hz. Adem'i hakir görmesi, onu aşağılaması, Iblis'in yoldaşı olan 
tın makam sahiplerinde zenginlerde tarihsel süreç içerisinde da- 

(Aiiah)Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten en- ima var olan bir duygudur. Çin'den Hindistan'a, oradan Afrika, 
gelleyen neydi?" (fblis) dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım: Beni ateş- Avrupa ve Amerika'ya kadar oluşturulmuş “kast sistemleri” si
ten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" nıflı toplum yapısı bunun en canlı örneğidir.

(Allah): “Öyleyse oradan in, orda büyüklenmen senin hak- Bugün için 30 yıllık bir mücadelenin sonucunda hükümet 
kın olmaz. Beklemeksizin çık. Kuşkusuz sen, küçük düşenler- olmuş bir partinin mensupları, bakanları, milletvekilleri, bürok- 
densin.”(7 A’raf, 12-13) ratları, belediye başkanları, geldikleri konumlan unutup halkı 

38 Sad 75,76’da da benzer ifadeler vardır. İlave olarak “Bü- ve kendi örgüt mensuplarını, onların taleplerini gözardı edebi- 
yüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun" denerek lir. Aşırı istekler karşısında, kapılarını halka, örgüt mensupları- 
Iblis’in ateşten yaratılmış olmasının onu hangi psikolojiye itti- na kapatmaya kalkabilir. Yapılması gereken, kapıları kapat- 
ğine ışık tutulmaktadır. Gerek Araf 13 gerekse Sad 77’de, böy- mak değildir. Neyi yapıp, neyi yapamayacağını, adalet ölçüleri 
leşi kibirlenmiş, büyüklenmiş etrafını hor hakir gören (blis'ten; içinde, açık ve net bir şekilde onlara anlatmak açıklamak ol- 
cennetten çıkması, kendisine verilmiş makamı terk etmesi is- malıdır. Aksi takdirde, niyetiniz o olmasa bile; şeytan, insanla- 
tenmektedir. Cennet makamı kibirlenen böbürlenen büyükle- ra bunlar kendilerini beğendi, bunlar değişti, bunların da libe- 
nenlerin kalabileceği bir makam değildi çünkü. ralistlerden, solculardan bir farkı kalmadı, vesvesesini verebile- 

Benzer bir olayla, cennette, Hz. Adem'le eşinin tutumun- çektir, 
da karşılaşıyoruz, cennet'e yerleştirilmiş olan Hz. Adem ve eşi- Devletin içinde bulunduğu durumu, daha yakından gör- 
ne Cennet'te birtek yasak getirilmiştir. Kur’an-ı Kerim'in değişik müş olan bu yöneticiler; halkın, örgütün veya arkadaşlarını is- 
surelerinde bu olay ayrıntılı anlatılır^) Hz. Ademle eşini Cen- teklerini çok küçük görebilin "Bunun için mi geldiniz" demek 
netten çıkarabilmek Allah'ın emrini çiğnetebilmek için Iblis’in atılan ilk yıkım tohumudur. Aşırı bir şekilde talep istekleri 
onlara verdiği vesvesede de; gene makam, mevki sahibi olma pompalanmış bu insanların, davranışları doğrudur. Yanlış olan, 
duygusunn istismarı veya aşırı tahrik edilmesi vardır. bir mücadelenin, dünyalık istekler manzumesine dönüştürül-
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müş olmasıdır. Ona uygun bir eğitim ve örgütlenme anlayışı
nın yapılmamış oimasıdır.

Bu basit istekler karşısında şeytan ve taraftariari; yönetici
leri, halkı ve örgütü hor görmesi, anlayışları kıt, cahil ve sosyal 
yönleri olmayan kaba insanlar olarak nitelemesi için teşvik 
eder ve onlara daima bu yönde vesvese verir. Yöneticilerle 
kendi tabanı, halkı arasına mesafeler koymaya gayret sarfe- 
derler. Bu oyuna gelindiği takdirde yöneticiler, ne olduğ ube- 
lirsiz, kendini müslüman diye takdim eden ve fakat davranış 
ve yaşayışı bununla uyum içinde olmayan belli bir gurubun 
kontrolüne girmiş olur. Bunun tabii sonucu olarak lslami Cami
ada makamlı makamsıẑ engin fakir ayrımı vuku bulur ki, bu 
bir başka tehlikedir. RP yöneticileri hiçbir zaman bu olayı gö- 
zardı etmemeliler. Hz. Peygamber zamanında vukubulan ben
zer olayları incelediğimizde bunun ne kadar hayati bir mesele 
olduğunu kolayca görürüz.(7):

Rivayetlere göre Kureyş'in ileri gelenlerinden bir kısmı Hz. 
Peygamberin meclisine uğramışlar. Yanında Bilal, Ammar.Sel- 
man gibi fakir olan müslümanlar varmış: Bu fakir insanları gö
rünce Hz. Peygambere:

"Ey Muhammed, sen kavminden vazgeçtin de bunlara mı
m - 7i t n / ui'T h ı  n r İ c n n n H c ı n  m ı  n ir fn m n iv ?  R ttn ln r t  ı ı r ı n ı n .

• ' I- , W». M . I I M  I !  *
UU I  I 1VO VUJ J U I  I U U . I I . IUU IJI 1  I . O O l l U y U l

rız" demişlerdir. Hz. Peygamber 26 Şuara 114' -Ben mü’minleri 
kovmam- ayetini okuyarak kendilerine cevap vermiştir. Bu
nun üzerine;

"O halde biz geldiğimiz zaman bunları yarımdan kaldır, git
tiğimiz zaman yanında oturt" teklifini yapmışlardır. Hz. Ömer 
de “Ey Allah’ın Resulü yapsan bakalım ne olacak?” demiştir. 
Gelen Kureyşliler bunun yazılı olmasını kayıt altına alınmasını, 
belgelendirmesini teklif etmişlerdir. Yazma için hazırlıklar baş
larken Allah’ın ikazı, uyarısı gelmiştir.

"Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rabble- 
rine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde 
birşey (yükümlülük), senin hesabından da birşey (yükümlülük) 
yoktur ki, onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun."

Böylece: ’’Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu?” de
meleri için onlardan bazısını bazısı ile denedik. Allah, şükre- 
denleri, daha iyi bilen değil mi?” (6 En'am, 52-53)

Daha sonra nazil olan 18 Kehf 28'de, mü'minlerin hakları
nın çok daha iyi korunması, onlara şefkat gösterilmesi istene
rek konunun önemi vurgulanmıştır.

Mü'minlerin, özellikle davetçilerin, makamlı, makamsız, 
zengin fakir ayırımı yapmama konusunda son derece hassas 
davranmaları gerekir. Diğer bir deyişle teyakkuz halinde olma
lıdırlar.

Batı düşünce mensuplarının, RP'ye rey veren kitleleri ”va- 
roştakiler” diye aşağılamaları, Hz. Peygamber zamanındaki 
olaylardan bir farkı var mıdır? Sadece zenginleri veya makam 
sahiplerinin ilgi odağı haline getirip, diğerlerini ihmal etmek;

yalnızca, zengin ve makam sahiplerinin İslam'a kazandırılması 
için uğraşıp, diğer insanları görmemezlikten gelmek yanlıştır. 
Zengin, makamsahibi ve zeki insanların müslüman olması ve
ya lslami hareketi benimsemesiyle herşeyin düzelebileceğini 
sanmak, düşünmek ve buna göre yapılanmak da yanlıştır. Son 
derece tehlikelidir. Sınıflara ayrılmış toplumların, nasıl bedel 
ödediği tarih boyu görülmüştür. Özellikle son 100 yıl, bunun en 
canlı şahididir.

Onun için RP yöneticileri Belediye Başkanları, İktidar ol
duktan sonra bu gerçeği görmemezlikten gelip; yalnızca iş 
dünyasının önde gelenleri ile meşgul olmamalılar. Belediye 
Başkanları kapılarını fakir halka kapatmamalılar. Hiçbir mü’min 
Abese suresinde Hz. Peygamber’e yapılan uyarıcıyı unutma
malıdır:

"Suratı astı ve güz çevirdi,
Kendisine o kör geldi diye
Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip annaoak?
Ya da öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağ

layacak
Fakat kendini müstağni gören ise,
İşte sen, onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun;
Gy^u, önün icnuzlcnlp a rirr>6j în Jan sjr.û ne?
ni I iu i\UjJUİuiy jUI JU yi-KJ i
Ki o, “içi titreyerek korkar" bir durumdadır;
Sen onu uldııış etmeden oyaluıııyorsuıı.
Hayır; çünkü o (Kutan), bir öğüttür.
Artık dileyen, onu 'düşünüp-ögüt alsın."
(80 Abese, 1-2)

Dipnotlar:
1. El-Attas, H., Toplumların Çöküşünde Rüşvet, Pınar yayınları,'İs

tanbul 1 9 8 8 ,  S . 1 7 1 - 1 7 2
2. Çağlayangil, I.S, Anılarım, Yılmaz Yayınları, İstanbul, 1990, s.110
3. Pagels, E, Christians Against The Roman Order, vintage Books, 

1989, p.58-59.
4. Brzezinski, Z, Kontroldan Çıkmış Dünya, Türkiye İş Bankası Kül

tür Yayınları, İstanbul, 1994, s.80-81.
5. Brzezinski, Z, a.g.e, s.82.
6. 2 Bakara 30-39, 7 Araf, 11-31, 15 Hicr, 26-48, 17 Isra 61-65,18 

Kehf, 50, 20 Taha 115-127, 38 Sad, 71-85.
7. Yazır, E.H., Hak Dini Kur'an Dili, Azim, İstanbul, c.3, s.433

(Ümran, Eylül-Ekim 1996/33)
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III. DÜNYEVİLEŞME/MAL TUTKUSU

Dünyevileşme hastalığının, makam tutkusu ve mal 
tutkusu olmak üzere iki temel unsuru vardır. Makam 
tutkusunu ve neden olabileceği toplumsal yaraları ge
çen yazımızda incelemiştik. Burada ise, mal tutkusunu 
ve bunun neden olduğu toplumsal sorunları inceleye
ceğiz.

