


Selâmünaleyküm, 

"Siz Türksünüz, ama biz Osmanlıyız!!!" 
Yüreği yaral ı b i r Bosnal ı kardeş imiz , ay la rd ı r d e v a m e d e n S ı rp 

ka t l i amı k a r ş ı s ı n d a t ü m d ü n y a ile bir l ikte Türk iye 'n in de seyirci 
ka lmas ın ı e leş t i r i rken, m u h a t a b ı o lan T ü r k v a t a n d a ş ı n ı n s u r a t ı n a 
tar ihi bir t oka t a t a r c a s ı n a y u k a r ı d a k i an laml ı cümleyi sar fediyor-
du . 

Ve ye rden göğe k a d a r haklıydı. 
Bosna -Her sek fac ias ın ın sebebini ve Türkiye 'n in duyars ız l ığ ının 

temel inde y a t a n gerçeği o lanca çıplalığıyla o r t aya koyan b u c ü m l e 
üzer inde u z u n u z u n düşünmel iy iz . 

Evet, "siz Türksünüz, ama biz Osmanlıyız." 
Düşünmel iy i z ki, 7 0 yıldır, h a t t a 170 yıldır içine d ü ş t ü ğ ü m ü z 

gafletin f a rk ına varal ım. "Ümmet" anlayış ını t e rked ip "ulus-kavim" 
an lay ı ş ına s a r ı l m a n ı n ağır f a t u r a s ı n ı h â l â ö d e m e k t e o l d u ğ u m u z u 
görebilelim. 

Belli ki, Bosna l ı l a r h e r t ü r l ü o l u m s u z gel işmeye r a ğ m e n "üm-
met" bilincini diri t u t a r a k ayak ta kalabildiler. Türkiye C u m h u r i y e t i 
ise "Ne mutlu Türküm diyene" s a f s a t a s ı n a sa r ı l a rak Mîsak-ı Millî 
s ın ı r l an içine h a p s o l d u . Bu kafayla Misak-ı Millî s ın ı r la r ın ın d a h i 
b ü t ü n l ü ğ ü n ü koruyabileceği k u ş k u l u . 

Bu d u r u m c u m h u r i y e t ayd ın la r ınca yeni yen i anlaş ı l ıyor olmalı 
ki, " C u m h u r i y e t ' i n d u v a r a d a y a n d ı ğ ı " n d a n , " s i s t e m i n t ı k a n d ı -
ğ ı n d a n , "Osmanl ı r u h u n u revize ed ip c a n l a n d ı r m a k t a n söz edi-
yorlar . Bir a n l a m d a "laik Osmanlı" diyebileceğimiz "İkinci cumhu-
riyet"i tart ış ıyorlar . 

Zira; t a r ih se l m i r a s , o yıl lar yılı v e r -yans ın e t t ik ler i "Osmanlı 
mirası" b i r biçimde gelip y a k a l a r ı n a yapışıyor. Sadece B o s n a değil. 
Sancak , Kosova, Arnavut luk , Makedonya , Batı Trakya , Kıbrıs, Nah-
civan, Filist in, Hicaz. . . heps i "Osmanlıl ığını", "Osmanl ı" k a l m a ve 
t e k r a r "Osmanl ı" o l m a k gerekt iğ ini haykı r ıyor la r . K u r t u l u ş l a r ı n ı 
"ümmet" ş u u r u n d a görüyor la r . "Türkün Türkten başka dostu 
yoktur," "Yurtta sulh-cihanda sulh"at g ö z l ü ğ ü n ü t a k ı p b ı r ak ın 
dünyay ı gözlerinin ö n ü n ü bile gö rmek ten aciz ha le gelen politikacı-
larımıza r ağmen . 

İşte 70' l ik Osmanl ı . Aliya lzzetbegoviç ö n c ü l ü ğ ü n d e k i yiğit Bos-
nalı lar, 1460 ' la rdan beri varlığını k o r u y a n Osmanl ı mi ras ın ı a y a k t a 
t u t m a n ı n , m ü s l ü m a n k a l m a n ı n kavgas ın ı veriyorlar. İnsafs ız k ü f ü r 
i t t i fakına r ağmen , hiss iz d ü n y a y a r ağmen , r u h s u z - s ö z ü m o n a - İs-
l am dev le t l e r ine r a ğ m e n , ö l ü m sessizliği iç inde olayları s e y r e d e n 
Türkiye k a m u o y u n a rağmen!. . 

İşte b i r b a ş a Osman l ı Rauf D e n k t a ş , Kıbr ıs ' ta 1570 ' le rden ber i 
süregelen Osman l ı varlığını ko ruyab i lmen in savaş ımın ı yapıyor, si-
yasa l a r e n a d a . Hem de "ver-kurtul" anlayış ını s a v u n a n T ü r k politi-
kacı lara ve yazar-çizer t ak ımına r ağmen . 

Romanyal ı b i r m ü h e n d i s ; "Osmanl ı bizi h içbi r z a m a n aç b ı rak-
madı , a m a b u rejim aç bıraktı" diyor. 

A r n a v u t l u k m ü s l ü m a n ı ; "80 yıldır Osmanl ı ' n ın dönmes in i bekli-
yoruz" diyor. 

Kısaca; "Osmanlı ruhu", inkarcı aydınımıza, bat ıcı polit ikacımı-
za ve duyars ız l a ş t ı r ı lmış i n san ımıza r a ğ m e n y e n i d e n can lan ıyor . 
Uzak la rdan kös sesleri geliyor. 

Kur 'an ' ı b i r ke ı j a ra b ı r ak ıp Ü m m e t bi l incini t e r k e d e r e k bö lük-
p ö r ç ü k o lman ın s o n u n d a yitirdiğimiz g ü c ü m ü z e , satvet imize, rüz-
garımıza yeniden kavuşacağımız günler in özlemi inşaa l l ah s o n a eri-
yor. 

Abdullah Yıldız 
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ENDÜLÜS'TEN BOSNA'YA... 
Abdurrahman A. EMİROGLU 

Yıl 1492... 
Hıristiyan fanatizmi ispanya'da 

taş üstünde taş bırakmıyor. Endü-
lüs müslümanları çoluk-çocuk, ka-
dm-erkek, genç-ihtiyar demeden 
son ferdine kadar yok ediliyor. Öy-
le ki bir tek cami, bir tek medrese, 
hatta bir tek kitap dahi bırakılmı-
yor. 900 yılda oluşan Endülüs İs-
lam kültürü ve uygarlığının bütün 
izleri ispanya'dan adeta kazınıyor. 
Kan gölünde boğulan insanlar ora-
ya buraya kaçışan masum müslü-
manlar ve meydanlara yığılıp yakı-
lan kitaplar... Endülüs faciası... 

Tarihe kara bir leke olarak ge-
çen, Hıristiyan Avrupa'nın yüzka-
rası Endülüs... Katolik dünyanın 
is lam âlemine karşı duyduğu 
amansız öfkenin, Haçlı seferine bi-
le taş çıkartacak boyutlarda sergi-
lendiği vahşet tablosu... O Haçlı 
seferleri ki, Kudüste 70 bin müslü-
manı katletmekle yetinmeyip onla-
rın kafalaslarında şarap içerek za-
ferlerini kutlayan "Vahşi Avrupa-
l ı y ı tanıyordu insanlık tarihi... 

Ve yıl 1992... 
Endülüsten, tam 500 yıl, evet 

tam 500 yıl sonra Haçlı kini, Hıris-
tiyan fanatizmi bu kez Bosna-Her-
sek'i kan gölüne çeviriyor, ispanya 
yarımadasında dün katolik vahşeti-
ne tanık olan bedbaht Avrupa kıta-
sı, bugün Balkanlar'da Ortodoks 
hunharlığına şahit oluyor. 

insanlık tarihinin sayfalarını 
kirleten bu iki katliamın da kur-
banları aynı zavallı, masum muslü-
manlar... Peki, neydi bu müslü-
manların suçları! Zulüm mü; hak-
sızlık mı, yağmacılık mı, hırsızlık 
mı, talan mı? Hayır! Tek suçları 
vardı. Müslüman olmak! "Rabbi-
miz Allah'tır" (...) demek! Avrupa-
lı'ya ilmi, irfanı, insanlığı, uygarlı-
ğı taşımak. Hatırlayalım ki, ispan-

ya'da bulunan kitap adedi, tüm Av-
rupa'dakilerin toplamından katbe 
kat fazlaydı. Tesadüfe bakın ki, 
1492'de yakılan kitapların alevleri 
Gırnata'dan yükseliyordu, şimdi 
ise aynı alevler Saraybosna'dan 
göklere tırmanıyor! Ortodoks fana-
tizminin gözüdönmüş temsilcileri 
Sırplar Gazi-Hüsrevbey medresesi 
başta olmak üzere Osmanlı mede-
niyetinin 500 yıllık izlerini silmek 
için özel bir çaba gösteriyorlar. 
(Ki, Gazi Hüsrevbcy kütüphanesi, 
Süleymaniye'den sonra Osmanlı 
eserlerini barındıran en büyük kül-
tür hazinesidir.) 

Evet Endülüs'ten tam 500 yıl 
sonra, Bosna-Hersek'te katledilen, 
yurtlarından sürülen vücutları par-

çalanan yüzbinlerin, milyonların 
suçu nedir? Nedir haçlıları bu denli 
öfkelendiren? 

Öyle anlaşılıyor ki, Bosna-Her-
seklilerin yegane suçu Osman-
lı'nın, islam dünyasının Avrupa'da 
kalabilen son temsilcisi olmaktır. 
Medrese geleneğiyle , reis 'ül-
ulemâsıyla (Şeyhülislam), fesiyle, 
sarığıyla, gönlüyle, ruhuyla "Os-
manlı" kalmanın kavgasını sürdür-
mek. 

Batı dünyasının bir vahşete se-
yirci kalması, adeta sırpları cesa-
retlendiren bir vurdumduymazlığa 

gömülmesi de bu sebepledir. 
Batılılar Bosna-Hersek'i "islam 
Hilâli"nin Avrupa'nın böğrüne so-
kulan "Uç noktası" olarak görmek-

Batı, Avrupa'da yeni Müslüman 
devlet istemiyor... 

Yirmi yıldır batıda yaşarım. 
Aralarında sayısız dostlarım var. 
Kimi gazetcci, kimi politikacı, ki-
mi basit sokaktaki insan. 

Bu yirmi yıl süresince bugün-
lere gelineceğini hiç tahmin etmez-
dim. Hiçbir zaman "Din" unsuru-
nun bugünkü boyutlarda ön plana 
çıkarılabileceği düşünülemezdi. 

insanların inançları, fikirleri, 
deri renkleri ve dinlerinden dolayı 
ayrı muameleye tabi tutulmaları, 
tek kelimeyle ayıp idi... 

Demokrasinin beşiği olan Av-
rupa'da insanlar eşil idi. 

Aralarındaki tek fark, insan 
haklarına ve demokrasiye olan 
saygılarından kaynaklanırdı. 

Biz bunlara inanarak, duyarak, 
öğrenerek büyüdük. 

Soğuk savaş sırasındaki ger-
ginlik insanları "kapitalist-komü-

nist" diye iki kampa ayırdı. 
Yıllar boyunca dengeler bu iki 

kutup dikkate alınarak kuruldu. 
Bir bölgede belirli sayıda ko-

münist ülke varsa, bunların sayısı-
nın artmamasına özen gösterildi. 
Amerika ile Sovyetler Birliği ara-
sındaki mücadeleyi temelinde hep 
aynı kuşku vardı: 

Kutupların etkinlik sahalarını 
genişletmemeleri... 

Zira Avrupa kendi hayat saha-
sında mutlaka istikrar isterdi. Bu 
bölgede yeni bir komünist unsur 
görmek istemezdi. 

Blokların yıkılmasından sonra 
komünist korkusu da bitti... 

Bir süredir yeni bir akım gö-
rünmeye başladı... 

Müslümanlardan duyulan ra-
hatsızlık. 

Özellikle Avrupa'da bu rahat-
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tedirler. Dolayıs ıyla Hırist iyan 
dünyanın kalbine uzanarak islam 
tandanslı bir bağımsız "Bosna-

; Hersek Devleli"nin varlığını ne pa-
hasına olursa olsun önlemek dü-
şüncesindedirler. Bu yüzden, Bos-
na'daki müslüman kıyımının deva-
mını sağlayacak biçimde oyalama 
taktiklerine başvurmakla. Hatta el 
altından Sırpları desteklemektedir-
ler. Sonuçta hedefledikleri şeyde; 
Bosna-Hersek'te çoğunluğa sahip 
olan müslümanları "azınlık" duru-
muna düşürüp etkisiz kılmak, ya-
hut "yeni bir Endülüs" yaratmaktır. 

Unutmayalım ki "islâm Hila-
l imin Avrupa'yı tehdit eden batı 
ucu Endülüs ise, doğu ucu da Bos-
na'dır. Bu yüzdendir ki son yüz yıl-
dır yiğit Bosna müslümanları defa-
larca katliama uğradılar. 

Şu anda ise oldukça çetin ve 
zorlu bir ölüm kalım kavgasının 
içinde bulunuyorlar. Ne yazıktır ki, 
bu savaşta Bosna Müslümanları 

neredeyse yapayalnız ve yardımcı-
sız durumdadırlar. Türkiye başta 
olmak üzere Dünya müslümanları 
onları kendi kaderleriyle başbaşa 
bıraktılar. Şairin dediği gibi. 

"Ne yapsın ey, ne yapsın!! 
Destansız il ne yapsın 
Düşmüş çember içine, 
Silahsız el ne yapsın!!" 
Sözde müslüman devletlerin ve 

Türkiye'nin tavrı; Hıristiyan dev-
letlerin ağzına bakmak ve onlardan 
"Şefaat beklemek" biçiminde gö-
züküyor. Hıristiyan dünyanın ağa-
babası ve "yeni dünya düzensizli-
ğ imin şampiyonu Amerika ise; 
"menfaatlarını zedeleyici bir du-
rum" sözkonusu o lmadığ ından 
Sırp katliamı önleyici bir müdaha-
leyi gereksiz kılıyor. 

Kısaca: Dünya ve Türk iye 
müslümanları Bosna-Hersek konu-
sunda sınıfta kalmışlardır. Adeta 
üzerlerine ölü toprağı serpilmişce-
sine duyarsız ve tepkisiz bir silikli-
ği yaşıyorlar. Oysa inandıkları baş-

tacı ettikleri Kitab onlara şöyle 
sesleniyor. 

"Size ne oldu da Allah yolunda 
ve "Rabbimiz! Bizi halkı zalim 
olan bu şehirden çıkar, bize tara-
fından bir sahip gönder bize katın-
dan bir yardımcı yolla!" diyen za-
vallı (mustazaf) erkekler, kadınlar 
ve çocuklar uğrunda savaşmıyor-
sunuz?" (Nisa; 75) 

Evet bize, biz müslümanlara ne 
oldu da bu denli duyarsız hale gel-
dik? 

Veyl olsun, Allah'ın ayetlerini 
okuyup da gereğini yapmayan, ya-
pamayan "tatlısu müslümanları-
na!" 

Veyl olsun, Bosna'da binlerce 
müslüman katledilirken kılı dahi 
kıpırdamayan "yaşayan ölülere!" 

Veyl olsun, 21 yüzyılın eşiğin-
de işlenen cinayeti televizyonları 
başında macera filmi izler gibi sey-
redip duran "insanlık budalaları-
na!" 

Veyl!!!! 

sizlik son derece açık biçimde his-
sediliyor. 

Ülkeler ve insanların dinlerine 
göre sınıflandırılması, "Bunlar iyi-
bunlar kötü" diye ayırma eğilimi 
giderek artıyor. 

Avrupa'da yaşayan milyonlarca 
müslüman ile ilişkileri de zaten bu 
yönde işaretlerle dolu. 

Örnekler de giderek artıyor. 
Neresinden bakarsanız bakın, 

batının, Avrupa'nın gözümüzün 
önünde bir müslüman ülke yokedi-
liyor. 

Bosna-Hersek olaylarına balı-
nın yaklaşımı, Avrupa'da yeni bir 
müslüman ülke doğmasının islen-
mediğini gösteriyor. 

Bu da, müdahale edilmeyerek 
gerçekleştiriliyor. 

Pis görev Sırplar'a bırakılmış 
durumda. 

Eleştiriliyor, sözde yardım ya-
pılıyor ancak Boşnaklar'ın öldürül-

mesine göz yumuluyor. 
Oysa isteseler bu katliamı bir 

günde durdurabilirler. 
Göreceksiniz, müslüman top-

lum iyice eritildikten sonra araya 
girecekler. Yeni bir Bosna-Hersek 
olacak, ancak ne kolu ne de kanadı 
bırakılacak. 

Diğer bir örnek Kıbrıs'tır. 
Kıbrıs'ta da iki toplumu yine 

birarada yaşatma telaşının allında 
biz, küçük de olsa bir müslüman 
devletçiğin oluşmaması istemini 
kokluyoruz. 

Başka bir mantık bulamıyoruz. 
Dikkat edin eskiden yoktu, son 

yıllarda çıktı ve Türkiye'nin AT'a 
lam üyeliği konusunu da dönüp 
dolaşıp din unsuruna bağlamaya 
çalışılıyor. 

Cezayir'deki olaylara bakış şe-
killeri ve dinci unsurların susturul-
ması için batının verdiği destek de 
yine bundan kaynaklanıyor. 

Bu örnekleri çoğaltmak müm-
kün. 

Bir ara ülkelerin ortak anlaşma 
zemini demokrasi iken şimdi orta-
ya din çıkıyor. 

Eğer bu eğilim sürerse dünya-
mızdaki yeni kutuplaşmanın teme-
li, eskiden olduğu gibi yine din un-
suruna dayanacak. 

Komünizm-kapilalizm kavga-
sından çokdaha tehlikeli ve önlen-
mesi çok daha güç bir mücadeleye 
doğru kayılıyor. 

Hır is t iyan-Müslüman ayrımı 
ekonomik sahadan, siyasi sahaya 
kadar hemen her alanda yaygınla-
şırsa, eski din savaşlarını bile yaşa-
maya başlayabiliriz. 

İşte felaket de o zaman kopar. 
Biz kendimizi koruyamıyorsak, 

bari Tanrı korusun. 

Mehmet Ali Birand 
Sabah 8.8.1992 
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BOSNA HERSEK'İN TARİHÇESİ 

(I Ü X ı ) :JE Jı 

Bosna-Hersek, Yugoslav Fede-
ral Cumhuriyetine bağlı altı cum-
huriyetten biridir. Tarihi olarak 
çok eski çağlara kadar gider. Bir 
süre Roma İmparatorluğunun haki-
miyetinde de yaşadı. Bosna dağla-
rında yaşayan Slav kabilelerin bu 
dönemde farklı bir hıristiyan inanı-
şı olan Bogomil tarikatına girdiler. 
Bundan dolayı Bogomiller olarak 
anıldılar. Bogomiller, 13. ve 14. 
yüzyıllarda önce Bulgaristan'dan 
ve daha sonra o dönemde Rasya 
adı verilen Sırbistan'dan da sürüle-
rek Bosna dağlarında kendilerine 
sığınak aradılar. 

Bosna, 10. yüzyıldan itibaren 
Hırvatistan krallığına bağlı prens-
lerce yönetilirken, 1360 yılında 
Macar Kralı'nın yeğeni 1. Tvrtko 
prensliğe getirildi. Ve 1371'de ken-
disini "Sırbistan, Bosna, Hırvatis-
tan ve kıyı (Dalmaçya)" kralı ilan 
etti. 