Dünyevileşme sorunu; gerek fert, gerekse cemaat 
bazında üzerine eğinilmesi gereken bir sorundur. Gerek 
Kur'an-ı Kerim, gerekse Hz.Peygamber bu konu üzerinde 
hamasiyetle durmuştur. 4 Halife döneminde, özellikle 
Hz.Ömer, valilerinin tutum ve davranışlarını, yaşantılarını 
yakından izlemiş, makamını putlaştıranları lüks içerisin
de yaşayanları, halka yabancılaşanları, hemen görevden 
almıştır(1) Yöneticilerin yetki sahibi olmaları, her zaman 
toplumun önünde bulunmaları nedeniyle, yaşantıları ve 
tavırları, toplumu önemli bir şekilde etkiler.

Lüks ve israf içerisinde yaşayan bir yönetici ile lüks 
ve israf içerisinde yaşayan zengin bir şahsın toplum üze
rinde bir tahribatı vardır. Ancak yöneticinin yaptığı tahri
bat diğerine nazaran çok fazladır. Geçen yazıda sözkonu- 
su ettiğimiz Gazali'nin Sultan’a yazdığı mektupta, Gazali: 
(Sultan'a hitaben) "Oysa sen lüks içinde bir hayat sürdü
rüyor, yönetimin altında bulunan insanlara, onların so
runlarına karşı ilgisiz davranıyorsun" diyerek bu tehlike
ye dikkat çekiyordu. Bu noktadan hareketle, dünyevileş- 
menin makam tutkusu unsuruna öncelik vererek konyu 
önceki yazımızda inceledik.

Diğer önemli bir nokta ise, yazı serisine RP'yi Bekle
yen Tehlikeler başlığını vermemizdir. Başlığı, RP’nin Yap
tığı Hatalar değil de, RP'yi Bekleyen Tehlikeler" diye seç
memizin nedeni, yazı serisinde ifade olunan hataların 
henüz vuku bulmamış olmasıdır. Vuku bulma ihtimali 
vardır. Türkiye'nin sorunlarıyla karşı karşıya bulunan RP 
yöneticileri bu sorunlar altında bunalarak bu konulara 
yeterince dikkat edememiş olabilirler, bu açıdan, bu ya
zı serisi, bir uyarı görevini ifa etmektedir.

Mal, Mülk, Servet Sevgisi Fıtri Bir Özelliktir

Bir şeye sahip olma yaratılıştan gelen önemli bir 
duygudur. Mal, mülk edinme, servet sahibi olma, insan 
yaşamında önemli bir motivasyon kaynağıdır. Öyle ki in
san bir şeyler kazanabilmek, elde edebilmek için bütün 
yeteneğini ortaya koymaktadır. Bu gerçeği göremiyen 
Marksizmin teorisyenleri, mülkiyete ve mülkiyet duygu
suna savaş açmışlardır. Böylelikle insanların yetenekleri
ni lanetlemişler ve çalışma azimlerini kırmışlardır.

Liberalizmin teorisyenleri de, her türlü motivasyo
nun kaynağı olarak da adeta mülkiyeti görmüşlerdir. Aşı
rı şekilde tahrik edilmiş mülkiyet duygusu hiç bir şekilde 
tatmin olmayan, hiçbir şeyle yetinmeyen aç gözlü yeni 
bir insan unsurunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Böylece insanlık, iki aşırı uç arasındaki kavganın ortasın
da kalarak, ifratla tefrit arasında bocalayıp durmuştur.

Gerçekte; bir şeye sahip olma yaratılıştan gelen, fıtri 
bir duygudur:

"Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici-süsüdür-, 
— m- — mışiar ise, Rabbiııiıı katında sevap

bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da 
daha hayırlıdır." (!8 Kehf 46)

Bu duygu, Kur'an-ı Kerim'de şehvet kelimesiyle nite
lendirilerek hem konunun önemi vurgulanıyor, hem de 
bu duyguya karşı insan uyarılıyor:

"Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve 
gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere du
yulan şehvet tutkusu, insanlar için süslendirilip çekici kı
lındı. Bunlar, dünya hayatının metaldir, asıl varılacak gü
zel yer, Allah katında olandır" (3 Ali Imran 14)

Bütün bu sahiplenilmek istenen şeyler, dünya haya
tının metaı olarak nitelendirilmekle de dikkatimiz bir 
başka boyuta, Ahiret boyutuna çekilmiş oluyor. Şehvet 
tutkusu ile bağlanılan şeye, sahip olunulmuş değil teslim 
olunulmuş olunmaktadır. Hükmedilmiş değil, hükmü al
tına girilmiş olunmaktadır. Bu açıdan, yararlı değil zarar
lıdır. Görünüş itibariyle çok güzel cezbedici, fakat iç ya
pı itibariyle, bir başka şey yanında güzel olmayan, geçici 
olan herşey birer metadır. Tıpkı birçok seyyar satıcı tez
gahlarındaki meyvelerin organizasyon görüntüsü gibi: 
Tıpkı kurtlu alımlı elma gibi; Meta kavramında aldanma, 
yanılma yanlış yönelme unsuru vardır. Gerçek, cazip hoş 
bir örtü ile gizlenmektedir."Bilin ki, dünya hayatı ancak 
bir oyun, tutkulu bir oyalanma, bir süs, kedi aranızda bir 
övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir 
yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna 
gitmiştir, sonra kuruyuverin, bir de bakarsın ki sapsarı 
kesilmiş, sonra da o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise 
şiddetli bir azab, Allah’tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk 
da vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka 
birşey değildir" (57 Hadid 20).

Yukarıda zikrolunan bütün ayetlerde, mal, mülk ve 
servet edinmenin insan yaşamında önemli bir etkisi ol
duğu bir yandan ifade edilirken; diğer yandan da bunla
rın dünya hayatının geçici bir günü olduğu, asıl gerçek 
olanın Allah katında var olduğu ortaya konulmaktadır. 
Böylelikle insanın bu konudaki tavrının ihtiyatlı ve den
geli olması gerekliliği belirtilmiş oluyor.

Burada; insanların mal, mülk edinmesi, servet sahibi 
olmaları, zengin olmaları eleştirilmiyor, yadırganmıyor. 
Sadece zenginleşmek için sarf edilen çabalarda ve kaza
nılan servete hükmetmede takınılacak tavırda dikkatli 
olmamız gerektiği konusunda uyarılıyoruz. Bu noktadan 
hareketle Hz. Ömer, devlet memurlarını şöyle uyarmıştın 

"Parayı temiz tutmanın üç yolunu görüyorum. Birin
cisi, meşru vasıtalarla kazanılmalıdır, İkincisi meşru şey
lere harcanmalıdır, üçüncüsü gayrı meşru şeylere sarfe- 
dilmesi önlenmelidir"(2). Demek ki kötü olan servet edin
mek değil, serveti elde etmede kullanmada ve harcama
daki gayrı meşruluktur.
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Mai, Miiifc, Server mrkusu

Külü uidiı, yaıliış uidii; 11idil, ıııüiKü, seıveu sevmek 
değil, mala, mülke, servete kutsallık düzeyinde bir sev
giyle bağlanmaktır. Mal, mülk, servet edinmeyi bir tutku 
haline getirmedir. İnsanın çevresini göremez hale getire
cek tarzda mal, mülke servete bağlanmasıdır, yanlış olan

Hz.Süleyman mal sevgisini, bir başka sevgiye ulaş
mak için bir araç olarak görün

“O (Hz. Süleyman) da demişti ki: "Gerçekten ben, mal 
■sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih edip sev
dim" (38 Sad 32)

Böyle bir bakış açısı insanı gerçekten özgür kılar, ma
la, mülke, makama olan esirlikten kurtarır. Onun için 
Hz.Ömer "Dünyaya daha az meylettikçe daha hür yaşar
sın" demiştir.

Hakka yönelme, Hakkı zikretme konusunda mal ve 
mülkün bir engel oluşturmaması böyle bir anlayışın so
nucunda oluşun

"Ey iman edenler, ne mallarınız, ne de çocuklarınız si
zi Allah'ı zikretmekten 'tutkuya kaptırıp- alıkoymasın', 
kim böyle yaparsa, artık onlar kayba uğrayanların ta 
kendileridir" (63 Mı inaFikıın 9)

Boyle bir anlayış sayesinde, insan kendi mal ve mül
künü kullanmada sonsuz bir özgürlüğe sahip olmadığını, 
dilediğince kullanamayacağını anlan

"Dediler ki: “Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri bı
rakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi 
davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emret
mektedir? Çünkü sen, gerçekte yumuşak huylu, aklı ba
şında (reşit bir adamjsın.

Ancak böyle bir anlayış sayesinde İnsan, kendi ma
lında yoksulların, dilenenlerin de bir hakkı olduğunu (3); 
maldan infak edilmesi gerektiğini^) mal ve çocukların 
bu dünyada birer imtihan oiduğunu(S) idrak edecek ol
gun bir düzeye ulaşır.

Mal sevgisinin, mal tutkusuna dönüşmediği toplum- 
larda, toplumsal bir denge kurulur. Mal ve mülk farklılığı, 
sınıfsal bir ayırım oluşturmaz. Toplumsal gerilim yaşan
maz. Kavga ile değil, Allah korkusu, Ahiret hayatı boyu
tu ile bir denge oluşur. İşte bu, mümin bir toplumla, mü
min olmayan bir toplum arasındaki ayırıcı temel nitelik
lerden biridir. Bunu göremeyen Marksist teorisyenler, İs
lam toplumlarını izah edebilmek için “Asya türü üretim 
tarzı" tezleriyle kendilerini anlamsız bir tarza çok zorla
mışlardır.