Sırbistan'ın 1391 yılında ayrıl-
ması ile birlikte, I. Tvrtko'nun ha-
nedanı 1461'e kadar Bosna'da hü-
küm sürdü. Bu hanedandan sonra 
gelen Kral Stefan Tomaşeviç, Bos-
na ahalisinde önemli yer tutan Bo-
gomillere çok kötü davranınca, 
halk, Bosna kapılarına dayanmış 
olan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan 
Mehmet'i destekledi. 1463'te Bos-
na Osmanlı topraklarına katıldı. 
Bogomillerin önemli bir bölümü, 
gönüllü biçimde müslümanlığı seç-
ti. 1465 yılında Bosna-Hersek'in 
Osmanlı hakimiyetine girmesi ta-
mamlandı. 

Ülkenin güneyi bir süre daha 
Osmanlılara karşı direnebildi. Bu 
bölgenin voyvodasının aldığı 'Her-
zog' Unvanından dolayı 1448'ten 
beri de güney kesimi Herzegovina 
adıyla anılır. Herzegovina Türkçe-
ye 'Hersek' olarak geçti. Ülkenin 
kendi dilindeki adı 'Bosna i Hirce-

govina'dır. Türkçe'de ise 1448'den 
beri ülke Bosna-Hersek diye kulla-
nılagelmiştir. 

Bosna-Hersek ilk dönemde Os-
manlı devletinin Rumeli eyaletine 
bağlı bir sancaktı. Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde (1520-1566) 
Bosna-Hersek' in Macaristan' ın 
elinde kalan bir kısım kuzey topra-
ğı da fethedildikten sonra, 1580'de 
"Bosna Eyaleti" olarak yeniden ör-
gütlendi. 

16. yüzyılın sonunda Bosna 
Eyaleti 389 zeamet ve tımarı ile 12 
milyon akçe yıllık gelir getiren 
önemli bir uç eyaletidir. 17. yüzyı-
lın sonlarına doğru duraklama dö-
nemine giren Osmanlı'nın bölgede 
etkisi azaldı. Islahat girişimlerinin 
bir sonuç vermemesi ve bozulan 
ekonomik ve siyasi yapı kendini 

Bosna-Hersek'te en önce hissettir-
di. Osmanlı devletinin yaptığı ısla-
hatlar, Bosna-Hersek halkı için hoş 
karşılanmayıp, gönderilen valilerin 
ve devlet erkanının şeriat dışı dav-
ranışları halkın hoşnutsuzluğuna 
sebep oldu. Müslüman halk devle-
te isyan edip ayaklandı. 19. yy.m 
başlarında olan bu ayaklanmalar 
kanlı bir şekilde bastırı lmıştı . 
1862'de Hıristiyan halkta bu isyan-
lara katılacaktır. 1875'de önce Her-
sek'te, daha sonra Bosna'da köylü-
lerin isyanı başlar. Köylüler vergi 
vermek istemezler. Ayaklanmayı 
bastırmada başarılı olamayan Os-
manlı Devleti Rusya'nın kışkırtma-
sı ile Sırbistan ve Karadağ'ın savaş 
ilanı ile karşı karşıya kalır. 1876-
1877'de patlayan Osmanlı-Rus Sa-
vaşı (93 Harbi), istanbul yakınları-
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na kadar gelen Rus ordusu, 
Osmanlı devletine ağır bir 
anlaşma imzalatır. Ayasta-
fanos antlaşmasının sonuç-
ları başta İngiltere, Avrupa 
devletlerini Rus genişleme-
si ve Osmanlı devletinin 
arzu edilmeyen ölçüdeki 
çöküşü nedeniyle endişe-
lendirince, Berlin Kongresi 
toplandı. 13 Temmuz 1878'de im-
zalanan anlaşma Bosna-Hersek'i 
Avusturya'nın işgal ve yönetimine 
bıraktı. Sırbistan, Osmanlı devleti-
ne bağlı özerk statüsünden çıkarı-
larak bağımsızlığını elde ettiği gibi 
Karadağ'da bağımsız bir devlet 
olarak tanındı. Bosna-Hersek'li 
Sırblar, Berlin Kongresine bir di-
lekçe ile başvurarak Sırbistan'a ka-
tılma istediklerini de bildirdiler. 
1908'de Avusturya-Macaris tan 
Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini bir 
kararname ile Osmanlı devletine 
bildirir. 

Avusturya'nın Bosna-Hersek'i 
ilhakına en büyük tepki, toprağın 
sahibi Osmanlı Devleti ile bölgeye 
gözünü dikmiş olan Sırbistan'dan 
geldi. 1909'da Osmanlı Devleti, 
Avusturya ile bir antlaşma yapara 
2.5 milyon altın lira tazminat ile 
Bosna-Hersek'i Avusturya'ya ter-
ketti. Rusya kendi içinde sorunları 
olduğundan bu duruma kabullen-
mek zorunda kaldı. 1914 yılında 
Saraybosna'da Sırb milliyetçileri 
tarafından öldürülen Avusturya ve-
liahdı Franz Ferdinand bir dünya 
savaşının sebebi oldu. Avusturya 
ile Sırbistan'ın birbirlerine karşı sa-
vaş ilan etmeleri sonucu işin içine 
Rusya ve Almanya girdi. Birinci 
Dünya Savaşı bu şekilde patlak 
verdi. Savaş sırasında 1918 Hazi-
ranında Sırbistan, Karadağ ve 
Avusturya-Macaristan' ın güney 
slav eyaletleri temsilcileri Korfu 
Paktını imzaladılar. 1918 Ekimin-
de Hırvatistan'ın merkezi Zagrep'te 
Yugoslav yani güney slav milli 
konseyi kuruldu. 1921 yılında ka-
bul edilen Anayasa ile Sırb-Hırvat-

Bosna-Ilersek? te Müslüman bir milis 
Sloven krallığı, bir diğer adıyla 
Yugoslavya kuruldu. Başına Sır-
bistan kralı Aleksandr getirildi. 

Krallığın ilk günlerinden itiba-
ren HırvaUarla merkeziyetçi bir tu-
tum içinde olan Sırblar arasında ih-
tilaflar kendisini gösterdi. Bu dö-
nemde Bosna-Hersek topraklarının 
tümü Hırvatistan içinde kabul edil-
di. 1930'lardan itibaren Hırvat mil-
liyetçileri Ante Pavcliç'in önderli-
ğinde güçlendiler. Paveliç, Musso-
lini'nin himayesindeydi. 1941 yı-
lında Zagrepte iktidarını ilan eden 
Ante Paveliç, Hırvat devletini kur-
du. Bütün Bosna-Hersek toprakla-
rını Hırvat devletine dahil etti. 

İkinci Dünya Savaşının patla-
ması ile Bağımsız Hırvat Devleti, 
Sırb milliyetçilerinin anti-nazi ör-
gütlerine karşı mücadele etti. Hır-
vatların nazilerle işbirliği ve Sırb-
lara karşı mücadelesi özellikle 
Bosna-Hersek topraklarında katli-
am boyutlarına erişti. 

İkinci Dünya Savaşının bu kan-
lı anıları, daha sonra Sırplarla Hır-
vatlar arasında önüne bir türlü ge-
çilemeyen kandavasına neden ol-
du. Ve bu kan davasının sahası 
Bosna-Hersek idi. 

Hırvat kökenli Josip Broz Tito 
önderliğinde Nazilere karşı müca-
deleyi başlatan Partizan Ordusu 
Karadağ ve Doğu Bosna'da faali-
yetine başladı. 1942-44 yılları ara-
sında Hırvat-Nazi işbirliği ile Sup-
ların katledilmesi, Bosna-Hcrsek'in 
Sırb nüfusunun önemli bölümünü 
partizanlarının yanına itti. Parti-
zanların safları Sırplarla şiştiği öl-
çüde katliamlar da arttı. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Tito 'nun milli kurtuluş 
cephesi ülkeye hakim ol-
du. Tito çok uluslu ve 
ulusların arasına kan gir-
miş olan Yugoslavya'da 
birliğin ancak enternasyo-
nalist ideolojiye bağlı bir 
merkeziyetçi komünist yö-
netim ile sağlanacağını dü-
şünüyordu. Savaş sonra-

sında Partizanlar tarafından esir 
alınan Hırvatların işkence ile öldü-
rülmesi önemli bir sorun olmuştu. 
Bu yüzden merkeziyetçi bir komü-
nist yönetim ön görmekle birlikte 
Tito, milli gerginliklerin üstesin-
den gelmek için 'federal bir Yugos-
lavya' yapısı tasarladı. Özellikle 
kalabalık olan Sırpların ülkeye ha-
kim olmasını engellemek amacı 
ile, altı federal cumhuriyet tasarla-
dı. Sırbistan'ın yanısıra Sırp köken-
li olan Karadağ ayrı bir cumhuriyet 
oldu. Bu iki Sırp cumhuriyetinin 
yanısıra Slovenya, Hırvatistan-Ma-
kedonya cumhuriyet olurken, Sır-
bistan içindeki Arnavutların ço-
ğunlukta olduğu Kosova'ya ve Ma-
car azınlığın yaşadığı Voyvodi-
na'ya özerklik statüsü verildi. Al-
tıncı Federal Cumhuriyet Bosna-
Hersek idi. Bosna-Hcrsek'in cum-
huriyet statüsüne alınmasının ne-
deni, aralarında kan davası bulu-
nan Hırvatlarla Sırplar arasında bir 
tampon oluşturmak idi. 

^Yugoslavya Federal Sosyalist 
Cumhuriyeti; Bosna-Hersek'in de 
bir federal cumhuriyet olduğu biçi-
mi ile 29 Kasım 1946'da doğdu. 

1980'lerin sonu, 1990'ların ba-
şında Sovyetler Birliğinin dağılım 
sürecine girmesi ile birlikte Doğu 
Avrupa'da önemli gelişmeler olur. 
Doğu Avrupa'da merkezi-sosyalist 
sistemlerinin birbiri ardına çökme-
si ve 1980'de Tito'nun ölümü, Yu-
goslavya'da Federal Komünist bir-
liğinin çöküşü tarihin yeniden te-
kerrürüne neden oldu. Yeniden 
milliyetlerin savaşına dönüldü. 

Haz. T.Ünal ÖZTÜRK 
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SANCAK 
Sancak bölgesi, coğrafi konu-

mu itibariyle, Sırbistan, Bosna-
Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve 
Kosova ile çevrili durumdadır. Sır-
bistan ve Bosna-Hersek Kuzeyinde 
yer alır. Güney batısında Karadağ, 
güneyinde Arnavutluk ve güneydo-
ğusunda Kosova vardır. Kendine 
özgü jeopolitiği ile kültürel ve tari-
hi bir bütünlüğü olan bir bölgedir. 

Bölge Osmanlı yönetiminde 
iken Yeni Pazar (Novi Pazar)'dan 
yönetilmiştir, bu nedenle "Yeni Pa-
zar Sancağı" olarak da adlandırılır. 
Sancak, Osmanlı Devleti'nde eyalet 
ve kaza arasındaki bir yönetim biri-
midir. Askeri, idari ve mali konu-
larda taşra örgütlenmesinin temeli-
ni oluşturur. Bölge, adını buradan 
almaktadır. 

Yeni Pazar Sancağı (ya da kısa-
ca Sancak), özerk ve idari bir bölge 
statüsünde, Bosna-Hersck'in 7 böl-
gesinden biri olarak düzenlenmesi 
ilk kez 1578 yılında gerçekleşti. 
18. yüzyıl sonlarında, Bosna Eya-
leti içinde giderek ayrı bir idari 
bölge haline geldi. 2 Şubat 1877 ta-
rihinde Babıali'nin aldığı bir karar-
la Yeni Pazar Sancağı (SANCAK) 
Bosna Eyaletinden ayrıldı. 

14 Haziran 1878'de Berlin 
Kongresi Avusturya Dışişleri Ba-
kanı Kont Gyula Andrassy'nin çağ-
rısı üzerine toplandı. Berlin Kong-
resi'nin tarafları, Osmanlı Devleti, 
Rusya, Fransa, Avusturya-Macaris-
tan, İngiltere ve Almanya idi. 
Kongre, 4 Temmuz 1878'de San-
cak ile ilgili olarak bir karar aldı. 
Berlin antlaşmasının 25. maddesi 
gereğince Yeni Pazar Sancağı Os-
manlı împaratorluğu'na bırakıldı. 
Fakat Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğuna bağlı 4000-5000 kadar 
asker ve subay, Sancak'ın Plevlja 
(Plyevlye), Prijepolje (Priyepolye) 
ve Priboj (Priboy) bölgelerinde ko-
nuşlandırıldı. Burada Berlin and-
laşması özel bir önem kazanmakta-

Nüfus : 450 .000 

Yüzö lçümü : 8.687 k m 2 

Merkezi : Yeni Pazar 
Nüfusun etnik dağılımı 
M ü s l ü m a n \ % 81.1 (365.000) 
DiğerleriC*) : % 18.9 (85.000) 

dır. Berlin Andlaşmasına göre: 
- Sırbistan, Karadağ, Romanya 

bağımsız bir devlettir. 
- Bosna-Hersek Osmanlı topra-

ğıdır; Avusturya-Macaristan tara-
fından Osmanlı Devleti adına yö-
netilecektir. 

- Yeni Pazar Sancağı'nda Avus-
turya-Macaristan asker bulundura-
caktır. 

Kongre sonunda imzalanan ant-
laşma ile Yeni Pazar Sancağı bal-
kanlardaki diğer devletlerle birlikte 
ayrı bir bölge olarak tanımlanmış-
tır. Bosna-Hersek gibi Yeni Pazar 
Sancağı da Sırbistan ve Karadağ sı-
nırları dışındaydı. 

Aynı anlaşma Sırbistan ve Ka-
radağ'ı da bağımsız birer devlet 
olarak tanımlar. 

Yeni Pazar Sancağı'nın daha 
sonra Karadağ ve Sırbistan arasın-
da bölünerek parçalanması ve var-
lığının fiilen ortadan kalkması Ber-
lin Andlaşması hükümlerine aykırı-
dır ki, bu andlaşma bozulduğu tak-
dirde Sırbistan ve Karadağ devlet-
lerinin meşruiyeti de hukuken tar-
tışma konusu haline gelir. 

21 Nisan 1879 tarihinde yapılan 
ve Yeni Pazar andlaşması ile Yeni 
Pazar Sancağı, Osmanlı İmparator-
luğundan ayrı bir ünite olarak 
uluslararası alanda tanınmış oldu. 

Sancak 1912 Balkan Savaşları-
na kadar yönetim ve toprak bütün-
lüğüne sahip oldu. Fakat bu tarih-
ten sonra, sürekli Sırbistan ve Ka-

radağ'ın saldırı ve işgallerine uğra-
dı. 

Yeni Pazar (Novi Pazar) Sanca-
ğı'nın Sırbistan ve Karadağ arasın-
da bölünmesi 1913 Belgrad andlaş-
ması ile gerçekleşti. 1917'de ise 
Sjenica'da Sancak'ın tarihi sınırları 
içerisinde bağımsızlığının tanınma-
sı gerektiği dünyaya ilan edildi. 
Kuruluş Konseyi 20 Kasım 1943'te 
Sancak Anli-faşist Özgürlük Kon-
seyi Plevlja'da kuruldu. Amaç, Yu-
goslavya'nın geleceğinde Sancak'ı 
ayrı bir özerk bölge statüsüne ka-
vuş turmaktı. 

Sancak Ulusal Anti-faşist Öz-
gürlük Konseyi Yeni Pazar'da 29 
Mart 1945'te yasaklandı. Böylece 
bu bölge insanları için siyasi, ikti-
sadi ve kültürel özerklik imkanları 
ortadan kaldırıldı. 

Daha sonra yine 1945 yılında 
Sırbistan ve Karadağ arasında pay-
laşılan Sancak (Yeni Pazar Sanca-
ğı) bu tarihten sonra, özerkliğin ya-
nısıra gerçek kimliği olan "Boş-
nak" olma hakkını da kaybetti. 

1991'de ilk yapılan serbest se-
çiırtlprdcn sonra Sancak Müslü-
manlarına geri verileceği açıkça 
ifade edilen özerklik hakkı Yugos-
lav yöneticiler tarafından verilmedi 
ve bölge halkının kültürel ve tarihi 
birliğine yeniden kavuşma yolun-
daki istekleri de Sancak'ı bölmüş 
olan aynı yöneticiler tarafından ge-
ri çevrildi. 

Sancak Müslümanları Milli 
Meclisi (MNVS; Muslimansko Na-
cionalno Vjece za Sandzak)'nin al-
dığı bir karar muvahecesinde San-
caktaki vatandaşlar 25-27 Ekim 
1991 tarihleri arasında yapılan re-
feranduma katıldılar. Referandum 
Sancak'ın siyasi özerkliği için ya-
pıldı. Seçmenlerin toplamı 264.156 
idi. Oylama 185.437 kişi (% 70) 
katıldı. Katı lanların % 98.9'u 
(183.302) özerklik lehinde oy kul-
lanırken, 1982 seçmen (% 1.1) 
aleyhle oy kullanmıştır. 

AKV BÜLTEN 
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DÜNDEN BUGUNE BOSNA-HERSEK 
27.06.1992'de Fatih Renk Düğün Salonunda Mazlum-Der, İstanbul Şubesi tarafından Bosna-

Ilersek konulu bir panel düzenlendi. Bu panelden kısa özetler sunuyoruz. 

Ci Ü ¿V I ) E M 

Mazlum-Der Genel Başkanı 
İhsan ARSLAN, açış konuşma-
sında şunları söyledi."... Dünyanın 
belli bölgelerinde birçok zulüm 
olayları işlenmektedir. Bunlara 
karşı bulunduğumuz yerlerde sus-
kun olmamız mümkün değildir. 
Mazlum-Der olarak, insan hakları-
na değinmek istiyorum. Hangi dine 
mensup olursanız olun, korunması 
gereken belli haklar vardır. İnsanın 
can güvenliği, mal güvenliği, dini-
nin güvenliği vs. bunların korun-
ması başta gelir. Bunlar doğuştan 
kazanılan haklardır..." 

• "Batı insan hakları çerçevesin-
de olayı sadece hukuki yönden ele 
almaktadır. Halbuki islam bu hak-
ların korunmasında bütün insanları 
sorumlu tutmaktadır. Bu haklar ko-
runurkende insan şehit düşecektir. 
Nasıl ki namaz, oruç ibadetse zul-
me karşı direnmekte ibadettir..." 

Oturum Başkanı Hasan AK-
SAY, kısa bir giriş konuşması ya-
parak sözü diğer konuşmacılara 
verdi: "Meseleleri duyurmak konu-
sunda pek aktif değiliz. Olay son 
derece önemli. Bugün Bosna-Her-
sek'te insanlık suçu işlenmektedir. 
Buna seyirci olan bütün insanlık 
suçludur. Vahşet son derece bü-
yük. Dünyanın takındığı tavır son 
derece üzücü. Gerçekten inanan in-
sanların bu zulme seyirci kalma-
maları gerekir..." 

Muhammet CENGİÇ (Bosna-
Hersek eski başbakan yardımcısı) 

"Yaklaşık iki aydan beri Türki-
ye'de bulunuyorum. Geldiğimde 
Bosna-Hersek'tcki durumu arz et-
meye çalıştım. Türk Hükümetiyle 
askeri müdahale konusunda görüş-
melere başladım. Fakat ne ABD, 
ne Avrupa ne de Türkiye askeri 

müdahaleye gerek duymamışlardır. 
Burada tekrar ifade etmek istiyo-
rum. Bir askeri müdahalede bulu-
nulmadan oradaki müslüman Bos-
na-Hersck'lilerin zulümden kurtul-
maları mümkün değildir. Bu geci-
ken askeri müdahale yüzünden on-
binlerce müslüman kardeşimiz kat-
ledilmiş, yüzbinlerce kardeşimiz 
evlerinden olmuştur..." 

"Bosna-Hcrsek'teki müslüman-
ların varlığını istiyorsak şu ana ka-
dar yaptığımız faaliyetlerden çok 
daha aktif durumda olmalıyız. Bu 
durumun devam etmesi halinde 
Bosna-Hersek'tcki müslüman sayı-
sının çok küçük duruma ineceğini, 
bu sayınında müslüman olabileceği 
konusunda şüphe içinde olacağını 
belirtemek istiyorum..." 

"iki sene önce müslümanların 
ilk partiyi kurmuş olmalarından 
dolayı kendimizi bahtiyar hissedi-
yorduk. Çünkü bu uzun zamandan 
beri ilk defa müslümanların kendi-
lerinin müslüman olduklarını ifade 
edebilecek bir ortamın oluşmasına 
vesile oldu. Fakat bizim bu oluşu-
mumuz Sırbistanlıları rahatsız etti. 
Bu yüzden bu zulme maruz kaldık. 
Bu yaşananları.bütün dünya duy-
duğu halde bir şey yapılmamakta-
dır. Bu zulüm devam ettiği takdir-
de, müslümanlar 500 yıldır yaşa-
dıkları bu toprakları terkedcceklcr-
dir..." 

"Oradaki kardeşlerimize silah 
ve hertürlü yardımda bulununuz. 
Onlarla Türk halkı arasında tarihi 
bağlar vardır. Son olarakta şunu 
ifade etmek istiyorumki; insanlık 
tarihinde uygulanan en büyük zu-
lüm şu anda işlenmekte olan zu-
lümdür. Çok vahim ve bizi düşün-
dürmeye sevk eden bir durum var 

ki oda şudur: Sırpların bir ifadesi 
var. Bosna'daki Müslümanlar bu 
sene Kurban kesemediler. Onun 
için kendileri Kurban oldular. Biz 
de Kurban niyetine onları kestik. 
Bütün içtenlikle söylüyorum ki bu 
zulüm önlensin. Daha fazla çaba 
gösterilsin.." 

Hasan M E Z A R C I (RP Millet-
vekili) 

"...Türkiye'de Karabağ ayrı bir 
olay olarak ele alınıyor. Nahçivan 
ayrı bir olay olarak ele almıyor. 
Yine aynı şekilde Güneydoğu me-
selesi, Körfez olayı ayrı ayrı olay 
olarak ele alınıyor. Nihayet Bosna-
Hcrsek ayrı bir olay olarak ele alı-
nıyor..." 

"Bu saydığımız olaylar tama-
men Ortodoks Dünyanın patronu 
Rusya ile Katolik Dünyanın patro-
nu ABD arasında Malta'da yapıl-
mış ve daha sonra bir dizi konfe-
ransla ikmal edilmiş, içinde Os-
manlısı bulunmayan, müslümanı 
bulunmayan bir eski dünya düzeni-
dir. Buna dair düzenlemeler yapılı-
yor. Onlar açısından müslümanlara 
yaşama hakkı yok. Avrupa'nın, 
Agik'in amacı özellikle koyu bir 
haçlı mantıkla, bu hakların müslü-
manların elinden alınıp, hıristiyan-
lara verilmesi insan haklarının te-
mel hedefi olarak görülür..." 

"Yeni Dünya Düzeni barış ge-
tirmedi, savaş getirdi. Burada şunu 
dile getirmek istiyorum. Bu yeni 
dünya düzeni Birinci Dünya Sava-
şından önceki düzendir. Çünkü Al-
manya imparatorluğu yeniden ku-
ruldu. Sınırlar değişti. ABD etra-
fında oluşturulan NATO emsali 
Rusya etrafında BDT oluşturuldu. 
Bizim yanılgımız şu oldu. Komü-
nizm ile Kapitalizm'i birbirine düş-
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man olarak gördük. Fakat bu olay-
ların ardından gördük ki düşman 
değillermiş..." 

"Avrupa ve Batı bizi hâla geç-
mişe bağlı olarak görüyor. Bu ger-
çekten hareketle Sırplar diyorlar 
ki: Bu Bosna-Hersek toprakları 
Sırp topraklarıdır. Bunların ırkî 
yönlerini reddediyorlar. Bosna-
Hcrsek'ten bahsederken Hıristiyan-
Müslüman arasındaki savaş demi-
yorlar, Müslümanlarla Sırplar ara-
sındaki savaş diyorlar..." 

"Suplar Bosna-Hersek'in tama-
mını istiyorlar. Hırvatlarda paylaş-
mak isityor. Şunu ifade etmek isti-
yorum; Sırpların yaptığı saldırılara 
karşı, Bosna-Hersek'teki Hırvatlar 
Boşnaklılarla birlikte kendi vatan-
larını savunmuyorlar.." 

"Sırbistan Ortodoks, bu yüzden 
bu ülkeyi başta Rusya olmak üzere 
Bulgaristan, Yunanistan ve 3. 
Dünya ülkeleri destekliyor. Hırva-
tistan'ıda başta ABD olmak üzere 
katolik ülkeler destekliyor. Bir ba-
kıma Bosna-Hersek Hırvatistan ve 
Sırbistan kuşatması altında. Türki-
ye dış politikalarını ABD ve Avru-
pa topluluğu doğrultusunda belirle-
diği için Hırvatistan'ın yaptığı zu-
lüm anlatılmıyor. Bosna-Hersek'te-
ki müslüman nüfusunu azınlık du-
rumda bulundurma konusunda Hır-
vatlarla Sırplar anlaşmış durumdan-
dır. Müslümanlar silahsız, Av tü-
feklerinden başka birşeyleri yok-
tur. 

Mustafa ÖZEL (İktisatçı) 
"Sayın Muhammet CENGİÇ 

Bey'in konuşmasındanda anlaşıla-
cağı üzere Bosna-Hersek'in kurta-
rılması için önce istanbul'un kurta-
r ı lması gerekmektedir . Önce 
Şam'ın, Mekke'nin, Medine'nin 
kurtarılması lazımdır." 

"Esaret birgünde gerçekleşme-
di. Zaferde birgünde gerçekleşe-
mez. Eğer bizlerin ya da torunları-
mızın belki onların torunlarının 
Allah'ın lütfuyla tadacakları bir za-
fer için kendimizi feda etmeye ha-
zırlarsak, gerçek mânada şehid ol-

mayı özleyebilirsek, malımızla, ca-
nımızla cihad etmeyi göze alabilir-
sek o zaman doğru yolda olduğu-
muz kanaatini taşıyabiliriz..." 

"Muhterem Hasan MEZARCI 
Bey'in de dile getirdiği gibi cihadın 
ilk şartı mevcut durumun doğru bir 
tesbitidir. İşgalci kuvvetler kimler? 
Güçleri nedir? Çok daha önemli 
olan bu gücü meşrulaştıran ideolo-
jiler etkilerini nasıl devam ettiri-
yorlar? İşgal altında olanların gücü 
ve seviyeleri nedir?.." 

"Özellikle dünya sistemini, bu 
sistemin maddi ve ideolojik zaafla-
rını ve bilhassa müslüman dünyaya 
karşı tavrını anlamaya çalışmamız 
gerekir. Dünya sistemi 3 bloktan 
oluşmaktadır: 

1- Avrupa Bloku 
2- Amerika Bloku 
3- Pasifik Bloku 
Bu üç blok ta kendilerini gü-

venli hissetmemektedirler..." 
"Dünya sisteminin bu bloklaş-

mış yapısına rağmen ortak bir ide-
oloji temeli vardır. Ve bu temelin 
zaafları yüzündendir ki dünya sis-
temi Islâmi hareketlilik karşısında 
dehşete kapılmaktadır. Bu sistemin 
ideolojik boyutları şunlardır: 

1- Sosyal Düzlemde Çoğulcu-
luk 

2- Siyasi Düzlemde Demokrasi 
3- iktisadi Düzlemde Piyasa 

ekonomisi..." 

"İslam hem ilâhi bir mesaj ola-
rak, hem otantik bir gelenek olarak 
hem de yaşanmış ve yaşanabilir iç-
timai bir tecrübe olarak üç düzlem-
de de sistem için ciddi bir tehlike 
oluşturmaktadır..." 

Abdurrahman DÎLİPAK 
(Gazeteci) 

"... Mesele Balkanları Islami-
leşmekten uzaklaştırmaktır. Bura-
da Bosna-Hersek nüfusunu azınlık 
hale getirmek istiyorlar. Uzun bir 
zaman daha kan gölü şeklinde tuta-' 
caklardır..." 

"Müslümanlara karşı Türki-
ye'yi bir sıçrama tahtası olarak gö-
rüyor Avrupa. Orta da islamiyet 
gerçeği var. Bunu ortadan kaldır-
mak istiyorlar..." 

"Şu ana kadar hiçbir müslüman 
ülke bu kardeşlerimize sahip çık-
mış değil. Gönderilen yardımlarda 
doğrudan onlara ulaşmamakta-
dır..." 

"Asıl kurtuluş; önce bizim ken-
di beynimizdeki karanlıklardan, 
kalbimizdeki birtakım illetlerden 
kurtulmamızdır. Müslümanlar ola-
rak vahdeti temin edecek, safları 
sıklaştıracak yeni bir yapılanmaya 
ihtiyaç vardır." 

"Müslüman kardeşlerimiz yar-
dım konusunda daha aktif olmalı-
dırlar. Siyasal baskının da arttırıl-
ması gereklidir.." 

Hazırlayan: Rıza ZENGİN 

Bosna'da Petrol yok ki 
"Kan akıyor. G - 7 seyrediyor. Eğer kan yerine petrol aksaydı, Zenginler Ku-

lübü uzaktan bakar mıydı? Kuveyt örneği ortada" diyor. 
"Bush elbette açıkça dile getirmedi; ama başkanın ne düşündüğünü dünya 

âlem biliyor: Kuveyt örneği bir müdahale nasıl olacak? Bosna-Hersek' te petrol 
yok ki..."(...) 

"Boşnaklar, Avrupa'nın içinde Müslüman topluluğu. Hıristiyan denizinde 
bir İslâm adası..." Tarihte ilk kez islâm ülkeleri İstanbul 'da bir araya gelerek 
Hıristiyan Batı'yı uyardı: 

Akan kanı durdurun. . . 
Avrupa, Bosna'ya bakarken, kayıtsız. Yine de Türkiye'nin girişimleriyle Ba-

tı 'da bir devrim başladı. Müslümanlar Hıristiyanları insan hakları alanında 
eleştiriyorlar: 

Nerede uygarlık?" (...) 
"Osmanlı 'ya sığınan Bogomil , Kelime-i Şchadet getirerek kendini bir süre 

kurtarmış; ama 21. yüzyüa 8 kala, Müs lüman dünyası Avrupa'ya sefer eyleye-
mez. Artık 'cihan halcimi' is tanbul 'da değil, Washington 'da oturuyor ." 

i lhan S E L Ç U K / C u m h u r i y e t : 11.7 .1992 

AKV BÜLTEN « TEMMUZ-AĞUSTOS 1992~] | | | | 



BM'DE KIBRIS MEYDAN SAVAŞI 
1974 Kıbrıs Harekâtı'ndan bu 

yana Türkiye dış politikasının gün-
deminde hep ilk sıraları işgal eden 
Kıbrıs sorunu, 1992 Temmuz'un-
dan itibaren tekrar birinci gündem 
maddesi haline geliverdi, daha 
doğrusu getiriliverdi. Yaklaşan 
Amerikan seçimleri ve Rum lobisi-
ni memnun etme çabalarına ek ola-
rak BM'nin çiçeği burnunda Genel 
Sekreteri Kıptî-Ortodoks Butros 
Gali'nin "ehl-i Salib" adına yaptı-
ğı çalışmalar Kıbrıs pazarlığının 
yeniden gündeme gelmesine, hatta 
iyice kızışmasına yol açtı. 

Kuşkusuz sorunun temelinde 
yatan nedenler bunlardan ibaret ol-
madığı gibi, bu kadar yüzeysel de 
değildir. 

Bir kere; 1974 Kıbrıs çıkartma-
sı, Batı dünyasında "Osmanlı'nın 
yeniden fütuhat hareketlerine 
başlaması" olarak algılanmıştır. 
Dolayısıyla, 1683'ten beri gerile-
yen ve nihayet Sevr-Lozan antlaş-
malarıyla eli-kolu bağlanan Türki-
ye'nin böyle bir fetih hareketine gi-
rişmesi, Batılıların kolay kolay 
hazmedebilecekleri bir gelişme de-
ğildir. Ne olursa olsun Türkiye'ye 
geri adım attırılmak, bazı topraklar 
geri alınmalı ve Ada'da "Rum ege-
menliği" sağlanmalıdır. Bir başka 
ifade ile, Kıbrıs, Batılı devletler 
açısından bir prestij meselesi hali-
ne gelmiştir. Öyle ki, tüm dünyada 
en küçük etnik unsurun bile bağım-
sız olmasını istemeyen Batı, savun-
duğu ilkeler ve iddialarla çelişse 
de, iki ayrı unsura "illâ da bir arada 
yaşamak zorundasınız" diye baskı 
yapabiliyor. 

Öte yandan Rumlar, 1800'ler-
den beri Batılı büyük devletlerin 
"şımarık çocuğu" haline gelmiş-
tir. (Bir diğer şımarık çocuk da, 
müslümanları hunharca katletmele-
rine göz yumulan Suplardır.) Dün 

Rumları isya-
n a t e ş v i k 
eden, Nava-
rin'de Osman-
lı donanması-
nı yakıp Yu-
nanistan'ın ba-
ğımsız olma-
sını sağlayan 
İngiltere, 
Fransa ve Rusya'ydı. Bugün de, 
Kıbrıs'ta taviz vermesi konusunda 
Denktaş'ı zorlaması için Türkiye'yi 
adeta tehdit edercesine mektuplar 
yazan İngiliz, Rus ve Amerikan 
Dışişleri Bakanlarıdır. Dün, Rum-
ların moral ve fiili destek sağlamak 
amacıyla, "Haçlı dünyası" adına 
Mora isyanına kaülan Lord Byron 
vardı. Bugün de BM'de adeta Rum 
sözcülüğü yapan Ortodoks kardeş-
leri Butros Gali var. O Gali ki, -bir 
yahudi ile evlidir- Bosna'da kan 
gövdeyi götürdüğü halde BM'nin 

müdahalesini gereksiz bulurken; 
Denktaş'ın tavize yanaşmaması ha-
linde meseleyi Güvenlik Konse-
yi'ne havale edeceği ve Kıbrıs 
Türkleri ile Türkiye'ye yaptırım 
uygulanabileceği tehdidinde bulu-
nabilmektedir. 

Kısaca, Kıbrıs sorunu, "Haç-
Hilal kavgası" düzleminde ele 
alınmalıdır. Zaten siz kabul etme-
seniz de Batılılarca öyle algılan-
maktadır. 

Hemen belirtelim ki; Batıcı ay-
dın, politikacı ve gazetecilerin, 

DENKTAŞ'IN DRAMI... 
Hani bazıları neredeyse Rauf Denkıaş'ı "İstenmeyen adam" ilan 

edecekler... 
Niye? 
Rumların, Amerikalıların ve Rusya dahil diğerlerinin ve BM'nin Genel 

Sekreterinin islediklerini vermiyor, diye... 
Nedir onların istedikleri? 
Utanmasalar Kıbrıs'ın tümünü islerler ya, şimdilik Güzelyurt 'a gelip 

dayandılar. 
"Ver de kurtul!" 
Sanki verilecek olan vatan parçası değildir de, bir kaç sandık portakaldır. 
Adamı, bir otelin odasına kapatmışlar, biri gidiyor, biri geliyor, ver de ver! 
Bu adam, bir ömür boyu, vatanını, sırasında elinde silah, sırasında elinde 

kalem savunan Rauf Denktaş'tır. 
VERMELİYMİŞ, savaşta kazandıklarımızı, masabaşında vermeyiz, 

demenin gereği yokmuş... 
Elbette, savaşta uzlaşma yoktur, masabaşında uzlaşma vardır. 
Uzlaşma da karşılıklı ödünlerle sağlanır, tek taraflı ödünlerle değil! 
Denktaş'tan ödün bekleyenler, niye Rumlardan ödün istemiyorlar? (....) 
DENKTAŞ, artık bu inadından vazgeçmeliymiş, bizim başımızı derde 

sokacakmış, bizi bu yüzden AT'a da almayacaklarmış, Güvenlik Konseyi 
konuya elkoyarsa halimiz harapmış... 

Adam orada, vatanı için, Türkiye'nin çıkarları için silahsız savaş veriyor, 
bazı "vlsion meraklıları" burada hangi telden çalıyor?!... 

İnsaf! 
Hasan PliLUR / Milliyet 3.8.1992 
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G Ü X D E J I 

Kıbrıs konusuna "verelim kur tu-
la l ım" , "s ı r t ımızdaki k a m b u r u 
atal ım" vs. türünden yaklaşmaları, 
meselenin temeline inemeyişlerin-
den ve sığ düşünceliliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Hatta bu çev-
reler; Kıbrıs'ta taviz verdiğimiz 
takdirde her şeyin güllük-gülistan-
lık olacağını, AT'a hiç zorlanma-
dan şıppadak girivereceğimizi, dış 
politikadaki pek çok sorunun ken-
diliğinden hallolacağını söyleyebil-
mektedirler. Ne büyük gaflet! Hiç 
mi yakın tarihimizden ders almıyo-
ruz? Ne Tanzimat ne Islahat Fer-
manları, ne azınlıklara tanınan hak-
lar, ne de toprak tavizleri Batı'yı 
memnun edebilmiş midir? 

"Sen onların kendi dinlerini-
s is temlerini benimseyip uyma-
dıkça, ne Yahudiler , ne de Hıris-
t iyanlar senden asla razı olmaz-
lar." (Bakara: 120) 

Üstelik, Kıbrıs'ta atılacak biı 

geri adım; Türkiye'nin dış politika-
sında hedef haline getirdiği "Adri-
yatik'ten Çin Seddi 'ne" kadar bü-
tün bölgede liderlik ve öncülük id-
dialarını da törpüleyecektir. Bu ise, 
Türk dış politikasının intiharı anla-
mına gelir. 

Son gelişmeler, önümüzdeki 
günlerde Kıbrıs'ın geleceğine iliş-
kin önemli kararların alınacağını 
gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki, 
Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşka-
nı Rauf Denktaş, "Kusal İ t t i fak"a 
karşı "tek başına" meydan muha-
rebesini sürdürüyor. O'nu "sertlik-
le", "inatçılıkla" ve "yavaş dav-
ranmakla" ilham eden bazı basın-
yayın organlarına ve politikacılara 
rağmen. Washington'un rızasını ka-
zanmayı ve Batı'ya arz-ı ubudiyet 
etmeyi hayatının gayesi haline ge-
tiren "köle ruhlu" sözde aydınlara 
rağmen... 

isteklerini "Güzelyur t" konu-

sunda yoğunlaştıran Rum tarafına 
ve onların ağababaları olan BM 
Güvenlik Konseyi'nin 5 daimî üye-
sine 24.7.1992'de sayın Denktaş'ın 
verdiği şu tarihi cevaba göz atalım: 

" K a b u l e tmem için ö n ü m e 
koyduğunuz har i ta 40 bin Kıb-
rıslı T ü r k ü mülteci d u r u m u n a 
sokuyor. Eğer bu hari tayı 40 bin 
insanın mülteci d u r u m u n a düşe-
ceğini bilmeden hazırladıysamz, 
bu büyük bir hatadır . Bunun dü-
zeltileceğine i n an ıy o ru m. Yok 
eğer bu har i tay ı 40 bin insanı 
mülteci yapacağınızı bile bile ha-
zır ladıysamz, sizi ay ıp l ıyorum, 
kınıyorum... 