Mal sevgisi, mal tutkusuna dönüşürse, Allah korkusu, 
ahiret hayatı unutulursa; mal, mülk, servet bütün beşeri 
ilişkilerin odak noktasını işgal eder... Toplumsal normlar 
değişir. Mal ve mülk ve servetle öğünme toplumsal bir 
standart haline gelir:

“(Mal, mülk ve servetle) çoklukla övünme, sizi tut
kuyla oyalayıp kendinizden geçirdi.“(102 Tekasür 1)

“Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. 
Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmakta
dır" (104 Hümeze 23).

Böyle bir topiumda; mai tüketimi, israf güçitiiügün 
bir göstergesidir.

"û, İliç kiılisenin keııuisiııe asia ı .n, j<clİienleyeceği
ni mi sanıyor. 0: “yığınla mal tüketip yok ettim” diyor(90 
Beled 5-6).

Evdeki eşya elbise, araba model ve markalarla ölçü
lür. Bunların mevsimlik aylık haftalık hatta günlük olacak 
tarzda değişmesi gerekir. Her gün ayrı bir elbise giymek, 
hergün ayrı bir araba kullanmak güçlülüğün tipik sem
bolleri olur. Düğünler; çöplerinden yiyecek, giyecek top
lanılan bir ülkede tam bir israf ve çılgınlık gösterisine dö
nüşür. Düğünün yapıldığı otel, gelin giysisi ve arabası bir 
güç, asalet gösterisidir. Bunlar gerçekten güçlülüğün mü? 
yoksa çılgınlığın ve buna neden bunalımın mı bir belirti
sidir. Üzerinde belki de hiç düşünülmemektedir, sosyal 
patlamalar böyle tezatların sonunda, oluşmamış mıdır 
tarihte.

Mal tutkusunun hakim olmaya başladığı toplumlar- 
da, ibadet şekli gösterişe dönüşebilin "Dini yalanlamakta 
olanı gördün mü?

İşte yetimi itip-kakan, yoksulu doyurmayı teşvik et
meyen odur

İşte şu namaz kılanların vay haline, kı nrılaı namazla
rında yanılgıdadırlar, onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufa
cık bir yardımı da engellemektedirler." (107 Maun 1-7)

Bugün için müslümanları bekleyen en temel tehlike, 
ruhunu özünü kaybetmiş, şekle dönüşmüş olan bu iba
det anlayışıdır. Buna karşı davet ve denetim mekaniz
maları ile tedbir alınmalıdır.

Refahtan Şımanp Azma: Azdına Bolluk

Mal, mülk ve servetin toplumda bütün ilişkileri belir
leyen bir ölçü haline gelmesi, daha fazla güç elde etmek 
için daha çok zenginleşme gerektiği dürtüsünü tahrik 
edecektir. Zengin daha çok zenginleşmek isteyecektir. 
Kur'an-ı Kerim’de bu konu şu şekilde vurgulanmaktadır:

“Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsu
nuz, sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz.

Malı da bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz."
(89 Fecr 18-20)
"Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da çok katıdır” 

(100 Adiyat 8)
Güçle, zenginlik eşdeğer hale gelince bunun insanda

ki ilk tahrip edici etkisi müstağnileşmedir. Yani insanın 
kendi kendisine yeter olması bir başkasına ihtiyaç duy
mamasıdır:

"İnsan mutlaka azar. Kendini müstağni gördüğünden. 
(96 Alak 6,7).

İşte dünyadaki ve Türkiye'deki azgınlığın, çılgınlığın 
perde arkasındaki en temel etken budur. Kur'an-ı Kerim 
müminleri bu konuda değişik örnekler vererek sürekli 
uyarır.

Müstağnileşme olayının en tipik temsilcisi olarak Ka
run, Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak tüm insanlara göste
rilir.
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"Gerçek şu ki Karun, Musa'nın kavmındendi, aııcakr- megrcîîrahun ipTSIIâh S rm&ygnîh telli 6Uer3c ‘rnpla/ı 
onlara karşı azgınlaştı(bağyetti). Biz, ona öyle hazineler masını istememektedir:
vermiştik ki, onun anahtarları biriikte(taşımaya) davra
nan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona

■■ı?u m . ? i i n i i m m r ,  sevinme, • ' ~~
sevince kapılanları sevmez."

Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünya
dan da kendi payını(nasibi) unutma. Allah’ın sana ihsan 
ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgun
culuk arama. Çünkü Allah, bozgun çıkaranları sevmez.

Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana ve
rilmiştir." Bilmez mi ki, gerçekten Allah, kendisinden ön
ceki kuşaklardan kuvvet bakımından kendisinden daha 
güçlü ve insan sayısı bakımından daha çok olan kimse
leri yıkıma uğratmıştır. Suçlu günahkarlardan kendi gü
nahları sorulmaz.

Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşı
sına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: Ah keşke, 
Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten 
o, oüyük bir pay sahibidir." dediler.

Kendilerini ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Al
lah’ın sevabı, iman eden ve salih amellerde bulunan 
kimse için daha hayırlıdır; buna da sabredenlerden baş
kası kavuşturulmaz." dediler.

Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik." 
(28 Kasas 76-81)

Aşırı servet edinme tutkusiKçinnet hali) kendi dışın
daki kazanımlara karşı tahamn^Vısüzlüğü, onların ellerin
deki imkanları elde etme veya yok etme anlayışını be
raberinde getirin

"Davud'un yanına girdiklerinde o onlardan (davacılar
dan) ürkmüştü-, Onlar dediler ki: "Korkma, iki davacıyız, 
birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu, şimdi sen aramız
da hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğ
ru yolun ortasına yöneltip-ilet."

"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu var
dır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen “onu da 
benim payıma( koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuş- 
ma(tarzın)da üstün geldi.

(Davud) dedi ki: Andolsun senin koyununu kendi ko- 
yunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğru
su emek ve mal güçlerini birleştirip katan ortaklardan 
çoğu, birbirlerine karşı tecavüz (bağy) edenler; ancak 
iman edip de salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da 
ne kadar azdır." (38 Sad 21-24)

İki kardeş arasında geçen bir dava: Kardeşlerden bi
rinin 99 koyunu, diğerinin bir koyunu var. 99 koyunu 
olan, tek koyunu da alıp onu yok etmek istiyor.

Kontrolsuz, ilkesiz mülk edinmenin verdiği bir doy
mazlık bir oburluk duygusudur bu. Çevresini yok ederek 
büyüme, nereye kadar? İnsanlar vücutlarına sülük takar
lar. Sülük doyacak kadar değil, kendisini öldürecek kadar 
kan emer, sonra düşüp ölür. Aşırı mal tutkusu, neticesin
de sahibini de tahrip edecek mekanizmayı beraberinde 
getirir.

İki davacı olayı, tekelleşme düşüncesinin tipik bir ör-

"... Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar 
arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın" (59 Haşr 7)

’■•i.? ve servet dağılımı açısından, toplumun değişik 
sosyal kesimleri arasında büyük uçurumlar meydana ge
lirse; zengin olanlar, varlıklarını, fakir insanların ellerinde
kini de alarak, iki davacı örneğindeki gibi, büyütmeyi he
deflerse, toplumda kaçınılmaz olarak huzursuzluk, buna
lım, çatışma ortaya çıkacaktır. Herkes onun sahip olduğu 
imkanlara, ne pahasına olursa olsun sahip olmak isteye
cektir. İnsana tek düşünce hakim olur; 'bende de mutla
ka olmalıdır' bundan dolayı Allah:

"Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek bir 
ümmet olacak olmasaydı, Rahmana (Allah'a karşı) küfre
denlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp- 
yükselecekleri merdivenler yapardık.

Evlerine kapılar ve üzerinde yaslanıp dayanacakları 
koltuklar, ve (daha nice) çekici-süsler(de verirdik). Bütün 
bunlar, yalnızca dünya hayatının metaldir. Ahiret ise, se
nin Rabbinin katında muttakiler içindir." (43 Zulıruf 33
35)

buyurmaktadır.
İnsanlarda, genelde servet edinme özlemleri önemli 

bir duygudur. Burada yadırganan servet edinme değil, 
servete olan aşırı tutku, bağımlılıktır. Bir diğer deyişle 
servet insanın esiri değil de, insanın servetin esiri olma
sıdır. Bu duygu beraberinde ilkesiz kazanma, ilkesiz kul
lanma ve ilkesiz sarfetmeyi getirir. Müstağnileşme olayı
nın tabii sonucudur bunlar. Genelde Müstekbirler müs- 
tagnileştikleri için toplumdaki hiçbir kurala uymazlar. 
Kendi kurallarını kendileri korlar. Kendi kurallarını kendi
ler bozarlar. Kanun, nizam gelenek görenek tanımazlar. 
Yani tam bir fesatçıdırlar. Fesatçı oldukları için de toplu
mu yok oluşa sürüklerler:

“Biz, bir ülkeyi yıkıma uğratmak istediğimiz zaman, 
onun "varlık ve güç sahibi önde gelenlerine 'emrederiz, 
böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun 
üzerine söz hak olur da, onu kökünden darmadağın ede
riz.” (17 Isra, 16)

İşte Gazali'nin yöneticilerin lüks içinde yaşamamala
rı gerektiğini vurgulamasının temel nedenlerinden biri 
budur. Allah’ın, Karun gibi olanları yerle bir yaparak diğer 
insanları uyarması insanlara karşı rahman ve rahim olu- 
şundandır. Allah'ın rızkı belli bir ölçü ile yayması da müs
tağnileşmeye mani olmak içindin

"Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup 
yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak o dile
diği miktar ile indirir. Çünkü o, kullarından haberi olandır, 
görendir." (42 Şura 27).