"S iz G ü z e l y u r t k o n u s u n u 
gündeme getir irken Rumlar ı da 
cesaretlendiriyorsunuz..." 

BM'deki İngiliz daimi delege-
si Sir James Hannay 'e dönerek: 

"İngiltere garantör olarak za-
m a n ı n d a , ö r n e ğ i n 1 9 6 3 ' t e , 
1974'te üzerine düşeni yapsaydı, 
herhalde bugün b u r a d a bulun-
mazdık... Garan tör olarak bugü-
ne dek ne yaptınız da şimdi beni 
suçluyorsunuz?.." 

Ve Amerika'ya seslenerek: 
"İstediklerinizi kabul etmiyo-

r u m . Şimdi bana söyleyin... Söy-
lediklerinizi ben de halkıma an-
la tacağım. Korkacak l a r ı n ı pek 
s a n m ı y o r u m . So ruyorum, bize 
ambargo mu uygulayacaksınız? 
Zaten 18 yıldır uyguluyorsunuz. 
Asker mi yollayacaksınız? Altın-
cı Filo'yu mu üzerimize yollaya-
caksınız?" 

20. yüzyılın sonlarına geldiği-
mizde, " O s m a n l ı " gibi konuşan 
bir politikacıya rastlayabilmek ne 
büyük bahtiyarlık! 

Umarız Denktaş, bu yiğit çıkı-
şında yalnız bırakılmaz. 

Umarı/., 1974 Kıbrıs zaferi, ma-
sabaşı hezimeü ile sonuçlanmaz. 

Ve umarız, asırlardır yemekle 
bitiremediğimiz Osmanlı mirasına 
Kıbrıs'tan, Bosna-Hersek'ten başla-
yarak tekrar sahip çıkarız. 

EZİKLİĞİ EZMEK 
Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri önünde yapılan konuşmanın heyecan 

verici yönü neydi? İkinci Dünya Savaşından "muzaffer" çıktıkları için dünyayı 
yönetme hakkını ellerinde tutan beş büyük ülke karşısında 170 bin nüfuslu bir 
küçük cumhuriyetin başkanı konuşurken ne oluyordu da herkes "tarllıl bir an 
yaşanıyor" düşüncesinden kendini alamıyordu? 
. Galiba şu olmaktaydı: İlk kez bir Türk, hatta belki, Türk'ten öteye, ilk kez 

bir "Üçüncü Dünya insanı", Batılılar önünde böyle bir konuşma tonu tuttur-
muş, böylesine sorgulayıcı, sorumluluk hatırlatıcı, göreve çağıncı bir edayla,: 

¿"Yapamazsınız, keııdl değerlerinizle çelişkiye düşerseniz, insanlığa karşı 
böyle davranmaya hakkınız yok" demekteydi. 

Ezilip büzülerek değil, toprakları, hakları, devletleri ellerinden alınanların 
acısıyla kükreyerek, "bağlılık kalıbı" denen alışkanlık yıkılmaktaydı... 

Eski sömürgelerin insanları için kullanılan bir sözdür bu. 
Uzun yıllar bir başka devletin yönetiminde yaşamış olmak, kuşaktan kuşağa 

aktarılan sinsi bir bağlılık alışkanlığı yaralır. Belirli düşünce ve davranış kalıpla-
r ı n ı n dışına çıkamazsınız. 
• : Aslında böyle olduğunu kendi toplumunuz fark etmez bile. 
•: Çünkü toplumda herkes aynı biçimde koşullandırılmışım Düşüncelerdeki ve 
: davranışlardaki farklılıklar, ancak bu genel benzeşme içinde, onun lıep birlikle 
benimsenen sınırları dışına çıkmadan ortaya konur. 

Asıl vurgulanması ve üzerinde durulması gereken, Türkiye'nin, Anadolu'da-
ki insanların da bu çeşit tutumlara ve böylesine çıkışlara susamış olmasıdır. Bu 

. susamışlık neden? Türkiye sömürge miydi ki? 
Türkiye sömürge olmadı, ama ne yazık ki "bağlılık kalıbı" denen düşünce 

ve tulum alışkanlıkları, yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir-Türkiye'nin üzerine 
: de çökmüş durumda. 

Kıbrıs davası, "bağlılık kalıpları" nm kırılmasıyla yakından ilişkili olduğu 
için değerlidir. 

Belki, aynı davanın içimizden bazılarını çok rahatsız edişi de bundandır. 
Mümtaz Soysal / Hürriyet 28.7.1992 
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TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ORYANTALİZM (I) 
Cevat ÖZKAYA 

AKV'nin Ankara şubesinde verdiği seminerin Özetidir 

H E M İ İ I Î I I L E I İ D E X 

Oryantalizm'in Tanımı 
Batı'nın genel anlamda Doğu'ya bakışı, Batı'nın Do-

ğu üzerindeki gölgesi, Batı'nın Doğu'yu idare etmek 
yolundaki iradesi ve bunun için ürettiği, derlediği, top-
ladığı bilgiler manzumesi ve bir bilgi disiplinidir or-
yantalizm. 

Doğrusu bu tanım çok yeterli değil. Ancak oryanta-
lizmin tarihi süreç içindeki gelişimini verdikten sonra, 
oryantalizmin ne olup ne olmadığını daha iyi anlamış 
olacağız. Bu süreç içinde oryantalizmin ne gibi özellik-
lere sahip olduğunu da göreceğiz. 

Fakat bu tarihi anlatıma girmeden önce, bir hususu 
belirtmekte yarar görüyorum. Bu konuşmada, oryanta-
lizmi bir takım önyargılarla mahkum etme, "Vay hain-
ler" gibi nitelemelerle sonuçlanacak hükümlere varmak 
değil amacım. Olayı anlamaya yarayacak, bu olayın bi-
zi ne kadar ilgilendirdiğini ortaya koyacak bir özetleme 
yapmak istiyorum. Bu konuşma elbette birtakım değer 
hükümleri taşımakta, birtakım nitelemelere vücut ver-
mektedir. Ancak bu nitelemeler bir anlama sürecinin 
sonunda oluşmaktadır. Oysa, "vay hainler" benzeri ön-
yargıya dayalı nitelemeler, gerçeğin bir kısmını yansıü-
yor görünseler de, genelde, gerçeğe giden yolları tıka-
yan veya gerçeğin büyük bir kısmını gizleyen bir fonk-
siyon icra ederler. Biz, mümkün olursa gerçeğin büyük 
bir kısmını yakalamaya çalışacağız. 

Bu kısa açıklamadan sonra oryantalizmin tarihi sü-
recine geçebiliriz. 

Oryantalizm'in Doğuşu 
Oryantalizm, genel anlamda bütün Doğu'yu içine 

alan bir bilim dalı ise de, daha çok islam'ın hakim ol-
duğu coğrafya ve İslam, Oryantalizmin konusunu teşkil 
eder. Oryantalist bilginin belki % 80'den fazlası İslam, 
müslümanlar ve müslüman uluslarla ilgilidir. Dolayı-
sıyla oryantalizmin tarihi büyük oranda İslam dünyası 
ile Batı hıristiyan dünyası arasındaki münasebetlerin 
tarihidir. Biz de tarihi süreci daha çok bu açıdan ele 
alacağız. 

Oryantalizm her ne kadar XVIII. yüzyılda bir bilgi 
disiplini haline gelmiş ise de, bu zamana gelenedek or-
yantalist bilgiye vücut veren, bu bilginin oluşmasın! 
sağlayan bir arka plan vardır. Bu arka planı vermeden, 
oryantalizmi 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir bilim dalı 
olarak nitelemek, bizim oryantalizmi anlamamızı he-
men hemen imkansız kılacaktır. Çünkü 18. yy.la gele-

ne kadar oluşan korkunç bir bilgi yığını, bir bakış açısı, 
bir nitelemeler, kategoriler, genellemeler toplamı or-
yantalizme vücut vermiştir. Bir tarihî süreç olarak bu 
bilgi oluşumunun islam'ın doğuşuyla başladığı düşünü-
lür. 

islam, Hıristiyanların kutsal diyarına yakın bir böl-
gede ortaya çıkmıştır. İslam'ın doğduğu yıllarda Ara-
bistan yarımadasında çoğunluğu Hıristiyan olmak üze-
re Yahudi ve benzeri dinlere mensup insanlar yaşarlar-
dı. Anadolu ve Suriye Romalıların egemenliği altın-
daydı. Romalılar hıristiyandı. Hıristiyanlığın doğum 
yeri Kudüs idi. Filistin hıristiyandı, Habeşistan hıristi-
yandı. Tarihî süreç içinde bakılacak olursa islam, Hı-
ristiyanların hakim olduğu bir bölgede ortaya çıkmıştı. 
Ve bu yeni din, Ehl-i Kitap'ın peygamberleri tarafından 
getirilen mesajı tanımaya geldiğini iddia ediyordu. Bu-
nun tabiî bir sonucu olarak da inananlarını Hz. isa'ya 
inanmak ve O'na hürmet göstermekle yükümlü kıldı. 
Bu, zorlamadan uzak, saygıya dayalı tavır, islam'ın 
mesajının kitleler arasında hızla yayılmasını sağladı. 
Hıristiyanlık, doğduğu yöredeki sosyal abanini çok hız-
lı bir şekilde islam'a kaptırıyor, adeta altındaki toprak 
kayıyordu. 

Hıristiyan dünyası telaş içindeydi. Ve bu hızlı gidişi 
durdurmak gerektiğine inanıyordu. Bu telaş içinde akla 
gelen ilk şey, karalamaya, dedikoduya yönelik bir yol 
tutarak, bu gelişimi engellemeye çalışmak oldu. is-
lam'ın ilâhî bir din olmadığı, Hz. Muhammed'in sara 
hastası olduğu, hallüsi nasyonlar (yanılsamalar) göre-
rek Kür'an'ı yazdığı, akıllı bir adam olduğu için 
Kur'an'ı incil ve Tevrat'tan yararlanarak yazdığı, şek-
linde fikirler ortaya atılmaya başlandı. 

Bu nitelemeler, o anı kurtarmak için yapılmış rast-
gele nitelemelerdi. Doğru olmasından ziyade, fonksi-
yonel olmaları önemliydi. Araştırmacı-Yazar Asaf Hü-
seyin'in tabiriyle: "Hıristiyanların tartışma bazındaki 
kitapları, islam'ın tarafsızca bir nitelemesine dayandı-
rılmadı. İslam, Hıristiyan bilginler tarafından müstakil 
bir konu olarak değil, fakat Hıristiyan bir bakış açısına 
göre ne olması gerekiyorsa o şekilde araştırıldı." 

Bu bilginin fonksiyonel olma tavrını Batı ile Doğu, 
Batı ile İslam Dünyası arasında tüm dönemlerde cere-
yan eden süreç içinde daha iyi göreceğiz. 

Klasik Oryantalizm 
Bu ilk dönemde oluşturulan bu bilginin ortaya çı-
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kardığı sonuç küçümsenecek gibi değildir. Bu tavır, 
her ne kadar o dönemde islam'ın yayılmasını durdura-
mamışsa da, Batı'da yüzyıllardır süregelen, muhtemel-
dir ki, bundan sonra da uzun bir dönem sürecek olan 
islam düşmanlığı sürecini başlatmıştır. 

islam'ın doğduğu ilk yılların hemen sonrasında, 
Hıristiyanlık doğduğu toprakları terketmek zorunda 
kaldı. Kudüs, Müslümanların hakimiyetine geçti. Su-
riye fethedildi. Iran haricindeki yerler Hıristiyanların 
hakimiyetindeydi daha önce. Bu topraklardan çekilen 
Hıristiyanlık, merkezini Batı'ya taşımak zorunda kal-
dı. Roma'yı merkez edindi. Bu "evinden kovulmuş-
luk" duygusu ve tekrar "evine dönmek" özlemi ara-
sında yaşayan Hıristiyanlık, Batı'yı islam'a karşı hare-
kete geçirmenin yollarını aradı. 

Bu dönemde islam'a ilişkin fikirleri konu alan 
eserler de yazılmaya başlanmıştı. Bu yazarların içinde 
en ilginç olanı John of Damascus-Şam'lı John- idi. 
John, babasının görevli olduğu 
Emevî, saraylarında dünyaya gel-
mişti. Gençliğinde Kudüs yakın-
larında bir manastıra keşiş olarak 
girmişti, islam'la ilgili bir eser 
kaleme almışt ı . Bu eserinde(!) 
"Kur'an'ın vahyolunmadığını , 
Bahira adındaki bir rahipten alı-
nan bilgilerle meydana getirildi-
ğini," yazıyordu. Peygamberi ise "sara nöbetleri tutan, 
(hâşâ) cinsel düşkünlük içindeki birisi olarak" resme-
diyordu. Bu kitap Batı'da kendisinden sonra yazılmış 
bütün eserlere kaynaklık etmiştir. Daha sonra da göre-
ceğimiz gibi, John'un kullandığı nitelemeler XII. 
XIV. XIX. yy'da oryantalistler tarafından aynen kulla-
nılmıştır. Bu, oryantalist bilginin bir referans sistemi 
oluşunu gösteren ilginç bir örnektir. 

islam'a karşı oluşturulan bu propagandaya dayalı, 
fonksiyonel bilgi birikimi islam'ın yayılışını durdura-
madı. "Evini terketmek" zorunda kalan Hıristiyanlık, 
yeni evinde, yani Batı'da da islam'ın nefesini ensesin-
de hissetti. Müslümanlar ispanya'yı 8. yy'da fethetmiş 
ve 15. yy'la kadar devam edecek olan Endülüs Emevî 
devletini kurmuşlardı. Bir taraftan Doğu sınırlarından . 
sıkıştırılan Hıristiyanlık, öte yandan da Batı sınırların-
dan kuşatılıyordu. Kısacası "evinden edilmişlik" duy-
gusuna bir de "kıstırılmışlık" duygusu, telaşı ve kor-
kusu eklenmişti. Bu durum, hem islam hakkındaki 
bilgiyi şekillendiriyor, hem de hıristiyanların 200 yıl 
sürecek olan "Haçlı Seferlerine" girişmelerine neden 
olacak ortamı oluşturuyordu. 

Batı 'nın genel anlamda Do-
ğ u y a bakışı, Batı 'nın D o ğ u 
üzerindeki gölgesi, Batı 'nın 
D o ğ u ' y u idare etmek yolun-
daki iradesi ve b u n u n için 

ürettiği, derlediği, topladığı 
bilgiler manzumesi ve bir bil-

gi disiplinidir oryantal izm. 

Bilimsel Oryantalizmin 
Doğuşu 
Şam'lı John'dan sonra islam'a karşı en şiddetli sis-

tematik saldırı, "Aziz Pe te r" adıyla bilinen (1084-
1156) yılları arasında yaşamış olan bir rahipten geldi. 
Peter de John'un argümanlarını kullanıyordu. Ona gö-
re de: "Hz. Muhammed ne bir peygamber, ne de Al-
lah'ın elçisi değil, fakat aldatıcılıkla meşgul, hebis bir 
kimsedir; şeytanın mürididir; Kur'an'da vahyolunma-
mıştır." Yine Peter'a göre "Kur'an peygamber tarafın-
dan icat edilmiş ve şeytanca bir kitap olarak derlen-
miştir." Peter, Kur'an hakkındaki bu hükümlerini söy-
lerken, Robert Of Ketton adlı bir ingiliz'in olağanüstü 
hatalarla dolu Kur'an tercümesine dayanıyordu. An-
cak bu durum, Peter'i hiç te rahatsız etmiyordu, 

Aziz Peter'i önemli kılan bir başka şey de şu idi: 
Peter, Robert of Ketton ve diğer bazı kimseleri is-
lam'ın temel vesikalarını tercüme etmeye memur et-

mişti. Bu çalışma sonunda is-
lam'ın anlaşılmasına yönelik olan 
ve 14. yy'la kadar değerini yitir-
miyen bir vesikalar koleksiyonu 
oluştu. Peter'in yaptığı bu çalış-
ma Doğu ve islam konusundaki 
bilgileri nisbeten dağınıklıktan 
kurtarıp, bir disiplin altına alıyor-
du. Nitekim bunun sonucu olarak 
haçlı se fer le r in in sonunda , 

1312'de Viyana Kilisesi Konseyi, Paris, Oxford, Bo-
lonya ve Avinya'da, Doğu dillerini araştıran Kürsüler, 
araştırma kurumları kurma karan aldı. Bu, bazı araş-
tırmacılar tarafından bilimsel oryantalizmin başlangı-
cı olarak kabul edilir. 

Bir taraftan Batı'nın Doğu'ya ilişkin kültürel taar-
ruzu devam ederken, öte taraftan siyasî ve askerî iliş-
kiler de bir biçimde gelişiyordu. "Evinden kovulmuş 
Hıristiyanlık", yeni merkezi Batı'yı islam'a karşı kış-
kırtıyordu. Kilisenin Avrupa kralları üzerindeki haki-
miyeti kesindi. Ne zaman islam'a karşı çağrıda bulun-
salar, krallar onlara itaat ediyordu, mecburen. Nitekim 
1095'te başlayıp 129l 'e kadar süren 8 ana sefer ile 
1291'den sonra da devam eden Haçlı Seferleri, böyle 
bir çağrı üzerine başlamıştı. 

Kutsal beldeleri, Kudüs'ü kurtarmak ve Doğu'nun 
zenginliğini yağmalamak üzere değişik krallıklardan 
derlenen ordular, yıllar boyu müslümanların üzerine 
seferler düzenlediler. Bu seferlerin üzerinde teferruat-
lı durmak istemiyorum. Ancak aşağı-yukan kesintisiz 
200 yıl devam eden bu seferlerde Batı'nın islam'a ve 
İslam Dünyası'na ilişkin düşüncelerini besleyecek et-
kileşimler oldu. Çoğu sıradan insanlardan oluşan ve 
kafaları papaların islam'a ilişkin önyargıları ile dolu 
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olan Haçlı Ordusu askerlerinin, yurtlarına döndükle-
rinde anlattıkları şeyler, Batı bilincindeki İslam imajı-
nı büyük ölçüde besledi. Çünkü hemen hemen Avru-
pa'nın her yerinde mutlaka bir veya birkaç insan bulu-, 
nuyordu haçlı ordusunda. Bunlar memleketlerine dön-
düklerinde, İslam ile ilgili bildiklerini evlerinin içine 
veya dost meclislerine taşıdılar. Ve bu bilgi genelde 
önyargıların hakimiyetinde oluşmuş bir bilgi idi. Din-
liyenler de önyargılı idiler. Dolayısıyla arz-talep yasa-
sına göre işledi, bu anlatım etkinliği. Ne talep edili-
yorsa o arzedildi. Ve o güne kadar kilisenin başara-
madığı ölçüde yaygınlık kazandı, islam hakındaki bu 
önyargılar. 

Tabiî Haçlı seferleri, Hıristiyanların mağlubiyeti 
ile sonuçlandı. Iş bununla da kalmadı. 1453 yılında 
Müslüman Türkler istanbul'u fethedip Doğu Roma 
imparatorluğuna son verdiler. Bu, Batılılar için ciddi 
bir darbe oldu. Ayrıca bir şey daha oldu. O güne ka-
dar şeytan olarak nitelenen Araplar'ın yerini Türkler 
aldı. Ve Araplara yakıştırılan tüm sıfatlar aynen Türk-
ler'e transfer edildi. Ünlü reformist Luther: "Türk'ün 
tecessüm etmiş şeytan" olduğunu söylüyordu. Görül-
düğü gibi Hıristiyanlıkta birtakım reforumlar olsa bi-
le, islam'a ve müslümanlara karşı bakış açısı değişmi-
yordu. 