Bugün için batı toplumlarında özellikle ABD karşılaşı
lan temel sıkıntı, her türlü imkanı sahip olan insanların 
çılgınlığıdır. Müstağnileşen bu insan unsuru hiçbir ahlaki 
endişe taşımamaktadır. Azdırıcı bolluğun baştan çıkarıcı 
refahın toplumu nasıl tahrip ettiği batılı düşünürleri kara 
kara düşündürmektedir:
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"Baştan çıkarıcı bolluk kavramı, ahlaki değerlerin gi- 
deıek azaiuığı, mouui Ve ruhi tatminin cne çıktığı bir top
lumu tanımlar...

Kışkırtıcı bolluğun toplumda çürümeye yol açan öğe
si yalnızca var olan bolluğu değildir. Sayıları gittikçe ar
tan ve televizyon ya da bolluğa yakın olmaları nedeni ile 
bu ortamı tanıyan ama bu ortamın ayrıcalıklarından fay
dalanamayan kitleler de de bir bozulma ve kıskançlık or
tamı yaratacaklardır..? Bu kişilerde bolluğa erişmek için 
militan bir istek ve 'çabuk zengin olma' yolunda bütün 
ahlaki kısıtlamaları göz ardı etme eğilimi getirmektedir... 
Ama bütün gereksinmelerin giderilebildiği bir toplum, 
aynı zamanda hiçbir ahlaki değerlendirme kriterinin de 
olmadığı bir toplumdur..

... Kişide izin verilen şeylerin sınırını zorlama ve içsel 
bir denetim olmadığı için 'bir şeyin yapılıp yanına kar 
kalması' istekleri ağır basar. Bu durumda, kişiler sistemin 
prosedürünün ne kadar etkin olduğunu değerlendirip, 
davranışlarını buna göre ayarlarlar"(6)

İşte Karun olayında, sade vatandaşla alimler arasın
daki bakış açısının farklılığı burada ortaya çıkmaktadır. 
Olavlarm özüne nüfuz edebilme, gıdısı görebilme uuguıı 
için en çok aranan bir meziyet haline gelmiştir, lüks ve 
israf içinde yasayanların yaşantılarına, mal ve mülklerine 
özenme beşeri bir zaaf olarak her zaman karşımıza çıka
caktın Bu zaafa karşı toplumu, özellikle müslümanları 
uyaracak davetçilere organizasyonlara ihtiyaç vardın

"Musa dedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz sen, Firavun'a ve 
önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik (güç 
ve ihtişam) ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan 
saptırmaları için (mi?) Rabbimiz, mallarını yerin dibine 
geçir ve onların kalblerinin üzerini şiddetle bağla; onlar, 
acıklı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecek
ler." (10 Yunus, 88)

Burada iki farklı nokta var. Birincisi Kur'an örneğinde 
olduğu gibi insanların mal, mülk, servet karşısında gös
terdiği zaaf, mal, mülk sahibi olmak için sınır tanımayan 
bir tutku, ihtirasa saplanıp kalmak. İlkesizliği bayrak 
edinme. İkincisi, Firavun gibi sapmış olanların mal ve 
mülklerini insanları hak yoldan saptırmak için sarfetme- 
ye seferber olmalarıdır.

Halkı saptırabilmek için her türlü, cazip görüntü al
tında, değişik kurumlar oluşturmak, elerindeki tüm im
kanları seferber etmek bunların tarihsel bir özelliğidir:

"Gerçek şu ki, küfre sapanlar, (insanları) Allah'ın yo
lundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böy
le de harcayacaklar. Sonra bu, onların kahırlı özlemleri 
olacaktır, sonra da bozguna uğratılacaklardır. Küfreden
ler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır." (8 En- 
fal 36)

İşte böyle bir kuşatma içerisinde müslümanlar bu
gün güç elde edebilmek için mal ve makam tutkusuna 
kapılabilirler. Bu zaafa karşı tavır koymak müslümanları 
korumak davetçilerin ve cemaatlerin görevidir:

"Andolsun, sana çiftten yediyi ve büyük Kur'an'ı ver
dik. Sakın onlardan bazılarına yararlandırdığımız şeylere

gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, müminler 
için de (şpfkarı kanatlarını ger.

Ve de kir'şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcı-korkutu- 
cuyum." (15 Filer 87-89)

RP yöneticileri, RP kadrolarını bekleyen bu büyük 
tehlikeye karşı şimdiden önlem almalıdırlar, iktidar ol
muş bir partiye toplumun her kesiminin üşüşebileceğini 
göz önüne alırsak, pek çok menfaat gurubu partide yer 
edinebilmek için şimdiden infak adı altında partiye yar
dım yarışına girebilirler. Gelecekte bu yardımlarını bir si
lah olarak kullanıp partiye maddi yardım yapanın millet
vekili veya bakan olmaya daha çok hak sahibi olduğunu 
iddia edebilirler:

"Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u yö
netici olarak gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona gö
re daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal(servet) bollu
ğu) verilmemişken, nasıl bizi yönetmek üzere hüküm
darlık (mülk) onun olabilir?”

demişlerdi. O şöyle demişti: "Doğrusu Allah size onu 
seçti ve onun bilgi ve vücut gelişimini arttırdı. Allah, ki
me dilerse mülkünü verir; Allah rahmetiyle geniş olandır,
uıieııu ıı . . u c i n u i u  2-17ı

(DCİlZdl L/il İlaUE 43 Zülıiüi . ' u C j C ı  ulilluKtudi!)

Uiıuti Savaşı ve Alınacak Ders

Uhud Savaşı, Islâm tarihinde, Bedir'den sonra yapılan 
ikinci önemli savaştır, .Savaş öncesi, savaş esnası ve sa
vaş sonrası vuku bulan olaylar tarih boyu hep ders alın
ması gereken özelliktedir.

Hz. Peygamber uhud dağındaki geçide 40 okçu yer
leştirir ve der ki: "Benden size ikinci bir emir gelinceye 
kadar biz savaşı kazansak da kaybetsek de bulunduğu
nuz yerden ayrılmayacaksınız"

Geçide yerleştirilen 40 okçu, İslam ordusunu 200 ki
şilik süvari birliği ile arkadan vurmak isteyen Halit bin 
Velit'i durdurur. Halid bin Velit, geçit'in ötesinde sabırla 
bekler. Başlangıçta İslam ordusu savaşı kazanmıştır. 
Müşrik ordusu, panik halinde kaçmaktadır. Müslüman 
savaşçılar, harp meydanında ganimet toplamaya başlar
lar. Savaşın kazanıldığını ve ganimet toplandığını gören 
geçitteki okçulardan büyük bir kısmı, ganimetten payla
rını almak için, komutanların bütün ısrarlarına karşın, gö
rev bölgelerini terk ederler. Bunu gören Halit bin Velid 
süvari birliği ilegeçite saldırır, 10 okçuyu öldürerek gani
met toplamaya dalmış olan İslam ordusunu arkadan vu
rur. Bu haberin duyulması ile kaçan düşman ordusu ge
ri döner. Müslümanlar iki ateş arasında kalırlar ve dağa 
çekilerek büyük bir kayıp vermekten kurtulurlar. Kaza
nılmış bir savaş, ganimetten pay kapma duygusunun 
kurbanı edilerek kaybedilir.

Görevi terk eden bu insanlar, muhacir veya ensardı. 
Her ikisi de İslam davası için dünyayı gözlerinde ve gö
nüllerinde sifırlamışlar. Yalnızca Allah'ın davası içini se
ferber olmuşlardı. Muhacirler; mallarını, mülklerini her- 
şeylerini Mekke'de bırakarak Medine'ye göç etmişlerdir.
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Ensar ise göç eden bu mümin kardeşlerine kucağını aç-

yaya ve dünya nimetlerine başkaldırmış, tavır koymuş
lardır. Fakat bir anlık gaflet veya dalgınlık veya vukufsuz
luk savaşın kaybedilmesine yetmiştir.

Bugün, hükümet ulıııuş, belediyelerin büyük çoğun
luğunu almış olan RP; Uhud Savaşı’ndan ders almalı, 
Uhud Savaşı'ndaki mesajı iyi değerlendirmelidir. Yöneti
me gelmiş olmak, başarı kazanmış olmak yapmamız ge
reken görevlerimizi unutmayı veya ihmal etmeyi meşru 
kılmaz. Bu makamlar mal, mülk edinme güç kazanma 
yerleri değildir. Olmamalıdır.

Kirlenmiş çürümüş bir sistemi değiştirmeye talip 
olanlar, herkesten daha çok dikkatli, herkesten daha çok 
topluma açık, denetime açık, uyarılara, nasihata açık ol
malıdır. Zafer sarhoşluğunun oluşturduğu gurur, kibir bu
güne kadar her hareketin sonunu hazırlamıştır. Türki
ye'de toplumun özünü değiştirmek isteyenler bu gerçe
ği unutmamalıdırlar. Ittihat-Terakki'nin düştüğü en bü
yük hata, hazırlıksız oluşun yanında, iktidarı bir yağma 
ve talan mekanizmesi olarak görmüş olmalarıdır. İktidar 
olmadan ‘önce karşı oldukları herşeyi kendilerinin yap
malarıdır. Tevfik Fikret, Hane Yağma şiirini Ittihat-Trak- 
ki'nin yağmacılığını yermek için yazmamış mıdır? Namık 
Kemal bir çok şiirini bu anlayışı yermek için yazmamış 
mıdır?

Bir dava için mücadele eden kadro iktidar oldukların
da, kadronun bir kısmı yönetim kademelerinde görev 
alır; diğerleri alamaz. Bu en doğal durumdur. Yönetim 
kademesine gelenler; mal ve makam tutkusuna kapılıp 
ilkesiz, gayrı meşru yollara saparak yaşam standartlarını 
değiştirirlerse hem dava, hem kadro hem de toplum ya
ra alacaktır. Özellikle kadro içinde ciddi bir bunalım do
ğacaktır. Mücadele azmi şevki kırılacaktır.

Hz. Ömer bundan dolayı memurlarına mal beyanı 
mecburiyetini getirmiş yazdığı bütün mektuplarda vali
lerini, komutanlarını uyarmıştır. Yapılacak uyarılara da 
daima açık olmuştur. (7)

"Bu haberi Emir-ül-müminine veriniz çünkü o servet 
ve devlette Allah’ın mutemedidir.

Huccac, Cuz' ve Bişr'e haber salınsın ve hesaplarını 
murakabe ettirsin.

İki Nafi'ı de unutma, Beni Nasr'ın ileri gelenlerinden 
Ibn Galleb'i de.

Asım da pek masum değil, O Benî Bedr'in kayırdığı
dır.

Şibl ile .beraber Muharrişe de sor, çünkü o da hudut
larda dile düşmüştü.

Onlarla çarpıştık onlarla döndük.
Kmirmrninriingn w se aeğlhz.'

sonuç
İktidara halkın oylarıyla gelinir. Bu niceliğin yönetime 

yansımasıdır. Ama iktidarda bu nicel destekle kalınmaz. 
İktidarda adalete uygulayacak, yetenekli, eğitim görmüş 
kadrolarla kalınır. Kirlenmiş toplumlarda bu kadrolar, kir
liliğe karşı kelle koltukta mücadele vermek zorundalar. 
Hiçbir ahlakî ölçü tanımayan bir menfaat şebekesine 
karşı verilen bir mücadeledir bu. Ahtapotun kolları gibi 
her tarafa uzanmış bir zehirli sarmaşık gibi her mekaniz
mayı sarmıştır. Bunlara karşı mücadele edenler, mal ve 
makam tutkusuna kapılmaması gerekir. Böyle bir müca
deleye gönül verenler bu iki hastalığa karşı teyakkuz ha
linde olmalıdırlar. Hz. Peygamber, tüm müminleri bu ko
nuda şöyle uyarmaktadır:

"Vallahi ben vefatımdan sonra sizlerin müşrikliğe dö
neceğinden hiç endişe etmem. Fakat ben sizlerin dünya
ya aşın düşkünlük yapıp nefsaniyet yarışına kalkışma
nızdan (birbirinizle didişmenizden) korkarım" (Buhari 
14/6366:14)

Umulur ki bu tarihi gerçeklerden tüm müminler ge
rekli dersi alır.

Dipnotlar:
1 Numanî, S.: Bütün Yönleriyle Hz.Ömer ve Devlet İdaresi. 

Hikmet -Dava- Çağ Yayınları, İstanbul cilt 2.
2 Numanî, S.: A.g.e. s.356
3 51 Zariyat 19,70 Mearic 24,26, 68 kalem 17-33
4 2 Bakara 261 - 265, 274
5 17 Isra 6, 18 Kehf 32-43, 23 Müminun 55,74 Müddesir 

12,71 Nuh 12,9 Tevbe 55, 85
6 Brezezinski, Z. Kontrolden Çıkmış Dünya, Türkiye iş Ban

kası Kültür Yayınları, İstanbul, (1993) s:72-73
7 Numanî.S., A.g.e. s.49

(llmran, Kasım-Aralık 1996/34)
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Son Yılların Ortgya Çıkardığı Tezatlar

Tarihimizin son 200 yıllık döneminde, değişik ad ve 
görüntülerle devam eden çatışmalar; RP'nin önce beledi
yeleri, arkasından da milletvekili seçimlerini kazanmasıy
la yeni bir boyut kazanmıştır. 1980 sonrasında partilerin 
kapatılması ile toplumun değişik kesimleri arasına soku
lan siyasal kavga, her geçen gün şiddetini artırarak de
vam etmektedir. Sovyetler Birliğimin çöküşü ile uluslara
rası dengeler değişmiştir. Yeni güç odakları ortaya çıkar
ken, bölgesel çatışmalar artmıştır.

İlkemiz açısından olayları sistematize ettiğimiz za
man, iki ana tezatı görmekteyiz. Uluslararası Tezatlar, 
Ulusal Tezatlar.

U t U ü l d l d l d ö l  i  C A i ı ı m

Bu tezatları aşağıdaki gibi, farklı şekillerde gruplandır
mak mümkündür.

1. Grup: ABD-AB, ABD-Almanya, ABD-Japonya, ABD-Çin, 
ABD-Rusya, AB-Rusya, AB-Çin arasındaki tezat. Avrupa'nın 
iç tezatlarını da bu gruba dahil edebiliriz.

2. Grup; ABD + İsrail ile Iran, ABD + İsrail ile Diğer İslam 
ülkeleri arasındaki tezat.

3. Grup; ABD + İsrail + Türkiye ile İslam ülkeleri arasın
daki tezat.

4. Grup; ABD + İsrail + Türkiye ile Avrupa-Yunanistan 
arasındaki tezat.

5. Grup: ABD + İsrail + Türkiye-, Türkî cumhuriyetler ile 
Iran veya Avrupa veya Rusya arasındaki tezat.

6. Grup: ABD + İsrail ile Türkiye arasındaki tezat.
7. Grup: ABD ile Türkiye arasındaki tezat.
8. Grup: Türkiye ile İsrail arasındaki tezat.
9. Grup: Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki tezat.
10. Grup: Türkiye ile komşuları (Yunanistan, Suriye; Su

riye, Irak; Iran, Rusya) arasındaki tezat.

Ulusal Tezatlar

Burada son derece karmaşık ilişkiler ağı mevcut olup, 
adeta Türkiye, bir tezatlar kaosu içinde bulunmaktadır. 
Bununla beraber bir sınıflandırma yapmak mümkündür.

Sistemin İç Tezatları
1. Grup: ANAP-DYP, DYP-DTP, DSP-CHP, ANAP-(DSP, 

CHP), DYP-(DSP, CHP), DYP-DEMİREL, DYP-(Sivil-Asker Bürok
ratlar) DYP- (İş Dünyası, Medya) arasındaki tezatlar. Burada 
sivil, asker bürokratlar bir bütünü temsil olarak değil, ço
ğunluğu temsil anlamında kullanılmıştır.

"Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntı mıislü- 
manların içme duşcuğu çıkmaz,- ancak islamın ı/k 
günlerindeki metodun tatbiki ile düzelir"

(Hz. Ebû Bekir)

2. Grup: Emniyetle Ordu arasındaki tezat, İstihbarat Ör
gütleri arasındaki tezat, Emniyet ve Ordunun iç tezatları, iş 
dünyasının iç tezatları, Medya kuruluşları arasındaki tezat
lar.

Müslümanlarla Sistem Arasındaki Tezatlar
1. Grup: Inönücü cuntalarla tüm müslümanlar ara

sındaki tezat.
Inönücü cuntalar-RP, BBP, MHP ve cemaatler arasın

daki tezat.
2. Grup: Kur'an-ı Kerim'in 230 ayetinin uygulanması

na karşı çıkan Kemalist ekiple, Müslümanlar arasındaki 
tezat.

3. Grup: Müslüman iş adamları ile TÜSİAD arasındaki
tezat. •

— - I  ^  h  I •.
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bu LC^dÜai, ÜpM UlUoitildiuol U-ZdÛdİ‘ £iui, 1 ürrviyc'fıifî 
şu andaki projeksiyonunda görünenlerdir. Yarın bir kısmı 
yok olurken, yenileri de eklenebilin Bazıları, uzlaşabilir te
zatlardır. Bazıları menfaat, bazıları ise ideolojik tabanlıdır.

Müstazaflarla-Müstekbirler Arası
(Mazlumlar-Zalimler Arası) Tezat
Türkiye’de son yıllarda adaletsizlikten, gelir paylaşı

mındaki hak gaspından kaynaklanan ve gittikçe derinle
şen bir tezattır.

Refahtan şımanp azanların doymazlıklarının sonucu 
olup, Türkiye'nin yakın geleceğini derinden etkileyebile
cek bir tezattır.

Müslümanlar Arası Farklılıklar
1. Grup: RP ile Fethullah Gülen Cemaati arasındaki 

farklılık.
2. Grup: Tarikatlar arası farklılıklar.
3. Grup: RP ile (BBP-MHP) arasındaki farklılık.
4. Gaip; BBP ile MHP arasındaki farklılık.
5. Grup: Müslüman cemaatler arasındaki farklılık.

Buradaki farklılıklar, çok aşırı ve yanlış davranışlar ser
gilenmedikçe tezada dönüşmez. Müslümanların tarihten 
kazandığı ders ve tecrübe ile basiretleri bu çatışmaya ma
ni olabilecek düzeydedir. Bununla beraber bazı güçlerin, 
fitne, fesatları ve bölme operasyonları böyle bir çatışma
ya neden olabilir. İslam tarihinde örneklerini sıkça gördü
ğümüz bu konuda; tüm müslümanların, bugün basiretli, 
dirayetli ve uyanık davranmalan gerekir.