Oryantalizmin Yeni 
Boyutlar Kazanması 
Bu arada 15. yy'da Avrupa'da "Rönesans" mey-

dana geldi. Kilisenin halk üzerindeki etkisi giderek 
azalmaya başladı. Yeni keşifler yapılıyor, yeni bölge-
ler bulunuyordu. Bu bölgelerle ticarî münasebetler 
başlatılıyordu. Daha doğrusu bölgeler sömürülüyordu. 
Bu, artık Batı'da yeni bir sınıfın doğuşuna yol açtı. bir 
tüccarlar sınıfı, giderek etkinliğini artırıyor, kilisenin 
etkisi ise azalıyordu. Bu durum Batı'nın Doğu'ya ba-
kışına dinî boyutun yanında siyasî ve ticarî boyutu da 
ekledi. Batılıların Hindistan yolunu bulmasından son-
ra, sömürülmeye hazır toprakların alanları hayli ge-
nişlemişti. Ancak bir sorun vardı: Bu topraklar üze-
rinde müslümanlar hakimdiler. Batı buraları tanımak 
ve dillerini öğrenmek zorunda hissetti kendini. 
1632'de Cambridge, 1636'da da Oxford'da Arap araş-
tırmaları kürsüsü kuruldu. Arap araştırmalarının baba-
sı sayılan William Betwell, "Arapçanın tek din dili ve 
Kanarya adalarından Çin Denizine kadar olan alanda 
tek diplomasi dili olduğunu söylüyordu. Ayrıca üni-
versite otoriteleri Arapçayı "Krala ve devlete, Doğu'lu 
milletlerle yapılacak ticarette daha iyi hizmette bulun-
mak, kilisenin sınırlarını geliştirme ve Hıristiyanlığın 
propagandasını yapmak için faydalanılacak bir dil" 
olarak görüyorlardı. 

Görüldüğü gibi bu dönemde misyoner çıkarlarla 

ticarî çıkarlar çatışmaya başlamıştı. Bu durum, oryan-
talizmde yeni bir boyuttu. (Bundan sonraki dönemler-
de de bu dinî boyutun ve ticarî boyutun yanısıra başka 
boyutlar da eklenerek ve oryantalizm muazzam bir 
"dünya görüşüne", "temessül kaabiliyetine" kavu-
şacaür.). 

Yine bu dönemde Batı'lı ülkelerin şirketleri, daha 
çok müslümanların ellerinde bulunan Doğu toprakla-
rında şubeler açtılar. Bu bir nevi, Batı'nın Doğu'yu sö-
mürü için yerleşmesi demektir. Elbette bu ticarî yer-
leşme, ucuz işgücü ve hammadde deposu olan bu ül-
kelerde, kârın devamlılığı için siyasî kontrolü ve 
siyasî istikrarı da gerekli kılıyordu. Bu kontrol Ve is-
tikrarın sağlanma işi bir taraftan ekonomik yoldan ya-
pılırken, öte taraftan da keşfedilen ülkeyi tanımak, so-
runlarını bilmek" ve gerektiğinde bunlardan yararlan-
mayı sağlamak için bilgiye ihtiyaç gösteriyordu. Bu-
rada da oryantalizm devreye giriyor, sömürgeciyi bu 
ülkeye yönlendiren bilgiyi sağladığı gibi, onu bu ül-
kede kontrolü ve siyasî istikrarı oluşturmasına imkan 
verecek bilgiyi de sağlıyordu. (Siyasi istikrarın burada 
ne anlama geldiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bu 
gün de aynı anlama geldiğini hatırlatmakta yarar var). 

Bu ticarî yerleşimin ardından gezginler, ilim ve bi-
limadamları egzotik sırlarla dolu Doğu dünyasına ge-
ziler yaptılar, eserler yazdılar. Abraham Hgiantic, 
Agnetil Dupperon, Sir William Jones Zerdüştlüğün 
Avesta'larını ve Hinduizmin Upanişad'larını tercüme 
ettiler, Baü dillerine. 1784'te Bengal Asya Derneği'ni 
kurdular. Bengal derneğinden dokuz sene sonra Si-
vistre de Sacyi 1795'te Paris'te "Ecoles Des Longua-
ges" (Doğu Dilleri Okulu) nu kurdu. Ki bu tarih, ge-
nelde bilimsel oryantalizmin başlangıcı kabul edilir. 
Görüldüğü gibi 18. yy'm sonlarına gelindiğinde or-
yantalizm doğrudan bir bilim hüviyeti kazanmaktadır 
artık. 

Napolyon ve Oryantalizm 
Bu dönemde çok önemli bir olay da Napolyon'un 

Mısır'ı işgalidir. Seferin oryantalizm açısından önemi 
şuradan geliyor: Belki tarihte ilk defa olmak üzere bir 
orduda, bir akademiyi donatacak kadar bilimadamını 
da yanına alarak sefere çıkılıyordu. Edward Said bu 
olayı şöyle değerlendiriyor: "Bu işgal, birçok ba-
kımdan bir kültürün bir başka hakim kültür tara-
fından, gerçek anlamda bilimsel bir biçimde gasbı-
nm tipik örneğidir." 

Napolyon, sefere çıkmadan önce Mısır'a ve islam 
Dünya'sına ilişkin yazılmış, eserleri oryantalistlerin 
tamamını hemen hemen okumuştu. Fransız oryantalist 
Volney'in 1787'de yayınlamış olduğu "Mısır ve Suri-
ye'ye Seyehatim" adlı eserinden hayli yararlanmıştı. 
Volney, hakim bir oryantalistti. Bir Fransız askerî gü-
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cünün Doğu'ya gittiğinde ne tür zorluklarla karşılaşa-
cağını, önem sırasına göre yazmıştı. Bunlardan en 
önemlisi olarak islam'ı belirtmişti, işte bunun içindir 
ki, Napolyon Mısır seferinde, yanına bir sürü oryanta-
list bilim adamını almıştı ve ilginç olan, Napolyon'un 
gemisinin adı da "Oryerı t" idi. 

Bu bilimadamları, bu günün bölge uzmanlarının 
görevine benzer bir görev îfâ ediyorlar, Mısırlıların, 
Memlüklülere duydukları kini teşvik ediyorlar ve 
Fransızların gerçek anlamda müslüman olduklarını 
söyleyerek, bölgeyi ordunun amaçlarına müsait hale 
getiriyorlardı. (Bu gün ABD'nin Ortadoğu'da insancıl 
rollere büründürülmcye çalışıl-
ması da bölge uzmanının işidir. 
Ve bunun dünkünden farkı yok-
tur). 

Napolyon ise her fırsatta is-
lam için savaştığını söylüyordu, 
müslüman kitlenin husumetini 
çekecek her şeyden kaçınıyordu. 
60 kadar Ezher şeyhini karargahı-
na çağırıp onlara nişanlar verdi. 
Kur'an'ı ve islam'ı övücü sözler 
söyledi. Bu faaliyet etkisini kısa 
zamanda gösterdi ve halkın işgal-
cilere olan husumeti ve güvensizliği kırıldı (Bu faali-
yet öylesine etkili olmuştur ki, İslam dünyasında 
uzunca bir süre, Napolyon'un müslümanlığı tartışıldı. 
Burada bir şeyi daha hatırlatmakta yarar var: Hayattan 
kopuk, yaşadığı dünyayı tanımayan, değerlendireme-
yen, siyasî basiretten yoksun, dinin siyasî boyutunu 
iyi kavrayamayan, alim(!)lerin nasıl oyuna gelebildik-
lerine ilişkin ilginç bir örnek teşkil eder, bu olay. is-
lam Dünyasında sıkça yaşanan bu örneğin bir boyutu 
da bizim ülkemizde hilafetin kaldırılması sırasında 
yaşandı. Mesela Seyyit Bey'in hilafetin kaldırılması 
ile ilgili konuşmasını hatırlayalım). 

Bu sefer, oryantalizm açısından oldukça önemli-
dir. Siyasî idareyi yönlendiren, ama aynı zamanda 
onun emrinde olan bir oryantalist alimler ordusu, Mı-
sır'ı daha iyi tanımak, deşifre etmek ve tümüyle çeh-
resini ortaya çıkarmak amacıyla ve göreviyle Mısır'a 
geldiler. Bunun için söylenen görülen, incelenen, 
araştırılan herşey Mısır'da kalman uzunca bir süre bo-
yunca kaydedildi. Olağanüstü boyutlarda bir malzeme 
yığını oluştu. Mısır dönüşünde tasnif edilen bu malze-
me "Mısır'ın Anlatımı" adı ile 1809 ve 1828 yılları 
arasında peyderpey ve 23 koca cilt halinde yayınlan-
dı. Bu eser, Fransa açısından ve oryantalizm açısından 
Mısır seferinin belki de en önemli sonucu idi. Çünkü 
Mısır'ı adeta bir tiyatro sahnesi gibi ortaya çıkarmıştı. 
Bundan sonra oyuncuların nasıl oynayacakları artık 
belirlenmişti. 

Burada ilginç bir durum daha var. Bu malzemeyi 
toplayan insanlar, Mısır hakkında epeyce bilgi sahibi 
idiler. Daha önce gelmiş olan seyyah ve asker oryan-
talistlerin eserlerini okumuşlardı. Dolayısıyla hem bir 
bilgiye hem de oryantalist bir bakış açısına sahiptiler. 
Yani bu malzemeyi toplayan bilimadamlarının kafala-
rında önceki oryantalistlerin tasvir ettiği, anlattığı bir 
Doğu nosyonu vardı. Mısır'a, tabîi olarak o hazırlığın 
arkasından bakıyorlardı ve öyle görüyorlardı. 

Bu, şu demektir: Bu bakış açısıyla toplanan, derle-
nen olağanüstü cesametteki bu malzemeyi bünyesinde 
barındıran bu dev eser, daha önceki bakış açısını zen-

ginleştiren bir fonksiyon icra et-
miştir. Eser, sonraki oryantalist-
leri de çok etkilemiş ve onlar 
için bir referans teşkil etmiştir. 
Kısacası, zaten bir referans siste-
mi olan oryantalizm bu eserle 
çok ciddi bir referans kaynağına 
kavuşmuştur. 
Bu seferin ve eserin bir başka 
özelliği de Doğu'nun kişisel yö-
nelimlerin ötesinde ciddi bir bi-
çimde bilimin konusu haline ge-
lişi ve bunun fiilen uygulanma-

sıydı. 

Bir Bilim ve Meslek Dalı Olarak 
Oryantalizm 
18. yy'ın sonlarına gelindiğinde artık oryantalizm, 

kavramları olan, kuralları bulunan, referans sistemleri 
olan bir bilim dalı haline gelmişti. Bu, çok önemliydi. 
Zira oryantalizm, tahsil edilmeden öğrenilebilen, se-
yehat yazıları ve anılarla rastgele edinilebilen bir bilgi 
dalı değildir artık. Nasıl ki matematiğin, mühendisli-
ğin bir öğrenim süreci varsa, oryantalizmin de bir öğ-
renim süreci vardı artık. Ve o dönemde oryantalizm, 
geçerli bir meslek dalı, oryantalist, aranan bir kimse-
dir. Victor Hugo'nun taabiriyle: "XIV. Lui devrinde 
elenist, bu devirde ise oryantalist olunur"du. 

18. yy'ın sonundan başlayarak Batı biliminin bir 
parçası haline gelen oryantalizm, aynı zamanda o ta-
rihten ikinci Dünya Savaşma, 1944'lere kadar süren 
bir dönem içinde Fransa ve ingiltere'nin kesin hakimi-
yetinde oldu. Bu dönem, yani 19. yy. onun en hare-
ketli dönemiydi. Avrupa'da Asya Dernekleri kurulma-
ya başladı. 1822'de "Asya Cemiyeti", 1823'te "Krali-
yet Asya Cemiyeti" kuruldu. Üniversitelerde ardı ar-
dına Şarkiyat kürsileri açıldı. Bu Asya dernekleri öğ-
rencilere burs verdiler, bilimadamlarının masraflarını 
karşılayarak Doğu'ya gönderdiler. Disradi'nin tabiriy-
le "19. yy. ortalarında Doğu bir meslek dalı olmuştu 
ve mensuplarına da büyük imkanlar sağlıyordu." 

"Bir taraftan milliyetçilik 
duygular ın ı canlandırma, di-
ğer taraftan da farklı millet-
ler arasındaki cemaat d u y g u -
sunu zayıflatmak için ayrılık-

ları vurgulayal ım. T e k keli-
meyle İslam'ı parçalayalım ki, 

hiçbir zaman İslam, b ü y ü k 
uyanışlara kaynaklık teşkil et-

.. meşin." : 
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Ne yapardı bu Asya dernekleri? Fransız Asya Der-
neği'nin tüzüğüne şöyle bir gözatalım. Tüzükte Doğu 
eserlerinin tercüme edilmesi, gramer ve sözlüklerin 
düzenlenmesi vs. gibi birçok görev sayıldıktan sonra, 
coğrafya, tarih, güzel sanatlar, bilimdalında eserler 
vermiş kimselere bu eserlerinin halk tarafından kabul 
görüp alkışlanması için gerekli imkanı sağlamak gibi 
bir görevleri de vardı. 

Burada halk tarafından alkışlanması için gerekli 
imkanı sağlamak, cümlesi üzerinde durmak lazım. 
Asya Şark Cemiyetleri tesadüfen oluşturulmuş der-
nekler değillerdi; belli amaçları vardı. Bu amaç istika-
metinde öğrencilere burs veriyor, bilimadamlarına 
imkan sağlıyor, onların eserlerinin basımına yardımcı 
oluyordu. Asya derneklerinin imkanları ile, Doğu'ya 
giden, Doğu konusunda araştırma yapan, bir bilima-
damı biraz yetişme ortamı dolayısıyla tabîi olarak bi-
raz da, derneğin imkanlarından yararlanmanın verdiği 
zorunlulukla kendini derneğin bakış açısına ve amacı-
na bağımlı kılıyordu. Dolayısıyla bu bakış açısını te-
yid eden, yetiştiren, zenginleştiren ama asla değiştir-
meyen bir çalışma yapıyordu. Ancak böyle yaptığında 
eseri basılıyor ve halk tarafından kabul görüp alkış-
lanması sağlanıyordu. Aksi bir tavır gösteren araştır-
macının eseri basılmadığı gibi, kendisi de unutulmaya 
terkediliyordu. Mesela İslam'a oldukça sıcak bir ya-
kınlık duyan William Hitson adındaki bir yazar, bu 
ilgisinin bedelini Cambridgc'den ihraç edilerek ödedi. 
Bu büyük yaptırım gücü taşıyan bir tavırdır. Ve tek 
doğrultuda bilginin çoğalmasını, zenginleşmesini ve 
tekrar ede ede güç kazanmasını sağlar ki, Oryantalizm 
de, bu gücün dilidir. (Bu Asya derneğinin tavrı doğal-
dır. Mesela Lions Kulüp bursuyla, İslam'ı bu ülkede 
nasıl hakim kılarız? gibi bir araştırma yapılamaz her-
halde). 

Sömürgeciliğin keşif Kolu 
19. yy'ın ortalarından itibaren sömürgecilikle or-

yantalizmin entegrasyonu oldukça artmıştır. Bu dö-
nemde oryantalizm sömürgeciliğe hem yeni ufuklar 
açan hem ülkeleri sömürüye hazır hale getirecek bil-
giyi sağlayan ve sömürü aşamasında yardımcı olan bir 
fonksiyon icra etmiştir. Bu yüzyıl Batı'nın Doğu'da 
yeni ülkeler fethetüği, yeni koloniler elde ettiği bir za-
man dilimidir. Daha çok İslam topluluklarından olu-
şan bu insanları, bu halkları yönetmek ve denetim al-
tına alabilmek için bilgiye ihtiyaç vardı. Bilhassa İs-
lam toplulukları için bu gerekli idi. Çünkü müslüman-
lar sömürüye herhangi bir başka toplumdan çok daha 
fazla direniyorlardı. Bu direnişin kırılması, bu müslü-
man halklara baş eğdirilmesi, bunun daha risksiz yol-
lardan yapılabilmesi için oryantalistin bilgisine ihti-
yaç vardı. Oryantalist de bu bilgiyi esirgemedi doğru-

su. Hollanda emperyalizminin Endonezya'da yerleş-
mesine fiili ve fikrî katkılarda bulunan Sinoc Hurge-
roje ; yöneticilerinin dikkatini müslümanların politik 
ve dinî inançlarının, uluslararası ilişkiler açısından ta-
şıdığı tehlikeye çekiyordu. Daha önemlisini Büron 
Char ls de Voks adlı Fransız oryantalist söylüyor ve 
yöneticilere rehberlik ediyordu. Şöyle diyor Voks: 
'Etnik ve politik bölünmeleri kul lanmak suretiyle, 
tslam dünyası 'nı parçalamalı , manevî birliklerini 
k ı rmak için çaba sarfedilmelidir ." Ve ekliyor Ba-
ron: "Bir ta ra f tan milliyetçilik duygularını canlan-
dırma, diğer ta ra f tan da farklı milletler arasındaki 
cemaat duygusunu zayı f la tmak için ayr ı l ık lar ı 
vurgulayalım. Tek kelimeyle İslam'ı parçalayalım 
ki, hiçbir zaman İslam, büyük uyanışlara kaynak-
lık teşkil etmesin." 

(Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Ancak 
ben bu fikirler ışığında Ortadoğu İslam Coğrafyasının 
nasıl parçalandığının hatırlanmasını istiyorum. Bir de 
1979'da İslam İnkılabının zaferi karşısında, kendileri 
müslüman bile olmayan yerli ve yabancı birsürü ya-
zar, çizer ve düşünürün(!) İslam'ın iç meseleleri ile il-
gili Şiî-Sünni; iyi Islam-kötü islam ve benzeri ayrım-
ların yukarıdaki bağlamda hatırlanmasının açıklayıcı 
olacağını umuyorum). 

19. yy. oryantalizminin bir önemli özelliği de artık 
çerçevesi çizilmiş, kristalize edilmiş birtakım kavram-
lara sahip oluşudur. Tescili yapılmış bu kavramlardan 
bazıları şunlardır: "Şehvet d ü ş k ü n l ü ğ ü " ; "Doğu 
despot izmi"; "Doğu ba rba r l ı ğ ı " ; "Sapık Zihni-
yet" ; "Kendi kendini yönetememe.. ." Bunlar Do-
ğu'ya o kadar mal edilmişti ki, Doğu kelimesini duyan 
herhangi bir Batılı'nın zihninde hemen hemen bu kav-
ramların hepsi birden canlanıyordu. Ve oryantalizm 
bu kavramları belli Doğulular, belli uluslar, belli in-
sanlar için değil, Doğu kategorisine kattığı insanların 
tamamı için kullanıyordu. Bunun istisnası yoktu. Bu 
tavır, oryantalist geleneğin, Batı zihninde nasıl hege-
monya kurduğunun, onun bilinçaltını nasıl oluşturdu-
ğunun bir göstergesidir. 

Tabii bu literatür aynı zamanda bir şeyi daha içeri-
yordu: "Doğu öyledir, ama Batı asla öyle değildir." 
Yani bir Batı'lı; "Doğu' lu despot tur , zal imdir , ço-
cuktur , idare edilmeye muhtaç t ı r . " nitelemelerini 
yaptığında örtülü birşekilde "biz böyle değiliz", de-
mektedir aynı zamanda. Bu çift taraflı işleyen bir me-
kanizmadır. Birini alçaltırkcn kendiliğinden diğerini 
yükseltir. 