Bu tezatlar yumağı içinde, başlı başına bir parametre 
ve güç olan Demirel olgusu, daima gözönüne alınmalıdır.
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RP’nin Kapatılması

RP'nin kapatılmasın, yukarıda ortaya koyduğumuz 
ulusal ve uluslararası tezatLr açısından değerlendirmek 
gerekir. Sistemle Islami gelişim arasındaki tezatın kaçınıl
maz sonucuduı kapatma oıayı. sistem, kendi ıç tezatlarını 
çözüp bütünleşebilseydi, böyle bir operasyona gerek kal
mayabilirdi. Sistemin iç tezadının derinleşmesi, müstazaf- 
larla müstekbirler arasındaki tezatın büyümesi ve müsta- 
zafların RP'yi kurtarıcı olarak görmeleri, Türkiye'yi yeni bir 
darbenin eşiğine getirmişti. Her ne kadar 28 Şubat olayı, 
"Postmodern bir darbe" olarak varlığını devam ettiriyorsa 
da, daha kanlı olabilecek bir darbe, uluslararası tezadın 
zorunlu dayatması sonucunda, ABD'nin devreye girişi ile, 
engellenmiştir. RP'yi kapatma olayına bu açıdan bakmak 
gerekir. Askeri darbe ile yapılabilecek çok geniş bir ope
rasyon engellenince, yargı aracılığıyla yapılabileceklerin 
tümü yapılmak istenmiş olabilir.

Anayasa mahkemesi, RP'yi Anayasanın 69. maddesi 
ile siyasal partiler yasasının 101/b maddesine dayanarak 
kapatıyor. Partinin kapatılması ile 5 kişiye, 5 yıllık siyasi 
yasak konuyor. Oysa davanın başlangıçtaki seyri, siyasi 
partiler yasasının 95. maddesinin uygulanacağı istikame
tinde idi. Yani her kademedeki yöneticileri ile milletvekil
lerine 10 yıllık bir yasak getirileceği söyleniyordu. Ne oldu 
da olayın seyri değişti? Niçin ABD RP'nin kapatılmasına 
"daha çok demokrasi" adına karşı çıktı? Bunun nedeni 
uluslararası tezatlar kısmında ortaya koyduğumuz, 
ABD'nin içinde bulunduğu tezat blokları içinde Türkiye'nin 
istikrarsızlığa veya bir başka ülke kontrolüne sokulması
na, ABD menfaatlerinin elvermemesidir. ABD'nin demok
rasiyi öne sürmesi, demokrasi kelimesindeki cazibeden 
kaynaklanmaktadır. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül uygula
maları ortadadır. ABD’nin pekçok diktatörle ilişkisi çok iyi
dir. Öyleyse temeldeki sorun Türkiye'deki iç karmaşa ve
ya ayrı bir bloka kayma ABD'nin menfaatlerini ciddi bir şe
kilde etkileyebilecektir. Türki Cumhuriyetlerin doğal kay
naklarına ulaşma zorlaşabilecektir. İsrail'in güvenliği tehli
keye düşebilecektir. Müstazaflarla müstekbirler arasında
ki tezadın her geçen gün büyümesi, istikrarsız bir ortam
da Türkiye'yi İran'a dönüştürebilir korkusu, ABD’de ege
mendir. Müslüman Halk'taki iç dinamizm, dayanma gücü 
ve mücadele azmi pekçok İslam ülkelerinde gözlemlen
miş olduğundan, ABD böyle bir riski muhtemeldir ki göze 
almak istememektedir. Türkiye'de gelişmekte olan gücü, 
ABD çok iyi görmüş ve onunla diyalogları artırma yollarını 
ve fırsatını aramış olabilir. Bu fırsatı ABD, gerek darbe, ge
rekse kapatma olayında yakalamış olabilir. Veya RP'yi ba
rış ortamında küçültebilecek başka operasyonları öngö
rüyor olabilir.

Milliyet gazetesindeki 2.5.1997 “İşte Rapor", 3.5.1997 
"Amerika, Darbesiz Çözüm" başlıklı yazılarında Yavuz Do
nat, bir ABD raporundan söz etmektedir. Satır aralarından 
bazı önemli ip uçlarını yakalamak mümkündün “Toparla- 
namayan Türkiye'nin Politik Krizi" adlı 23 sayfalık rapor, 
Amerikan Kongresi'nin, “Ortadoğu Masası Şefi" Carol Mig-

dalovitz tararından 5 ayda k a lem e ..a lın m ış „„_~  —■
Rapor, Ordu'nun Rolü, Refah'ın Yükselişi, Hükümette

ki Refah, Ordu'nun Tepkisi, Neler Olabilir? ve ABD'nin Gö
rüşleri olmak üzere 6 ana başlıktan oluşuyor. Siyasi parti
ler ayrı ayrı inceleniyor. Ranordaki alıntılara gnrp arh "rq_  
fah'ı istemiyor", "Refah'ın uzaklaşmasını" istiyor. Zorla 
uzaklaştırılmasına ise, “Refah zorla uzaklaştırılırsa, Islami 
siyaset aşırılaşabilir" endişesi ile karşı çıkıyor. Yazının son 
cümlesi bu düşünceyi daha da kuvvetlendiriyor.

“Amerikalı belki şu anda Refah hükümetinin düşmesi
ni istiyor ama... Amerika şunu da görüyor Refah daha da 
güçlenmektedir. Bu durum, Türkiye'nin uzun vadeli istik
rarını ve demokrasisini etkileyebilir.”

RP'nin bir taraftan hükümetten gitmesini isterken, di
ğer taraftan gittikçe kuvvetlenen bir hareket olduğunu da 
görüyor. Bu açıdan ABD, kendi ile mutlaka ilişki kurulması 
gereken geleceğin gücü olarak RP'yi görüyor olabilir. 
ABD'nin son hareketleri, RP’yi kazanma operasyonu ola
rak da değerlendirilebilir. Raporda, RP'nin kapatılmasına 
neden olabilecek önemli bir tesbit de vardır. Refahyol hü
kümetinin ardından bir “Milli mutabakat hükümeti kuru
labilir" dendikten sonra-, "Bu seçim sistemi ile, Refah ilk se
çimde %21 ile 30 arasında oy alır" tespiti yapılmaktadır. 
Türkiye'nin Kaos'tan çıkması için de, ya "seçim sistemi re
formu yapılabilir” ya da "Başkanlığa geçilebilir". "Türki
ye'nin kaostan çıkması için en iyi -yol (Başkanlık sistemi) 
budur" denmektedir Raporda.

Demek ki raporun Türkiye’de belli mercilere verilme
sinden sonra başlatılan “seçim sisteminin değiştirilmesi" 
ve “başkanlık sistemi" tartışmaları tesadüfi değil, ABD’nin 
öngördüğü çözüm önerileri imiş. Ancak bu öneriler, Demi- 
rel ve medya tarafından seslendirildikten sonra sistemin iç 
tezatları, böylesi çözümlere imkan vermemiştir. Hala da 
vermemektedir.

şahin Alpay'ın 9 Eylül 1997 tarihli Milliyet' teki "Yanlış 
Düşman" başlıklı yazısında, 4 Eylül 97 tarihli Chicago Tribü
ne gazetesindeki “Türkiye'de Yanlış Düşmanla Savaş” adlı 
başyazıdan yaptığı alıntı yukarıdaki düşüncelerimizi des
tekler mahiyettedir.

"Türkiye Parlamentosunun zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 
yıla çıkarması övgüye değer... Ne yazık ki parlementonun 
bu kararı alırken amacı, gençlerin geleceğini düşünmek
ten çok İslamcı Refah Partisi'nin gelecek seçimleri kazan
masını bir şekilde önlemekti. Gerçekte Türkiye'nin -asker
lerin ağır baskısı altındaki- laik köktencilerinin, RP’nin 
önünü kesmek için başvurdukları bu manevranın geri 
tepmesi ve İslamcı akıma desteğin artması olasılığı daha 
da yüksek... Türkiye'nin geleceği ABD'yi ve öteki Batılı 
devletleri yakından ilgilendirmektedir... Türkiye'nin önemi, 
Başbakan Mesut Yılmaz'ın, RP'nin seçmen desteğini artır
mak için ustaca kullandığı ekonomik ve sosyal sorunları 
halletmeye girişeceğine, İslâmî geleneklere ve İslam’ın et
kisine karşı Don Kişotça bir savaş açmış olmasını daha da 
kaygı verici bir hale getiriyor.

Yılmaz ve destekçileri, RP’nin ekmeğine yağ sürüyor.. 
Laik seçkinler, inançlı müslümanları kendilerine düşman
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etmekle kalmıyor, dar görüşlü politikaları ile RP'nin say
gınlığım artırıyor. Türkiye'nin sendeleyen ponzasına en 
büyük tehdit dinsel inanç sahiplerinden değil, kendilerini 
laik sistemin muhafızları ilan edenlerin kibir ve aptallıkla
rından kaynaklanmakta"

Diğer taraftan 18.1.1998 tarihli M illiyet teki yazısında 
Zülfü Livaneli Almanya Dış İşleri Bakanı Kinkel'in “RP'nin 
kapatılmasının yanlış bir yol olacağını, kapatma kararının 
Refah hareketini daha da güçlendireceğini" ifade ettiğini 
yazmaktadır. Aynı yazıda Alman Dışişlerinden Herr La- 
mers’in şu eleştirisine yer verilmektedir;

"Sîzler işleri hep kestirmeden, sertlikle çözmek yanlı
şısınız.. Oysa Kürt meselesinde de, Siyasal İslam’ın yükse
lişinde de daha ince, daha gelişmiş siyasi yöntemlere ihti
yaç vaf

Gerek ABD, gerekse Avrupa, Refah hareketi daha da 
kuvvetlenecektir diye RP'nin kapatılmasına karşı çıkmak
tadırlar. Ancak iç tezatlarla uluslararası tezatların sonucu 
RP’nin milletvekili ve tüm yöneticilerine yasak getiren si
yasal partiler yasasının 95. maddesine göre değil de, daha 
hafif gözüken, 101/h maddesine göre RP'nin kapatılmasın
da: daha ince, daha gelişmiş sıyasaı yummnieıi u j6uiu 
mak üzere bir anlaşma sağlanmış oıabıııı.

RP’nin Ününde İki Tuzak

Bu kapatma olayında, gerek ABD'lilerin, gerekse Avru
palIların önerdiği ince hesaplamalar neler olabilir? İki 
önemli hedef söz konusu edilebilir Birincisi, RP'in halk ta
banını mevcut partiler arasında paylaştırmak; İkincisi ise, 
RP’yi bölerek yerine birden fözla partiyi kurdurmak, böy
lelikle tabanın daha kalıcı bir paylaşımını gerçekleştirmek.

Partilerin kapanması ile tabanda meydana gelen ha
reketlenmeler konusunda önemli tecrübeye sahip Hüsa
mettin Cindoruk; DP'nin, AP’nin, BTP'nin kapatılmasının, oy 
potansiyelinde önemli kaymalara neden olduğunu belirt
mektedir. (5. 12. 1997 Milliyet). ANAP’tan Eyüp Aşık,

"Refah milletvekilerinin, belediye başkanlarının, seç
menin bütünüyle yeni kuracakları partiye gitmesi söz ko
nusu olamaz. Fire verir... Hem de önemli ölçüde’ (15.1.1998 
Milliyet)

diyerek RP’nin mirasının paylaşılmasındaki heveslerini 
ortaya koymaktadır.

RP tabanında bir oy kayması olup olmayacağını bile
miyoruz. Bu, RP yöneticilerinin yeni partiyi kurarken gös
terecekleri performansa ve beceriye bağlı olacaktır. Ku
caklayıcı, kuşatıcı toparlayıcı olup olamamaları sonuçları 
fazlasıyla etkileyecektir.

Ancak RP'nin mirasının paylaşımı, Türkiye'de sistemin 
arzu ettiği istikrarı gerçekleştirmeye yetmez, işte tam bu 
aşamada Parsadan olayı devreye sokularak “Çillersiz DYP 
ile ANAP’ın birleşmesi" gerçekleştirilmek isteniyor. Eyüp 
Aşık'ın "Ama bu kararlar (RP'nin kapanması, Parsadan'ın 
cezasının onaylanması) istikrarın sağlanmasına dönük so
nuçlar doğurabilir" (15.1.1998 Milliyet) tarzındaki toplum 
mühendisliği yaklaşımının ne derece tutacağını göreceğiz.

Horlanan, aşağılanan haklan, gasbedilen, seçtikleri her se
ferinde elinden alınan bir halkın tepkisi geçmişe nazaran 
daha da ilginç olabilir.

BBP ile ilgili kapatma dosyasının hazırlandığına ilişkin 
rivayetler, böyle bir istikrar senaryosunun kilometre taşı 
olarak değerlendirilebilir.

Üç partiyi kapatarak halka yalnızca ANAP’ı işaret et
mek, nasıl bir toplum mühendisliği anlayışı ile karşı karşı
ya kaldığımızı bize göstermektedir, ismet İnönü’nün yıllar 
önce Muallimler Birliği’nde yaptığı konuşmasındaki "Ceb
ren ve Kanunen bertaraf etme" anlayışı, günümüz toplum 
mühendislerinin adeta şiarı olmuştur. "Darbeyle hallede
mezsek yasayla hallederiz" sloganı "Cebren ve Kanu- 
nen”in günümüzdeki karşılığıdır. Cebren ve Kanunen anla
yışı İsmet İnönü'yü ömür boyu seçim mağlubu yapmışsa; 
bugün de aynı zihniyetin savunucularını benzer akibetle 
karşı karşıya bırakacaktın

"Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onla
rın düzenleri, dağlan yerlerinden oynatacak da olsa, Allah 
katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır." 
(14 İbrahim 46)

R.n icçmgr.'" " -j'-:.. bîr miktar “tenki oylan" vardın 
Kapanma bdki, bir Sidir*!, bu "ytıM ? hir kaymaya neden 
olabilir? Bu kayma, bir seçim dönemine ilişkin belli bir ge
rilemeyi sağlayabilir. Ama sistemin wfwfiSi ciddi bir darbe
yi, RP hareketine vuramaz. Öyleyse, RP’yi birçok parçaya 
bölmek veya RP tabanına.hitap edecek birçok parti kur
mak, ana hedef olabilir.

30.4.1997. tarihli Milliyette "RP'yi Bölmek" başlıklı ya
zısında Talat Halman (Kendisinin mi yoksa ABD'nin görüşü 
mü olduğunu bilemediğimiz) şu önerileri yapmıştın

"Hükümetin akıbeti ne olursa olsun, RP'nin bir parti 
olarak bölünmesi, daha iyisi, parçalanması, ülkemizin si
yasal geleceği için hayırlı uğurlu olacaktır... RP'de yakın ge
lecekte çatlamalar, kopmalar olması beklenebilir. Refah 
bölünmezse bile, yeni din partileri kurulması mümkündür. 
Düşünün, Refahtan üç parti doğarsa bundan sonraki se
çimlerde hiçbiri barajı aşamayabilir. Ya da yepyeni bir din 
partisi kurulursa, RP ve yeni parti, belki küçük partiler 
olurlar TBMM’de. Milletçe okuyalım, üfleyelim de birleşik 
din cephesi delinsin, bölünsün, parçalansın. Demokrasi de
nememizin hayırlı bir gelişme göstermesi, Refah’ın zayıf
lamasıyla, din partisine giden oyların bölünmesiyle ola
caktır. Öteki Partiler akıllarını başlarına toplamadıkları için, 
tek çıkar yolumuz bu olsa gerekir"

Talat Halman iki öneride bulunuyor-, ya "RP’yi bölün”, 
ya da “yeni dini partiler kurun.”

Bunları, bir kişinin düşünceleri olarak değerlendirmek 
mümkün; ancak Amerikan Raporunda RP'nin "Erbakan'ın 
iç kabinesi" ve "Radikaller" diye değerlendirmesi anlamlı 
olsa gerekir.

Bu bağlamda, Hitler'in Fransa'yı işgal etmeden önce, 
nasıl Fransız kamuoyunu etkilediğini, kişi ve kurumlan na-

RPyi Bölmek;
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sil inisiyatifi altına aldığını hatırlamakta yarar var.1
"Bir yazarın pek de iyi olmayan bir kitabının çeviri 

hakkı mühim bir para verilip alınacaktır. Bir sanayiciye ye
ni kurulmakta olan bir Fransız-Alman şirketine ortak ol
ması önerilecektir. Bir gazeteci, Hitler rejiminin başarılarını 
yakından görmeye çağrılacak ve ona resmen yolculuk ya
pan bir prens muamelesi yapılacaktır. Bir geveze için dün
yanın dört bucağından diktatörlerin bile şevkle dinlemeye 
gelecekleri bir konferans turnesi düzenlenecektir. Güzel 
kadınlara tutkun bir devlet adamına dilber ve seçkin bir 
sevgili bulunacaktır.

Başanlı olamamış bir politikacıya büyük önem veri
lecek, daha parlak bir mevkiye nasıl gelemediğine şaşı
lacak, bundan “Fransız çürümüş Rejimi" sorumlu tutula
cak ve kişiliğini belirtmesi için eline yeni bir parti kurmak 
imkanlan verilecektir

Türkiye son yıllarda bunun benzerini yaşamamış mı
dır? Yıllar geçmiş, insanlar değişmiş ama roller ve çalışma 
tarzı değişmemiştin "Böl ve Yönet", “Kur ve Yönet".

İşte RP yöneticilerini bekleyen iki önemli tehlike; "par
tinin bölünmesi", parti tabanına hitap edecek “yeni din 
partilerinin kurulmasıdır.

Uzun zamandır RP’nin içine dönük yapılan yaşlı-genç, 
ılımlı-radikal, dinazor-genç aynmi; kanaatimizce Erbakan 
sonrası için, partiyi bölmeye dönük fitne tohumlandır. 
Bunların neşvü nema bulup bulamayacağı, RP'lilerin gös
tereceği dirayete ve basirete bağlıdır. RP’liler DYP'nin ilk 
kuruluşundaki olaylardan ders almalılar. DYP kurucuları
nın, “yaşlı-genç aynmı, 12 Eylül generallerinin Mfr aracılı
ğıyla içimize soktuğu bir fitnedir” sözlerini hiç unutmama
ları gerekir. Hatta DYP'nin o dönemine ilişkin söylenen 
sözler, çevrilen entrikalar, dökümanter bilgi olarak RP'nin 
her kademesine sunulmalıdır.

Bugün, “Hatta RP’nin gençler takımı da, eğer El Nino 
kendilerine dokunmazsa, “dinazorlan(l)” yollarının üzerin
den kaldıracağı için kapatmaya “içten içe" karşı d ep e r”2 
tarzında yapılan yorumlar; yakın bir gelecekte ateşlene
cek fitnenin hangi yönde gelişeceğinin ilk işaretleridir.

Kaynağı belli olmayan bulanık propaganda yoğunlaş
tırılacak, haber getirip götürenler artacaktır. RP’liler bir fe- 
sad bombardımanına tabi tutulabilecektir. Duygular, öz
lemler, ihtiraslar, tahrik ve tahrip edilmek istenecektir. 
RP’liler Hucurat suresinin tamamını, Nisa 83, Ali Imran 118- 
H9’u ve Ifk hadisesinin anlatıldığı Nur 10-20 ayetlerim 
tekrar ve tekrar okumalıdırlar.

RP’nin "genç kadroları" etrafında medya aracılığıyla ef
sane örülebilir. Kendileri göklere çıkarabilir. Kendilerine 
“Siz bu işin başında olursanız yeni parti alır başını gider, 
“Tek başına iktidar olur, “Sizin isminiz kâfi", “Halk sizi isti
yor, “ANAP’lılar, CHP’liler DSP’liler, DYPTiler velhasılı herkes 
size rey verecektir, “Partinin bu duruma düşmesinin se
bebi başta Erbakan olmak üzere onun çevresindeki ‘dina- 
zorlar’OidıT denebilir. Bu, Hitler’in Fransa’ya uyguladığı 
yöntemin aynısıdır. Bu, 12 Eylül generallerinin Demirel ve 
ekibine karşı yürüttüğü psikolojik savaşın aynısıdır. Bu, 
Dalan’ın başına İstanbul belediye seçimlerinde örülen ço

rabın aynısıdır. “Genç RP'lıler" Dolan olayından ders alma
sını bilmeliler. Aksi takdirde hem kendilerini, hem de par
tilerini yok edebilirler.