Yay. Haz: Abdi KESKÎNSOY 

Not: Önümüzdeki sayıda seminerin "Çağdaş 
Oryanntalizm" bölümünü yayınlayacağız. 
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DİNLERDE AİLE VE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR II 
Abdurrahman ASLAN 

Vakfımızın merkezindeki 25,4.1992 

Daha önceki konuşmamız dinlerde aile modeli sorunu 
üzerinde idi. Demiştik ki, dinlerde aile modeli var mıdır? 
Böyle bir aile modeli geliştirilebilir mi? Şu anda yaşamakla 
olduğumuz aile modeli gerçekten dine uygun mudur? Ya da 
müslüman cemaat ve ümmet için sağlıklı mıdır? Ben yine bu 
noktadan hareketle özellikle geçen konuşmamızda pek de-
ğinmediğimiz ve bugün yaşadığımız modern aile meselesi-
ne değinmek istiyorum. Niçin buna karşı çıkıyoruz? Ve ya- ' 
hutta niçin benimsiyoruz? Biz müslümanlar herşeyin doğal 
oldğunu, yani ailenin Âdem ile Havva'dan itibaren sağlıklı 
birşekilde değişerek bugüne geldiğini düşünüyoruz. Zanne-
diyorum ki yanılıyoruz. Modern aile bizim bildiğimiz ikibin yıl-
lık tarihin belli bir döneminde ortaya çıkmaktadır. Deyim ye-
rindeyse o yeni bir icattır. Yani Adem ile gelen bir şey değil. 
İşte o aile ile modern aile arasındaki farklara değinmeye ça-
lışacağım. 

İnsanların oluşturduğu toplumda insan yeni çağla birlik-
te kendisini yıkarak yeniden inşa etti. Bu inşa önce düşünce 
alanında meydana geliyor. Sonra kendisini o gözle görüyor, 
sonra toplumu ve daha sonrada fiziki dünyayı o şekilde ye-
niden inşa ediyor. O bakımdan ben bu duruma insanın bi-
reyselleşmesi diyorum. (Bireyle insan arasındaki ilişkinin ol-
dukça farklı olduğuna değineceğiz.) 

Tarihte iki türlü insan tipiyle karşı karşıya geliyoruz. Biri 
bireyseileşmiş insan, diğeri de sürünün kopmaz bir parçası 
olmuş insan. Deyim yerindeyse sürü insan, birey insan. Oy-
sa dinler gönderdikleri kitaplarla birlikte -İmam Humeyni'nin 
de dediği gibi- insanı insan yapmak için Peygamberler gön-
deriyor. O bakımdan kişisel düşünceme göre insan bu ikisi 
arasında varlıktır. İdeal olan da budur. Bu merkezin sağına* 
ve soluna gidildiği zaman sürü veya birey olunuyor. Bu din-
lerin istediği insan tipi değildir. 

Toplumu meydana getiren insanın aradığı özelliklerden 
birisi içinde yaşadığı toplumun ona vermiş olduğu güven 
duygusudur. Tabiki insan bu güvenliği ilk olarak içinde ya-
şadığı ailede arıyor ve buluyor. C.Lasch'ın da dediği gibi ai-
le; "Gerçekten içinde yaşadığımız 20. yüzyılın kalbsiz 
dünyasında insanın sığınabileceği bir limandır artık." 

Modern Ailenin Doğurduğu Problemler 
Önceki konuşmamızda şöyle bir soru sormuştuk. Ailede 

yapısal bir sorunla mı karşı karşıyayız? Bu aile modeli bizati-
hi yapısı gereği mi problem üretmektedir? Modern aileye 
ilişkin olarak yapısal sorunla karşı karşıya olduğumuzu söy-
lemiştik. Modern aile derken "çekirdek aileyi" kastettiğimi 
belirtmek isterim. 

Bu ailede problemin birisi demografik. Yani bu aile mo-

tarihli seminerinden aktarılmıştır. 

deliyle genelde toplumda nüfus artışı olmuyor. Çocuk sayısı 
genelde iki ile sınırlandırılmıştır. O bakımdan biz bunun üm-
mete uygun olmadığını bu noktada söylemek istiyoruz. 

Sonra bu aile modelinin ürettiği "ben-merkezli" insanti-
pi dışardan gelecek tehlikelere karşı kendisini fazla koruya-
mamaktadır. Çekirdek aile modeli siyasal rejimden gelecek 
her türlü yönlendirmeye açıktır. 

Yine akrabalık ilişilerini gözetmediğinden dolayı bu aile 
yapısının "yakınlık kültürü"nü üretemediğini görmekteyiz. 
Oysa güvenliği ve ilişkilerinin sağlamlığı açısından yakınlık 
kültürünün toplum için önemli olduğuna inanıyorum. Dolayı-
sıyla bu yakınlık kültürünün olmaması bireyi devlete ve mev-
cut kurumlara karşı güçsüz kılmaktadır. Birey burada etken 
olmaktan çok edilgen duruma düşmüştür. İnsanın birey hali-
ne gelmesi modern devletin arzu ettiği bir şeydir. Özellikle 
müslüman kişiliğinin oluşturulmasında bu noktaların göz 
önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. 

Dini Aile-Modern Aile Çelişkisi 
Dinin aileye ilişkin değerler getirdiğini, çok açıktan vaz 

edilmemiş olsa bile az çok temel parametrelerini yakalaya-
bileceğimiz aile modelini de getirdiğini söyleyebiliriz. 

Bu getirdiği değerlerden birisi zinaya ilişkin olandır. Ge-
nelde zina bireysel bazda düşünülür. Ya da toplumun ahlaki 
değerlerinin çözülüşü olarak görülür. Kuşkusuz ki bu böyle-
dir. Ama bu, yakın-orta gelecekle ilgili bir olaydır. Uzun gele-
cekte baktığımızda zinanın birinci dereceden tehdit ettiği 
özellikle aile kurumunun kendisidir. Eğer zina meşruiyet ka-
zanıyorsa uzun vadede aileyi yok ediyor. O bakımdan çok 
sert cezalar getirilmiştir dinler tarafından. 

İkinci olarak, yakın evliliklerinin sınırlandırılmasıdır. Bildi-
ğimiz gibi Kur'ân'da kimin kiminle evlenemeyeceği açık ve 
tartışılmaz bir şekilde açıklanmıştır. 

Dinler endogamiyi yasaklamışlardır. Bu da dinlerin öner-
diği aile modeli için temel bir parametre kabul edilebilir. 

Modern aile dinlerin haram kıldığı bir iç evlenme süre-
cinde seyrediyor. Dinler bu konuyu hiç tartışmaya meydan 
vermeden açıkça yasaklamışlardır. Hz. Adem'in çocuklarının 
birbiri ile evlenmesinde Allah'ın takdirini görmek gerekir. O 
zaman insan neslinin çoğalması için bu gerekli olmuştur. Bu 
durumun ilk nesilden sonra toplumu çoğaltan, ileriye götü-
ren bir şeyden çok; toplumu yıkan, perişan eden bir olguya 
dönüştüğünü vurgulamak gerekir. 

Yine dinlerin getirdiği önemli bir değer de erkeğin birinci 
dereceden sorumlu olmasıdır. Erkeğe nasıl bir sorumluluk 
ve mevki verildiği tartışılabilir. Ancak biz buna "Erkek so-
rumlu bir aile modeli" diyebiliriz. 
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Modern aileyi dinlerin getirdiği aileden ayıran bir özellik 
de şudur: modern ailenin tek eşli özelliğine karşılık, dinlerin 
birden fazla eşle evlenme müsadesini verdiklerini görüyo-
ruz. 

Dinler, çocuğun eğitiminden önce anne ve babayı so-
rumlu tutar. Oysa modern ailede eğitim okul dediğimiz kuru-
ma devredilmiştir. Aile bu konuda kendisini sorumlu hisset-
mez. İnancımızın temel ilkeleri ailede çocuğa öğretilmek du-
rumundadır. Modern ailede böyle bir sorumluluk yoktur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, dinler çok küçük yaşta anne 
ve babasını kaybeden yetim ve öksüz Muhammed'i koruyup 
büyüten geniş aile modelini salık vermektedirler. 

Modem Ailenin Doğuşu ve Özellikleri 
Şimdi modern aile meselesi nereden çıktı, sorusuna de-

ğinmek istiyorum. Yeniçağ başlarında kadın ve erkek birta-
kım nedenlerden dolayı kendilerini yeniden tanımladılar. Fa-
kat bu tanımlama sırasında kullandıkları ölçü dünyevileşmiş 
değerlerle ilgili idi. Çünkü eşitlikten bahsediyordu yeniçağ. 
Ama bu eşitlik nasıl bir eşitlikti, belli değildi. Herkes eşitlik 
diyordu, çünkü bu grubun özelliği farklılıkları gözden uzak 
tutmaktı. Farklılıklar onu rahatsız ediyordu. Bu modern dö-
nem rönesans-reform dediğimiz dönemle başlıyor. Bu dö-
nemle birlikte bir sınıf ortaya çıkıyor, burjuva sınıfı. Bu sını 
kendinden önceki sınıfları (köylü sınıfı, aristokrasi sınıfı) be 
ğenmiyordu. Çünkü bu yeni sınıf kentte doğup büyümüştü. 
Kenti o kurmuştu, ilişkileri de çok farklıydı. Üstelik de bu ye-
ni sınıf çok çalışıyordu. Çalıştığının büyük bir kısmını soylula 
ra veriyordu. Onun için nefret ettiği bir sınıf da soylu sınıf 
idi. Onun gözünde bu sınıf asalak, ahlaksız, dinsiz bir sınıftı 
Dolayısıyla bu sınıf (Burjuva sınıfı) dünyayı yeniden yorumla 
ma ihtiyacı duydu. Ama bu sınıfın önemli özelliği de maddi 
olana, dünyevi olana karşı, olağanüstü bir zaafı vardı. 

İşte onsekizinci yüzyıl ile birlikte çekirdek ailenin de ya-
vaş yavaş tarih sahnesine çıkıp oluşmaya başladığını göre-
ceğiz. 

Ahlaksal ölçülere ve değerlere sınır getirmeden ve hatta 
dinin bazı hükümlerini de yanımıza alarak yeni bir ekonomik 
sistem, yeni bir aile modeli geliştirebiliriz. Özellikle dinler 
bunlara çok müsaittirler. Zaaflarından mı? Haşa! Aksine 
güçlü olmalarından dolayıdır. İşte aile modelinde de dinlerin 
getirdiği birtakım değerlerle birlikte bunların alınıp kullanıldı-
ğını, yani meşrulaştırdığını görüyoruz. Bu bir bakıma bi 
yerden sonra dinin dine karşı mücadelesi olarak da ortaya 
çıkabilir. Dolayısıyla bu modern çağ ile birlikte bu dönemin 
insanı kendisiyle beraber aileyi de yeniden tanımlamak ihti-
yacı duydu. Bu aile modelini oluştururken ister şekil olarak, 
ister muhteva olarak iki aile modelinden faydalandı. Bu aile 
modellerinden birisi Hz. Adem'in ailesi, diğeri ise Hz. İsa'nın 
ailesiydi. 

Hz. Adem ailesine baktığımızda, Hz. Adem, Hz. Havva, 
Habil ve Kabil. Bugünkü modern aileye olağanüstü bir ben-
zerlik vardır. (P.Aries) 

Şimdi sekülerleştirilmiş bu aile modelinde (muhtevasın-

da da görüyoruz ki), çocukların birbiri ile, çocukların anne ve 
babayla ilişkilerinde bir farklılaşma sözkonusu olmaktadır. O 
bakımdan bu aile modeliyle birlikte yeni bir duygusal, sevgi 
tanımı da yapmıştır burjuvazi.(M.Poster) 

Bu burjuvazi sınıfı tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte bir 
de işçi sınıfı meydana getirdi. Bu işçi sınıfı ailesi ilk başta 
köylü ve aristokrasi sınıfıyla benzerlik gösteriyordu. Giderek 
bu işçi ailesi sınıfı da burjuvazi çekirdek ailesine benzeye-
cektir. (M.Poster) 

Bu aile modeli tarihte ilk kez aile planlaması uygulama-
ya başladı. Bundan önceki hiçbir aile modelinde böyle bir 
olaya rastlanmıyor. 

Dolayısıyla yine bildiğimiz tarih içinde belki ilk kez kadın 
ve annelik birbirinden ayrılmaya başlayacaktı. Tüketim kül-
türünün yaygınlaşmasıyla birlikte seks ile ilgili özgürlükte de 
bir paralellik gözlenir. Artık insanlar diğer ihtiyaçlarında ol-
duğu gibi sekste de "ihtiyaç"tan çok "tüketim" olayını ya-
şamaktadır. Doğum kontrol araçlarının belirliliği seksin bir 
ihtiyaç olmasından çok bir tüketim olgusuna dönüşmesini 
sağlamıştır. Bu nedenle evlenen, seks yapan ama annelik 
ve babalığı yeniden üretemeyen aile tipiyle karşı karşıyayız. 
Biz buna anneliğin yada babalığın "fakirleştirilmesi" diyoruz. 
Anneliğin yeniden üretiminin; kültürel, ekonomik, mekansal, 
sosyal gibi tüm şartlarının çerçevesi üstünde düşünülme za-
manının çoktan geldiğine inanmaktayız. Çünkü modernite-
nin atomize ettiği hayatta yeni bir cemaat oluşturmak aile-
den yola çıkılarak mümkün olabilir. 

"Yuva"lardan Modern Evlere 
Bu aile ile birlikte ev nasıldı? Çünkü bu ev problemdir 

başımıza. "Müslümanlar hanımlarını evlere kilitliyorlar" diyor-
lar. Oysa bu iftiradır bence. Biz istemedik. Ama bizi evlere 
hapsettiler. Nereden geldi bu bela? 

Yakın zamanlara kadar ev, insanın sadece fiziki yapısını 
muhafaza eden bir sığınak değildi. Tersine ibadetin, beslen-
menin, aileye ilişkin değerlerin, mahremiyetin üretildiği bir 
yapı yani yuvaydı. Ben burada zaman zaman iki şeye de-
ğinmek istiyorum: "Ev" ve "Yuva." Yuva bozulduğu zaman 
eve dönüşüyor. O ev de, artık bir otel odasından farkı olma-
yan bir yapı bence. Onun için yuva ile evi birbirinden ayır-
mak istiyorum. Ben inanıyorum ki modern dönemle birlikte 
tıpkı kadın ile anneliğin birbirinden ayrıldığı gibi ev ile yuva 
da birbirinden ayrıldılar. 

18. yy.a kadar eve ilişkin mekanlar çeşitli ve farklı 
amaçlar için kullanılabilirdi. Hemen hemen bizde de böyley-
di. Şunu söylemek istiyorum. Oda'da oturuyoruz. Sofrayı 
seriyorlar yemek odası oluyor. Onu kaldırıp döşekleri koyu-
yarlar oturma odası oluyor. Sonra da onları kaldırıp yatakları 
seriyorlar. Yatak odası oluyor. Yani burada mekânın çok 
amaçlı kullanımı söz konusu oluyor. Burada vurgulamak is-
tediğim birşey de modern dönemle birlikte iki şeyi elden ka-
çırdık. Birisi mekânın çok amaçlı kullanımı, diğeri de zama-
nın farklı kullanımıdır. Yani zamanı biz bugün modernitenin 
dediği gibi kullanıyoruz. O bakımdan, ben bunun ümmet için 
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geçerli bir zaman kullanım kriteri olacağına inanmıyorum. 
Biz bu iki şeyi yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Mekan 
kullanımı ve Zaman kullanımı. Fakat bu durum 18. yy. ile 
birlikte değişecekti. Oturma, yemek, yatak odaları, hatta ye-
meğin pişirildiği mutfak ile yemeğin yenildiği yer de birbirin-
den ayrılacaktı. Ancak geleneksel yapıda mutfak ve yemek 
odası birbirinden hiç ayrılmamıştır. Birbiri içine açılan odala-
rın, şimdi artık kapıları koridorlarına açılacaktır. Bu aynı za 
manda "hususi hayat" dediğimiz olayı doğuracaktır. Bu dö-
nem hususi (özel) hayat anlayışının başlangıcıdır. Bu anla-
yış eski aile ve ev formunun kökten değişmesini sağlaya-
caktır. 

Yine modern insanın gönüllü olarak cemaat hayatından 
kopmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu insan uyumasın 
kendisine ait bir odada, yemeğini bir masada ve kendisine 
ait bir tabakta gerçekleştirmeye başlayacaktır. Sonuçta din 
de onun kendisine ait, özel meselesi, vicdan işi olacaktır. 
Burada dikkat edilirse hep 'özel' kavramı var. Hususi odası 
var, hususi tabağı var, kendisine ait düşünceleri var. Din de 
onun için hususidir. Bu arada ev de kendi içine kapanacak-
tır. Oysa bu dönemin bir öncesinde Ortaçağ ailesi içine ka-
panık değildir. Dışa daha çok açıktır. Ve böylece aile, çocu-
ğu merkeze koyarak kendisini yapılandırır. Toplum ile kendi-
si arasına duvarlar koyarak, dairesine çekilmeye başlar. So-
kak da, artık komşuların birbirini yaşattığı bir damar olmak-
tan çıkarak arabaların ve elektrik direklerinin sokağı olacak-
tır. Bugün yaşadığımız hayatın bir parçası olarak sokak gibi • 
Böylece modern mimarinin evlere hapsettiği birey, kuşusuz 
kadın ve çocuğu öncelikle etkiler. Dışarısı ile ilişki kurma ar-
zusuna rağmen kendi ilişki urma ağlarını kaybeden, yaban-
cılaşan bireyin dışarı ile illşisini sağlayan üç kanal vardır. 
(Lewis Mumforda göre) Bunlardan birincisi radyo, ikincisi 
televizyon, üçüncüsü de telefon'dur. Şimdi artık bunlarsız 
dış dünya ile iletişim kurmak mümkün olmadığından, evlerin 
kaçınılmaz ihtiyaçları olarak önümüze çıkmaktadırlar. Böyle-
ce ev de kendi başına bir tüketim unsuru olarak belirginleş-
meye başlar. 

Şimdi biz müslümanlar hapsolduğumuz bu alanı sorgu-
lamayı, onu aşmayı önümüze getirmekten çok, bu yapıyı ve-
ri olarak kabul edip belli yönleri, örneğin kanalları üzerinde 
tartışmak istiyoruz. Sorun bu kanallardan kurtulmakta değil, 
sorun bu kanalları meşru ve tek çıkar yol haline getiren ya-
şama biçimimiz ve dışarıya açılmamızı sağlayan ilişkilerimi-
zin oluşturduğu nitelikte yatmaktadır. Kadının erkek gibi dı-
şarıda çalışması da hiçbirşeyi değiştirmeyecektir. Tam tersi-
ne bu kanalların tümü ile meşru olmasını sağlar. Sizin dün-
yaya ilişkin olayları başı açık veya başı kapalı spikerden ve-
ya Islamî olan ya da olmayan televizyondan dinlemeniz sizi 
bu tutsaklıktan kurtaramaz. Bu mümkün değildir. 

Bir Tüketim Ünitesi Olarak Modern Evler 
Tekrar eve dönersek; artık bireye dönük ihtiyaçların, 

reklâmın yanında, evin de bir birey gibi tüketim ünitesi ola-
rak önümüze çıktığını göreceğiz. Artık ev şöyle diyecektir 

'Beni de döşe; üşüyorum.' Evin ev olabilmesi için, reklamla-
rın ihtiyaç olarak sunduğu birçok şeyi tüketmesi gerekir. 
İçinde yaşarken bu mekanın her köşesi insanlar gibi giyindi-
rilecek, yeniden şekillendirilecektir. Bu yuvanın eve dönüş-
mesi demektir. Neticede bu yeni materyaller eve yerleşir-
ken, ev de içinde uyunan otele dönüşüyor. Ve bu arada iki 
fazlalığı dışarıya atar; yaşlıları ve çocukları. Birisi huzurevle-
rine, diğerleri de kreşlere gidiyor. 

Ev giderek yeni üretilen aletlerle dolup teknolojize olur-
ken bu durum bugün müslüman hanımlarının gözünde za-
man kazanma olarak algılanmaya başlanır. Aslında böyle 
bir yorum 19. yy .da da yapılıyordu. Teknoloji geliştikçe in-
sanların zamanı olacaktı. Hatta, ne bileyim, her isteyen gidip 
balık tutacak, isteyen çalışacaktı. Çünkü işlerin büyük ço-
ğunluğunu teknolojiye bırakmıştık. Oysa, görünen o ki, bu-
gün teknoloji gelişirken zamanı olmayan telaşlı bir insan ti-
piyle karşı karşıyayız. Bu nedenle bu çeşit bol zaman İdeo-
lojisinin tuzağına düşmemek gerektiğini vurgulamak istiyo-
rum. Evdeki bir makinanın ya da iş hayatınızdaki bir makina-
nın çalışması ile kazanılan boş zaman aslında bağımlılığı ar 
tiran bir boş zamandır. Siz o zaman içerisinde ancak tüke-
tim toplumunun arzularının müsaadesi oranında istediğinizi 
yapabilirsiniz. Çünkü o boş zamanı siz üretmemişsinizdir. 
Sizin üstünde hakimiyet kurup, kullanabileceğiniz boş za-
manı ancak siz üretebilirsiniz. Bu makinanın aracılığıyla 
mümkün değildir. Çünkü bu zamanın tüketilmesi ile ilgili 
prospektüsü (reçeteyi) yine kullandığınız makina yapmıştır. 

Bir başka mesele de; modern dönemde zaman kullanıl-
maz, tüketilir. "Kullanma"; insanın biyolojik, bedensel ihti-
yaçları ile ilgilidir. Ama "tüketmek" öyle değildir. Özellikle 
kitle iletişim araçları vasıtasıyla onların insanlara bir ihtiyaç 
olduğu aşılanmıştır. Fakat bu konu ile ilgili detaylı bilgi Eric 
Fromm'un 'Sahip olmak ya da olmak' gibi kitablarında 
vardır. Burada önemli olan insanın yiyip içmesi değil, satın 
alma yolu ile kişiliğinin geliştiğini, toplumda eksikliğini attığı-
nı düşünmesidir. Tüketim gidermek kişiliğin bir parçası ol-
maktadır. Örneğin bazı burjuva üst tabaka kadınlarının boş 
zamanlarında alışverişe çıktıkları görülür. Bu durum tüketim 
toplumunun kültürel bir öğesidir. Tüketmek onun kişiliğini 
yüceltiyor, tatmin ediyor. Yani ihtiyacı yoktur. Organik olmak 
veya sosyal olmak. Giyiminden kuşamından tut da birçok 
şeyine kadar. Moda kavramı da böyle. Biz modaya karşı çı-
kamıyoruz. Moda bizim kaçınılmaz bir ihtiyacımız mıdır? De-
ğildir. Ama alıyoruz. Bununla da ilgili. 

Modern Ailede Çocuk Sorunu 
Birde çocukla ilgili birkaç söz söylemek istiyoruz. Dedik 

ki çocuğu merkeze alarak yeni bir aile oluşturmaya başla-
yan bu modern dönem, yeni sevgi ilişkilerini de üretir. Yine 
(M. Poster'e göre) bu ailenin çocuk yetiştirme yöntemleri, 
daha önceki aile şekillerinden kesin olarak ayrılır. Çocuğu 
kundaklamak şimdi söz konusu değildir. Sürekli ilgi ve çok 
özenli temizlik, kuraldır. Bu dönemde çocukluk yeniden de-
ğerlendirilecek ve tanımlanacaktır. Bu da çok önemli bir 
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olaydır. Çünkü yine (P. Ariefe göre) Ortaçağ toplumunda 
çocuklarla ilgili bir fikir mevcud değildir. Ama bu çocuğun ih-
mal edildiği, kenara itildiği anlamına gelmez. Elbette onlar 
da çocuklarını seviyorlardı. Ama Ortaçağ dönemi çocuklu-
ğunun da kendisine ait bir dünyası, kavramı olduğunu kabul 
etmiyordu. Çocuk anneye olan ilgisi ve bağımlılığından kur-
tulur kurtulmaz hemen büyüklerirvdünyasına giriyordu. Dik-
kat edilirse modern dönemde bir çocukluk dönemi kabul 
ederiz. Ortaçağda ise çocuğun anneye bağımlılığı bitti mi (3 
veya 4 yaş) hemen büyüklerin dünyasına geçiyor. O bakım-
dan toplumun, sosyal hayatın bütün kesimlerinde çocuğu 
görmek mümkün. Değişimi yakalamak açısından hep akılda 
tutulmalıdır. 

İlk değişiklik çocuğun elbiselerinde kendisini gösterir. 
Artık çocuğun kendisine ait özel modelleri olan elbiseleri 
vardır. Büyüklerin giydiklerinden farklı modeller. Çocuğa iliş-
kin giyim kuşam bugün bile büyüklerden pahalıdır. Bu aile 
modelinde çocuk piramidin başıdır. Artık aile önceliğini ço-
cuğa vermiştir. Çocuğun bu şekilde yeniden değerlendiril-
mesi ve tanımlanması aile içinde belirginleşirken aile dışın-
da da kilise tarafından ona bir tanım getirilmeye çalışılır. Kili-
se, çocuğu korunmaya muhtaç, yeniden şekillendirebilecek, 
Allah'ın yarattığı kırılgan, nazik varlıklar olarak kabul eder 
Şuna dikkat çekme istiyorum. Çocuk reforme edilebilir. Bu 
çok önemlidir. Bu yeniden çocuğun inşa etme hakkını birile-
rine vermektir. Ve dini bir kaynaktan gelmektedir. Oysa biz 
müslüman olarak, çocuğu şekillendirmeden öte ona verdiği-
miz islami eğitimle onun fıtri yapısına bir iki tuğla daha koy-
duğumuzu düşünürüz. Böylece çocuğun reformasyonu baş-
layacaktır. Böylece ailenin çocuğa ilişkin zihniyeti değiştikçe 
ailenin kendisi de değişime uğrayacaktır. 

Artık günümüzün dünyasında çocuk iki alanı ilgilendiren 
bir nesnedir. Bu alanlardan biri planlamadır. Çocuk dünyaya 
getirilmeden önce planlanır. Günümüzde de dikkat edilirse 
"aile planlaması" denmektedir. İkinci alan ise tasarımın ya-
ni dizaynın alanına ilişkindir. Bu alanda da çocuk hedeflerini 
Modern devletin belirlediği; anne ve baba'nın arzu edip de 
olamadıkları bir kariyeri elde etmesi için hazırlanır. Çocuk 
önce planlanıyor, sonra dizayn ediliyor. Bu aslında geliştiril-
meye muhtaç ilkel bir makinanın eğitimi sayesinde evriminin 
sağlanması olarakta görülebilir. Sonuçta çocuk öğretmen ve 
annesinin ortak yapıımı haline dönüşür. Amacı onu başarıl 
yapmaktır. Ve onun kriterleri modem toplumda bellidir. Öğ-
retmenin işbirliği ile yarının dehaları yetiştirilmeye başlanır. 
Müslümanları soruyorsanız oniarda yarının Müslüman Eins-
tein'larını yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani planlama ve tasarım 
müslümanlar içinde sözkonusudur. Müslümanlar kentleştik-
çe ve maddi bakımdan durumları değiştikçe yani sınıf değiş-
tirmeye başladıklarında bir çocuktan tasarlanmış bir insan 
oluşturmanın gizli ve derin zevkini hanımlarımızla birlikte 
hep tatmaya başlarız. Müslüman yoksul kesim ise çocukları-
nı Kur'an kurslarında mümin ama müslüman doktor ya da 
mühendis değil, olarak yetiştirmek çabısındadır. Belki de bu 
gelenekten moderniteye karşı duyulan kinin hâla devam et-

tiğini gösteren bir delil olmak durumundadır. Bu sınıf değiş-
tirme ile birlikte çocuk katılmakta olduğu bir faaliyetten diğe-
rine koşuşturmak zorunda kalacaktır. Bunun kolaylaştırma 
yolu hanımlara bir ehliyet ve araba almakla sonuçlanacaktır. 
Diyeceksiniz ki bu Amerikan düşüdür. Müslümanların böyle 
bir düşü görmeye hakları yok mudur? 

Dede-Torun İlişkisi 
Sonuç olarak çocuğu öneleyen modem ailede, çocuğun 

kendisi, genelde anne ve babaya bağlı kalmaktadır. Bunlar-
dan herhangi birisinin ölümü ya da ikisinin ölümü halinde 
çocuk kötü bir duruma düşebilir. Büyük oranda böyle du-
rumlar çocukların geleceklerini tehlikeye sokmaktadırlar. Di-
ğer yönden geniş aile yapılarında çocukların değilde yaşlıla-
rın öncelenmekte olduklarını görmekteyiz. Burda aile oryan-
tasyonunu yaşlılara göre ayarlamıştır. Çocukları bu kutbun 
diğer ucudur. Yani aile yapısı çocuk merkezli değildir. İlişki-
lerinde ve tercihlerinde yaşlıları gözeten bir yapı olarak gö-
rülmektedir. Günümüzde denge çocuklardan yana kaymak-
tadır. Çocuğun talepleri geri çevrilemez. Ve ertelenemez ta-
lepler olarak görülmektedir. Doğrusu bu tüketim toplumunun 
taleplerine de çok uygun düşmektedir. Resulullah'ın bir sö-
zünde iki insanın çok iyi anlaştığı vurgulanır, biri "dede" di-
ğeri de "torun". Bir ayette de; yaşlandıktan sonra tekrar ço-
cukluğa dönmenin Allah'ın ayetlerinden olduğu vurgulanır. 
Biri çocuk biri de çocuklaşmış yaşlının iki diyaloğu, iki yüz-
yüze gelişi, iki sevgi yumağının da kucaklaşmasıdır da aynı 
zamanda. Öyle olacak ki o ailelerde yaşlılar, yaşlılığı hiç tat-
mazlar. Çocuklar da onların tecrübesi ışığında çocuklukları-
nın tadına varırlar. Modern aile de böyle bir olay yoktur. Aynı 
zamanda geniş aile yapıları kendi başlarına eğitim kurumları 
olarak ta ortaya çıkarlar. Böyle kurumlarda blreyselleşme 
yoktur, kurumlarda bireyselleşmeyi sevmezler. Her ne ka-
dar bu kurumlarda insanlara belli görevler ve statüler veril-
miş olsa bile biz bugün bunları özgürlüğümüzü kısıtlayıcı ve 
kişiliğimizin gelişmesini engelleyici olarak algılamaktayız. 
Ama ben işin böyle olduğunu zannetmiyorum. Ve bu ailenin 
fertleri kendi imkanları oranında veya kendilerine verilmiş 
statüleri içinde ailede katılımcı olmak mecburiyetindedirler. 
Bu katılım aynı zamanda da bir öğrenim sürecidir. Çünkü bu 
aile yapısında yaşamak ve öğrenmek aynı şeydir. Daha öğ-
renmek ve yaşamanın birbirinden ayrılmadığı bir aile mode-
lidir geniş aile. Ama çekirdek aile de bu iki olgu iki ayrı kuru-
mun görevi olarak ortaya çıkar. Hatırlarsanız bu aile mode-
linde çocuğun eğitiminin okula devredildiğini söylemiştik. 

Biz burada dinlerin getirdiği belli bir aile modelinden 
çok, bugün üretimine katkıdabulunduğumuz modern/çekir-
dek ailenin iyi veya tercih edilen bir aile modeli olamayaca-
ğını gücümüzün yettiğince izaha çalıştık. Herşeye İslami bir 
kılıf giydirerek hayatımıza sokmaya çalıştığımız unsurlardar 
kurtulmanın yollarını ve imkanlarını araştırmaya çalışırken 
daha sahih sonuçlara varabileceğimize inanmaktayız. Başa 
dönerek dinlerin, zihinlerin istediği kesinlikte olmasa bile re-
ferans noktaları verilmiş bir aile modeli getirdiğini söyleyebi-
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liriz. Burada anne ve babayı ve yaşlıları gözetmede erkeğin 
sorumlu tutulduğu bir yapı sözkonusudur. Akrabalık bağları-
nın gözetilmesi ise modern ailenin hiç sevmediği çok farklı 
"oturma biçimleri" doğurmuştur. Bu yapılar aileden uzakla-
şan birey için güvenlik imkanı sağlar. Bu akrabalık ilişkileri 
güçlü bir bağlılık kültürünü üretecektir. Evinden iki-üç ay 
uzaklaşan insanın eşini bırakabileceği bir yer araması ve 
bulamaması durumu önemli bir sorundur. Modern dönemde 
bu sorun çözümsüz kalmaktadır. Biz anne ve babamızı ge-
tirmek durumunda kalıyoruz. Akrabalık ilişkileri bize bu soru-
nu hissettirmeyecek ve daha kolay çözümünü sağlayacak-
tır. Bu ailede yaşlılara ve çocuklara da yeteri kadar yer var-
dır. 

Kadının Konumu 
Kadının konumuna gelince, bu konuda da kesin ölçüler 

konulmamasına karşılık ayet evlerin karargah edinilmesini 
istemektedir. Elbette erkek kadına yardım edecektir. Kadın-
da erkeğe zaman zaman yardım edecektir. Biz buna "geçir-
genlik" diyoruz. Ama bunun devamlı bir rol olarak benim-
senmesinin problem yaratacağını vurgulamak istiyorum. 
Eğer erkeğe verilen rızk arama görevi, kapitalizm tarafından 
salt ekonomik bir faaliyete indirgenmeseydi kadın, kendisine 
verilen alanın ev olduğunu kolayca kabul edebilirdi. Ama biz 
bugün erkeğin dışarıdaki faaliyetini bir rızk arama faaliyetin-
den çok kapitalizmin mantığı ile algılıyoruz. Bence rızk ara-
ma aşkın (ilahî) bir boyutu içerdiği için önemlidir. Onun için 
üzerinde duruyoruz. Bugün 'dışarı' oldukça cazip, ev de bu-
na karşı hapsedici gözükmektedir. Bir de modern zamanlar-
da 'içeri' ve 'dışarı' sorunu çıktı. Oysa hiç bir zaman için in-
sanoğlunun yaşamında 'dışarı' bu kadar önemli değildi tarih-
sel dönemlerde. Ne zaman cazip olmuştu. Kanıma göre 
toplumların çözülmeye başladığı dönemlerde kentlerin özel-
likle başkentlerin dışarısı cazib oluyor. İnsanlar evlerini terk 
ediyorlar. Bunun tipik örneği Pompe idi. M. Ö. 97'de galibe 
yanardağ külleri ile kapanıyor bu şehir. Bu şehirde insanla-
rın kaldıkları evlerle alışveriş merkezleri içiçe. O bakımdar 
iklim nedeniyle olsa gerek günün dörtte üçünü toplum dışa-
rıda geçiriyor. Evleri bir otel gibi kullanıyorlar. Pompeide bu 
dönemde ahlaki bozuklukta doruğa çıkmıştır. 

Kanımca dinler cinsiyete göre rol biçmişlerdir insanlara. 
Bu rolleri kesin olarak tüketmek modernitenin istediği bir 
şeydir, üniversite eğitimi ile cinsiyetten bağımsız roller ve 
mesleklerin sağlanmasına karşılık eğitimin niteliği ile birlikte 
sağladığı mesleğin hangisi olursa olsun kendisinin de sor-
gulamasını teklif ediyoruz. Dinlerin ise cinsiyetten bağımsız 
bir meslek kabul ettiklerine inanmıyorum. Buradan üniversi-
te okumayalım anlamı çıkarılmamalı. Burada sadece insanır 
temel işlevinin cinsiyetinden ve rolünden ayrıştırılmaması 
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bugün eğer bir kadın evin-
de oturuyor, emeğini bu yapı içinde harcıyorsa modernizm 
yalnız onun emeğini değil, ama aynı zamanda kendisini de 
hor görüp aşağılamaktadır. Bugün televizyonda bir kadına 
kendinizi tanıtılmışınız denildiğinde sanki sırtında Ağrı dağır 

taşıyor gibi eziliyor, büzülüyor, usulca, kısaca "ev kadınıyım" 
diyor. Niye bu hale geldi? Niye ev kadını olmak, öyle utandı-
rıcı, eziklik yapıcı bir hale geldi. Bence bunun üzerinde dur-
mak gerekir. Ev niye bu kadar insanı, hanımlarımızı alçalttı. 
Tabii ki hanımlarla ilgili değil bu, bu durum kültür, yaşama 
biçimi ile ilgili bir şey. 

Bir de evin ve anneliğin yeniden üretilmesi üzerinde 
durmalıyız. Bugün yüksek tahsil yapmış, pozitivist bir eğitim: 

den geçmiş müslüman hanımların emeklerini evde harca-
maları onlara pek uygun gelmemektedir. Bir hizmet sektö-
ründe ve rasyonel bir tarzda emek harcamayı akla daha uy-
gun bulmaktadırlar. Bu eğitimin getirdiği bir olaydır. Yani 
illâda aybaşında belli bir maaşın karşılığında; yaptığı iş belli-
dir, ürettiği bellidir. Ama ev de siz ürettiğinizi, sarf ettiğinizi 
emeğinizi böyle ifade edemezsiniz. Yani anneliğin çocuğu-
na verdiği sevgiyi siz teraziye koyup tartamazsınız. Ama 
bunlarda hayatı, hayat yapan temel parametrelerdir. Ve mo-
dern hayat insanın bu duygu yönünü bir kenara fırlattı, an-
lamsız buldu. Bence bunlar önemlidir. Modern insanın unut-
tuğu bu yönü yeniden hayata geçirmek durumundayız. Çün-
kü ev işleri rasyonel bir şekilde kavranacak ve emek harca-
nacak, ilişkilerin olmadığı bir mekandır. Öte yandan toplum-
sal alanda bugün modernitenin özelliği olarak, farklılıkları 
reddeden dolayısıyla cinsiyet özelliklerini de reddeden, böy-
lece bir cinsiyetsizlik kültürü üreterek cinsler arasındaki eşit-
liği sağlamak düşünülüyor. Televizyonların lastik reklamla-
rında kadını seks unsuru olarak kullanmalarına rağmen, mo-
dern kültür cinsiyeti reddeden bir kültürdür. Eğer insanın iki 
türü, kadın ve erkek arasında eşitliği sağlamak istiyorsa, o 
cinsiyetlerini görmemek durumundadır. Insanfarın cinsiyetle-
rini dikkate alarak modern anlamda bir eşitlik üretilmesi 
mümkün değildir. Ve dinlerde farklı bir eşitlik kavramı getir-
mişlerdir. Kur'an zaman zaman erkek ve kadına ortak hitap 
etmiş zaman zaman ikisinin ismini beraber kullanmış, za-
man zaman da sadece birisine hitap etmiştir. Modern kültür 
farklılıkları sevmemektedir. Bu biyolojik temelli cinsiyeti red-
deden dünyada şimdi kadın bir bakıma, kendi fıtri benliğini, 
yeni cinsiyetini dikkate sunmak arzusu içinde gözükmekte-
dir. Kadın kendisini açık saçık hale getirerek bunu ifade et-
meye çalışmaktadır. Fakat bunun bir tehlikeli yönü de biz 
müslümanları gelecekte beklemektedir. Olur ki bizim müslü-
man hanımlarımızda kendi kapalılıklarını öne çıkartarak böy-
le bir eyleme girişmemiş olsunlar. Genelde tahsil yapmış 
kızlarımız çarşafa karşı tavır koymaktadırlar. Bence çarşal 
böyle bir durumda bu durumu önleyebilecek bir yapıdır. Ve 
modaya ilişkin beklentilerini boşa çıkartacak ta bir yapıdır. 
Siz çarşafın şeklini değil sadece rengini değiştirebilirsiniz. 
Bu ise tüketim toplumunun pek sevdiği bir şey değildir. So-
nuç olarak bugün müslüman kadınların giriştikleri her faali-
yet ve taleplerinin büyük çoğunluğunda islami bir etkinlik 
ürettiklerini zannetmelerine karşılık aslında ve son çözümde 
modern kimliği ürettiklerini görmekteyiz. 