Partinin üst kademe yöneticileri de bu olaylardan ders 
almasını bilmeli yeni kurulacak partide dengelemeyi iyi 
yapmalılar. İnsanların bağy etmesine imkan vermemeliler:

"Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca arala
rındaki bağy (İhtiras, hasedden kaynaklanan azgınlık) do
layısıyla ayrılığa düştüler" (42 Şûra 14).

RP’de herkesin bu psikolojiyi çok iyi değerlendirmesi 
gerekir. Hz. Peygamberin ölümü üzerine ilk nesil müslü- 
manları arasında bile, ihtilaf meydana gelmiştir. Bugün Er
bakan sonrasında böyle bir fitnenin oluşturulmak istene
ceği gözden ırak tutulmamalıdır.

RP’liler, Hz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının düştüğü 
duruma düşmemeliler. Bu konudaki Kuran-ı Kerim ayetle
rinden ders almalılar:

"Musa'dan sonra Israiloğullarının önde gelenlerini gör
medin mi? Hani, peygamberlerinden birine "Bize bir malik 
(yönetici) gönder de "Allah yolunda savaşalım" demişlerdi...

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u yöne
tici olarak gönderdi" Onlar "Biz hükümdarlığa, ona göre da
ha çok hak sahibiyken ve ona bir mal, servet, bolluğu ve
rilmemişken, nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık 
(mülk) onun olabilir" demişlerdi. O şöyle demişti. "Doğrusu 
Allah size onu seçti ve onun bilgi ve vücut gelişimini artır
dı..." (2 Bakara 246-247)

İnsanlar, Allah’ın Peygamberi aracılığıyla tayin ettiği 
yöneticilere itiraz ettiklerine gore, bugün de Erbakan’dan 
sonraki yönetici veya yöneticilere itiraz edebilirler. Bu ne 
abartılmalı, ne de küçümsenmelidir. Fakat mutlaka insan
lar ikna edilmeli kalpleri mutmain kılınmalıdır, şeytanin 
vesvesesine karşı, şeytanların yoğun propagandasına kar
şı tedbir alınmalıdır.

Yeni Din Partileri Kurmak

Sistem bir taraftan RP’yi bölmek isterken, diğer taraf
tan RP’nin tabanına hitap edebilecek daha sert söylemli 
yeni partileri kurdurabilir. Buradaki amaç, RP'nin oy po
tansiyelinin tümüne sahip çıkmak değildir. Tam tersine 
mümkün olduğunca küçük parçalara bölünmesini sağla
yıp, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarını engelle
mektir.

Başta RP yöneticileri olmak üzere Türkiye’deki tüm 
müslümanların Mehmet Kutlular’ın 20-26 Aralık 1997 ta
rihli Artı Haber’deki açıklamalarını düşünerek ve ibret ala
rak tekrar tekrar okumaları gerekir. 12 Eylül generallerinin 
yaptıkları teklifler ve arkadan gerçekleştirdikleri operas
yonlar üzerinde herkesin hassasiyetle durması gerekin

“Devlet bir grupla anlaşır, ona devlet ideolojisi istika
metinde neşriyat yaptınp, daha sonra “bu kadar da fâzla 
taviz verilir mi"? tartışması başlatılıp onu ikiye de böler”.

Sistem güdümlü “yeni Din partileri kurmak isteyenler” 
boyunlarına ölünceye dek bir esaret zinciri geçirildiğinin 
farkına varmalılar.
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Bu aşamada katılabilecek ciddi bir tehlike, "Butto Mo
deli” "Kilis Modeli” (Ümran 31) denemelerinin tekrar uygu
lamaya konulmak istenmesi olabilir. Diğer müslüman ce
maatleri incitecek tarzda bazı cemaat liderleri konuşma 
yapmaya zorlanabilir. İşte o zaman yazının başında dile ge
tirdiğimiz Müslümanlar Arası Farklılıklar, tezada dönüşebilir. 
Bu tür tavır ve uygulamalardan tüm müslümanlar kaçın
malıdırlar.

Hz. Peygamber zamanında münafıkların kurduğu Mes- 
cid-i Dırar, bugün mü’minlerin arasını bozmak, Islami hare
keti bölmek, parçalamak, engellemek isteyen her türlü or
ganizasyon olarak değerlendirilmelidir. Hz. Peygamberin 
başına gelenler, gerçekte bizim başımıza gelebilecek olan
lardır. Öyleyse tavrımız, Hz. Peygamberin tavrı gibi olmalı
dır:

“Zarar vermek, küfrü pekişcirmek, mü'minlerin arasını 
ayırmak ve daha önce Allah'a ve Rasulüne karşı savaşanı 
gözlemek için mescid edinenler ve "Biz iyilikten başka bir 
şey istemedik" diye yemin edenler varya, Allah onların 
mutlaka yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.

Sen bunun içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk günün
den takva temeli üzerine kurulan Mescid, senin bunda dur
mana daha uygundur. Onda, arınmayı içten-arzulayan in
sanlar vardır. Allah arınanları sever.

Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine 
kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek 
bir yarın kenarına kurup da onunla birlikte kendisi de ce
hennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulme sa
pan bir topluluğa hidayet vermez.

Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalp
lerinde bir kuşku olarak sürüp gidecektir..." (9 Tevbe 107- 
110)

Böylesi organizasyonlar aracılığıyla müslümanların si
yasi ortamdaki dayanışmasının bozulmaması için, RP yö
neticilerinin kuracakları yeni partinin kucaklayıcı, kuşatıcı 
olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bunun için Türkiye’deki 
cemaatlarla diyalog kurmalılar. Kurulacak yeni partinin sa
dece RP'lileri değil, mümkünse tüm cemaatleri temsil et
mesine özen gösterilmelidir. Bu konuda sarfedilecek za
man ve enerji ne kadar fazla olsa bile, az addedilmelidir.

SONUÇ

RP'nin kapatılması ile başlayan süreç, Islami açıdan 
daha büyük hayra vesile olabilecektir.Türkiye'de saflar da
ha da belirginleşecek, tam bir arınma olabilecektir. Bu dö
nemin zafere mi, yoksa fetrete mi sebep olacağı başta RP 
kadroları olmak üzere tüm müslümanların göstereceği ba
sirete, dirayete ve sabra bağlı olacaktır.

RP'nin kapatılması, yalnızca RP’lilere dönük bir olay 
değildir. Temelinde, müslümanları ve Islami, 1950 öncesi
ne çevirme amacı vardır. RP düştükten sonra sıra, diğer or
ganizasyonlara gelecektir. Bunun için Umran’ın 36. sayısın
da anlattığımız "üç öküzün hikayesi” düşünülerek okun
malıdır. Onun için RP’lilere başta Erbakan olmak üzere sa
hip çıkılmalıdır. (RP’ye ilişkin görüş ve düşüncelerimizi da

ha sonraya erteleyerek ve mahfuz tutarak).
Bir başka güç aracılığıyle tasfiye edilen bir hareketten 

pay almaya kalkmak zilletine kimse düşmemelidir. RP’liler 
de hem parti içi dengeleri kuşatacak, hem de Türkiye'de
ki tüm cemaatleri kuşatacak gönül zenginliğini gösterebil
melidir. Süleyman Demirel’in 1968’de düştüğü hataya düş
memelidirler.

"RP’nin genç kadroları"; sistemin değişik kurumlan 
aracılığıyla kendilerine, kendilerinin bile farkına varamaya
cakları tarzda enjekte edilebilecek bir vesveseye bir fitne
ye karşı Allah'a sığınarak düşünmelidirler.

Böylesi tarihi bir dönüm noktasında Tüm müslüman
lar; "kendilerinden olmayanları sırdaş edinmemeli" (3 Ali 
Imran 118), "Nefislerine ihanet edenlerden yana mücade
leye girişmemeli” (4 Nisa 107), "Müminleri bırakıp kafirleri 
veliler edinmemeli” (4 Nisa 139), "Münafıklar konusunda 
ikiye bölünmemeli” (4 Nisa 88), "Her inatçı zorbanın ardın
ca gidilmemeli" (11 Hud 59) "Zulme sapanlara eğilim gös
termelidir". (11 Hud 113)

Böyle bir tarihi dönemeçte üzerimize düşen görev, 
müminler arasında vukubulabilecek çatışmalara mani ol
maktır, seyirci kalmak değil:

"Müminlerden iki topluluk çarpışacak olurlarsa, araları
nı bulup düzeltin. Şayet biri diğerine haksızlıkla-tecavüzde 
bulunacak olursa, artık, haksızlıkla tecavüzde bulunanla, 
Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda 
dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve adil dav
ranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever" (49 Hucurat 9).

Evet böyle bir tarihi dönemeçte üzerimize düşen gö
rev, hakları gasbedilmiş müminlerin haklarını birlik olup al
maktın

"((man edip de Rablerine tevekkül edenler) haklarına 
tevacüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır" (42 
şûra 39).

Evet bu tarihi süreçte görevimiz,
"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılma

yın" (3 Ali Imran 103).
emrine harfiyen uymaktır.
Ve unutmayın:
"Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulu

nanlara va'detmiştin Hiç tartışmasız, onlardan öncekileri 
nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde 
güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği 
dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onla
rı korkularından sonra güvenliğe çevirecektir" (24 Nur, 55)
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