Yay. Haz. T.Ûnal ÖZTÛRK 
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İSMET ÖZEL: 

"ÖLÜYORUZ, DEMEK KÎ YAŞANILACAK 

A l I x \ T I 

Hürriyet Gazetesi'nden Nuriye Ak-
man'ın değerli şair ve düşünür ismet 
Özel'le yaptığı röportajdan bölümler 
sunuyoruz: 

* Bir şiiriniz "bana soru sor ar-
tık/beni kurtarma, konuştur/ beni 
yaz geceleri patlayan sağanaklara 
bağışla" diyor. Size ne sorulmasını 
isterdiniz? 

- Sorunun konusu değil soru sora-
bilecek endişelere sahip olmak önemli. 
İnsanın insanla ilişkisinde karşısındaki-
ni nesne olmaktan kurtarması lazım. 
Sağlıklı, verimli bir ilişki ancak soruyla 
kurtulur. İnsan olmayan yaratıklarla 
ilişkimizde soru sormayız. Belki komut 
veririz, istekte bulunuruz, yardım iste-
riz. Ama insan-insan ilişkisinde ancak 
soru sorulursa insanlık öne çıkar. 

* "Masalların en kötüsü kendi-
miz hakkındaki masaldır. Herkes 
kendi masalını yıkmalıdır" diye bir 
çağrınız var. Bağlandığınız görüş de 
bir masal değil mi? 

- Bir gün yağmur yağmaya başladı-
ğında Resulallah, yağmur damlalarının 
değmesi için başını açmış. Nedeni so-
rulunca yağmuru kastederek, "Onun 
Allah'la ahdi benimkinden daha ta-
ze" demiş. İnsanın yaratıcısıyla olar 
anlaşmasına uygun bir tazeliği yakala-
ması lazım. Bu her an yeniden yaratılı-
yor olmanın coşkusunu yaşamaktır. 
Ama biz masallarla örteriz bu tazeliği. 
Kabalaştırır, kötüleştirir ve aslında ken-
dimizi eskitiriz. Önerim, her an yaratılı-
yor olmanın tazeliğine açılmak için bir 
şey yapmaktır. Bu da "Bugüne kadar 
bana söylenenlerin hepsi yanlış olabi-
lir" duygusunu yaşayarak olur. 

* Kendinizi, başkalarının masal-
larını da yıkmakla görevii sayıyor 
musunuz? 

- Bana kalırsa ıspanak, koyun 
yetiştirilir ama insan yetiştirilmez, 
insan kendisi oluşur. Bu oluşum 
başka insanlara örneklik eder. Bu 
anlamda başka insanların masallarını 
yıkmak benim görevim değil 

.* "... söyleyin/aynada iskeleti-

ni/görmeye kadar varan/kaç kişi var 
şunun şurasında" Neden insanları 
aynada iskeletlerini görmeye çağırı-
yorsunuz? 

- Aynada iskeletini görmesi, in-
sanın kendi sonu için kaygılanması 
demek. Bu, "Sonunda hesap var" 
gibi basit bir mantık değildir. Sosya-
list dünya görüşüne sahip olduğum za-
mana ait bir mısram var; "Ölüyoruz, 
demek ki yaşanılacak." Ölümümüz 
hayat içindir. Hayata katkı anlamın-
da bir ölümün seçilebilmesi müthiş 
bir şeydir. Heidegger, şöyle diyor: 
"Yalnızca insanlar ölür, diğerleri te-
lef olurlar." Dolayısıyla insan olmak 
telef olmaktan kurtulmaktır. 

* "seni marifetli sanacakiar-
dı/kalbini/rehnedebilseydin eğer." 
Demek size göre telef olmayışın yo-
lu kalbin rehin bırakılmamasından 
geçiyor. 

- insanların kalbi rehinde olduğu 
için basit günlük problemlerimizi 
çözemiyoruz. Aslında kalbinizi Al-
lah'a rehnederseniz kurtulursunuz. 
İnsanın kalbini kendisine zenginlik 
vermeyecek nesnelere rehnetmesi 
çürümeyi getiriyor. 

* Bütün kavramları ters yüz eden 
bir üslubunuz var; "Doğru oturdu-
ğumuzda eğri konuşuyoruz" diyor-
sunuz. Siz şimdi, doğru oturup eğri 
konuşan biri misiniz? 

- Ben kesinlikle eğri oturuyorum ve 
doğru konuşmaya çalışıyorum. Çok 
genel geçer yargıları bile sorgula-
mak lazım. Sonunda onların doğru-
luğuna varsak bile. Bilgi bizim ol-
sun, bize bitişik olsun istiyorum. 

* "İnsanca yaşamak gerekli mi?" 
diye bir soruyu soracak kadar mı? 

- insanca yaşamanın anlamına 
varmak için, onun günübirlik anla-
mını terk etmemiz gerekir. Hayatımı-
zı kendimiz doldurmâlıyız. Danton, 
cellata diyor ki: "Kafamı kopardık-
tan sonra halka gösterin. Gösteril-
meye değer bir baştır." 

* Şairleri yaşatan ütopyalarsa, 
İslama hep ütopya olarak kalacağı-
na inandığınız için mi bağlanıyorsu-
nuz? 

- İslami bir ütopya olarak görmüyo-
rum. Ben ideal bir islam toplum düzeni 
olabileceği, olması gerektiği görüşünde 
değilim. Islamın insanlara faydası, an 
be an yaşanan bir şey olmasıdır. 

* Sovyetler'in çöküşüyle, bazı 
beklentilerin aksine islam funde-
mantalizmi yerine, milliyetçilik ön 
plana çıktı. Bu, sizin için bir hayal 
kırıklığı oldu mu? 

- İslam fundemantalizminin tekrar 
belirleyici olmayacağını şimdiden söy-
leyemeyiz. Bu elbette islam fundeman-
talizminin insanlık için bir çıkış noktası 
getirebileceğine inanıyorum. Yalnız ke-
limenin Türkçesini, yani "Temelcilik"i 
hatırlatmak istiyorum. Bir hayat biçimi, 
belli temellerden yükselmek zorunda. 
Fundemantalizmi reddetmek temelsiz-
liğe oynamaktır. 

* Tek temel, neden sizin anladı-
ğınız temel olsun? 

- İletişim temeller arasında olur, te-
melsizlikle temel arasında değil. Teme-
limi temel alma zorunluluğunuz yok, 
ama siz de bana bir temel önermelisi-
niz. Bana göre, kainatı yaratan gücün 
koyduğu temelin esas alınmasından 
daha akla yakın bir yaklaşım buluna-
maz. 

* Ama siz ideal bir düzenin ge-
rekli olmadığını söylemiştiniz de-
min. 

- Kuran'ın belli kalıplar içinde kal-
mış bir düzen sunduğunu kim söyle-
miş? İslami yaklaşım open-ended, ucu 
açık biryaklaşımdır. Şimdiden şemayı 
çizip, kalıbı döküp insanları ona göre 
biçimlendirmek islami olmaz. Hayat 
içindeki oluşumları hesaba katarak, 
bütün birikimi, hedefleri gözönüne ala-
rak yapılacak bir şeydir bu. Hiçkimse 
bizi peşinen çizilmiş sınırlara zorlama-
malıdır. 

Hürriyet 5.7.92 
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Kur'anî Kavramlar III 

DİN - İSLÂM - ŞERİAT 

I I ü S U lY C İÜ - I » E X İv M E 

DİN: 
Sözlükte din: 
a) Hüküm, hesap, yargı, kanun, 
b) Şeriat, yol ve adet, 
c) İtaat etmek, ibadet etmek anlamlarına gelmektedir. 

Yaklaşık 85 yerde geçen din kelimesini Kur'an-ı Kerim (te-
rim olarak hemen bu üç anlam grubunda da kullanmaktadır. 
Bu anlamlar da genel olarak belli bir kavramda toplanabilir: 
nizam, sosyal/ahlâki düzen. Bu anlam, kâinattaki fizik-
sel/nesnel düzenin karşıtıdır. Yani din sırf insanla ilgili bir 
alilâk yasasıdır, birlikte bütünlük ilkesidir. Gerçekten de 
Kur'an'da sosyal düzenle dinî birlik birbirlerine paralel kav-
ramlar olarak ifade edilmişlerdir. "Ortak koşanlar dinlerini 
parçaladılar ve bölük bölük oldular" (Rûm/32) ayeti bunun 
en açık örneklerinden birisidir. 

Demek din, kişisel ve sosyal hayatta izlenen yoldur. Ta-
rih boyunca da bütün toplumların bir düzeni (dini) olmuştur. 
Buna göre pek çok din (sosyal düzen) vardır, ancak Allah'ın 
meşru ve geçerli saydığı tek din vardır: kendi gönderdiği İs-
lâm. 

Kur'an'a göre dinin en temel vasfı "düzen", ferdî ve sos-
yal hayatı şekillendiren en temel görüş, kökten bir algılayış 
biçimidir. Böylesi bir yol Allah tarafından belirlendiği gibi top-
lumda belli teamüllerle veya otoriteler tarafından ortaya ko-
nulmuş olabilir. Gerçekten Kur'an Yusuf kıssasında Mısır 
sistemini "kralın dini" (Yusuf/176) olarak nitelendirmektedir. 
Bunun anlamı, kral tarafından belirlenmiş sosyal/ahlâki bir 
düzen demektir. 

Ne var ki tarihi gelişimi içinde, pek çok kavramda oldu-
ğu gibi din kavramı da bu anlamını yitirmiş, sırf ruhani/mistik 
bir mana kazanmıştır. Bu tarihi anlayışa göre din, manevi-
ruhani bir olgudur, genelde "dünyevi olan"ın karşıtıdır. Yahu-
dilik, Hristiyanlık, İslâm, animizm, totemizm, vb. dinin örnek-
leridir. Ancak İslâm düşünürleri bu kesiti "hak" ve "batıl" ola-
rak iki kategoriye ayırmakla yetinmişler, konunun özü de git-
tikçe ortadan kaybolmuştur. 

Bu açıklama (ve özellikle sınıflama) genelde Kur'an'a 
göre doğru görünmesine rağmen, dini tanımlamadığı için 
bazı yanlışlıkların da sebebi olmuştur. Çünkü hak-batıl ayın 
mı, din diye keyfi olarak nitelendirilen sistemleri sınıflandırı-
yor. Halbuki Kur'an'a göre "düzen" ile tanımlanabilecek 
din'in kapsamı hem farklı hem de geniştir. Din genellikle ar-
zeden, temelde bir inanış, düşünüş, algılayış biçimi, tarz ve 
kurallar ihtiva eden tüm ahlâki sistemlerdir. Buna göre ken-
dini "din" ile adlandırmaktan kaçınan ve hatta onun karşısın-

Mustafa AYDIN 

da olduğunu iddia eden kapitalizm, komünizm, bazı yerlerde 
bir siyasal ilke olmaktan çıkıp bir devlet kültü (dini ayin ve 
tören) haline dönüşen laisizm birer dindirler. 

İşin daha ilginci tarihi açılamaya göre din olarak nitelen-
dirilen ve insanın genel hayatının küçük bir parçasını ele 
alan bazı yönelişler, meselâ Tanrı'yı kalbî/vicdanî bir vakıa 
olarak algılayan mistisizm; sırf teorik/ontolojik bir yaklaşım 
olan ve hayatın en temel eğilimleri hakkında bir şey getirme-
yen animizm (ruhçuluk), vb. gibi bazı mekanizmalar Kur'anî 
anlamda birer din değildirler. 

Esasen din bir sosyal/ahlâki düzen bazında anlaşılmadı-
ğı zaman İslâm'ın tavır belirlemesi mümkün değildir. Çünkü 
burada din ile din olmayan mekanizmaların farklı düzlemle-
rindeki ilişkilerinden söz edilmiş olur. Buna göre de, meselâ 
spritüalizm (ruhçuluk, cincilik, vb.) İslâm'la aynı cephede din 
olarak yerini alırken, sosyal bir düzen olan liberalizm din 
karşıtı dünyevi bir sistem olarak anlaşılmaktadır. O zaman 
da (meselâ) liberalizmle İslâm'ın çakışma ya da çatışmasın-
dan söz etmek anlamsızlaşmaktadır, çünkü ikisinin arasın-
daki fark; yalnız (iki ayrı din olarak muhtevalarında değil), 
sahaları ayrı olmaktadır. Yani birisi sırf ruhani/uhrevi, diğeri 
ise maddi/dünyevi birer sistem olmaktadırlar. Halbuki 
Kur'an'ın tanımına göre ikisi de birer din/sosyal düzendirler, 
farkları da formel biçimlerinde değil, içeriklerindedir. 

Demek ki Kur'an'a göre pek çok din vardır. Ancak Al-
lah'ın geçerli saydığı tek din vardır, o da Islâmdır (Âl-i Im-
ran/19). Din koyma (yani en temel sosyal ahlâki ilkeleri be-
lirleme) Onun hakkıdır, bu onun ilâhlığının bir gereğidir. Din 
koymaya (ahlâk yasaları vazetmeye) kalkışmak onun hakkı-
na saygısızlıktır. Bir ayette belirtildiği gibi o, hikmetin (sün-
netullah'ın; nesnel varlığı determine eden yasaların) sahibi 
olduğu gibi hüküm sahibidir de (Zuhruf/84). İşte din Allah'ın 
hükmünün bir gereğidir. 

Kur'an'a göre din, öncelikle dünyevi bir düzendir, uhrevi 
bir mekanizma değildir. Ancak bu sosyal/ahlâki düzenin mu-
hasebesi ahirette olacaktır. Onun için de din işlerinin (dün-
yadaki ahlâki davranışların) hesabının görüldüğü öbür dün-
yaya "din günü" (Fatiha/3) denilmiştir. Bu günün yegâne sa-
hibi Allah'tır. Esasen Allah inancı, ona dayalı din (ahlâki ha-
yat) ve muhasebe günü (ahiret), İslâm tevhidinin birbirinden 
kopmayan üç temel rüknüdür. İşin mantığı da budur: Din gü-
nü Allah'ın olduğuna göre dünyadaki din de onun olmalıdır. 
Zaten ondan başkasını kabul etmeyeceğini bildirmektedir 
(Maide/3). Ancak unutulmamalıdır ki bu din ahiret safahatını 
düzenleyip determine eden kurallar değildir. Din kuralları 
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dünya ile ilgilidir. Ahirette insanlardan ahlâki bir tavır beklen-
memektedir. Tabir caizse Allah'ın dini bir mahkeme düzeni 
değildir, orada ne emir ve ne de yasaklar vardır. 

Demek ki din, hayatın en temel noktalarını işaretleyen 
bir sistemdir. Hükmî çerçeve ile ilgilidir. Bazılarının sandığ 
gibi hikmeti ilgilendiren, yani nesnel yapıları işaretleyen 
prensipler değildir. Bunlar sünnetullah'a göre cereyan eden 
ama oluşumları sürekli değişiklik gösteren yapılardır ki bu 
noktalar aşağıda ele alınacak bazı kavramlarla daha açık 
hale gelecektir. 

Allah'ın insanlara özel olarak seçip gönderdiği bir din 
vardır ki adı İslâm'dır. Şimdi de onu Kur'anî çerçevede açık-
lamaya çalışalım. 

İSLÂM: 
Arapça (s.l.m.) kökünden gelen bu kavram, Kur'an-ı Ke-

rim'de selâm, teslim, islâm, müslim vb. gibi müştaklarıyla 
(çekimle türetilmiş halleriyle) yaklaşık 130 yerde geçmekte-
dir. Allah'ın dininin (temel ahlâki/sosyal düzeninin) adı ola-
rak İslâm 8 yerde kullanılmıştır. 

İslâm, sözlük anlamı itibariyle güvende olmak, güven 
vermek, teslim olmak, uymak, düzenli olmak, düzeni sağla-
mak, yasa-kanun, gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Ke-
rim bu kavramı iki farklı anlamda kullanmıştır: 

a) Sözlük anlamıyla, teslim olmak, uymak, itaat etmek. 
b) Terim anlamıyla Allah'ın dini, bir başka deyişle Al-

lah'ın sosyal/ahlâki düzeninin özel adı. 
Birinci (yani sözlük anlamında) İslâm'ın manası daha 

geniştir. Çünkü genel yasa/kanun/düzen, teslim olmak, uy-
mak, itaat etmek anlamlarında İslâm yalnız sosyal/ahlâki 
düzeni (bir başka deyişle dini) değil, fiziki mekanizmayı da 
içine alır. Yani bu manada bütün varlıklar Allah'ın iradesine 
teslim olmuşlar, Kur'an'ın ifadesiyle "Allah'ın yarattığı kanu-
na uymuşlardır" (Rûm/30), varlıklarını da belli yasalar çerçe-
vesinde sürdürmektedirler. Kısacası İslâm Allah'ın bir yaratış 
ve yönetiş düzenidir ki bu çerçevede bütün varlıklar ona uy-
muşlardır. Misal olarak söylemek gerekirse boşlukta bırakı-
lan bir cisim herhangi bir kuvvet tatbik etmeksizin boşlukta 
kalamaz, ısıtılan cisim genleşmezlik edemez, vb. 

"Allah'a özünü teslim etmek" (Bakara/112) ayeti yine 
söz konusu ettiğimiz sözlük anlamına bir örnektir. Bu konu-
da daha belirgin olan bir ayeti kerimede "Bedeviler 'inanıp 
(müslüman olduk)' diyorlar. De ki 'siz inanıp (müslüman) ol-
madınız, bilakis (zor görmek, çıkarummak, vb. gibi bazı se-
beplerdendolayı) teslim oldunuz" (Hucurat/14). Yani bir taş, 
Allah'ın koyduğu bir yasaya nasıl teslim olmuşsa siz de öy-
lesine uydunuz (teslim oldunuz), onun ahlâki düzenini kav-
rayıp benimsemediniz. 

Bu son ayeti kerime bizi aynı zamanda İslâm'ın ikinci 
(terim) anlamına, yani din/düzen manasına götürmektedir. 
Bu anlamda İslâm, Allah'ın dini, temel sosyal/ahlâki ilkeler 
bütünüdür. İnsan için, irade dışı, ister-istemez uyulan yasa-

lar değil, Allah'ın ilâhlığının bir sonucu olarak yalnız insanlar 
için gönderdiği ve iradi olarak uyulmasını istediği inanış ve 
en temel ahlâki eylem kalıplarını ihtiva eden bir düzendir. Kı-
saca Allah'ın dininin özel adıdır, ona uyan kimseye de müs-
lüman adı verilmiştir (Kasas/53, Fussilet/33, vd.) 

Din boyutunda da İslâm'ın dar ve geniş çerçevede iki 
anlamı vardır. Geniş çerçevede İslâm, insanlığın başından 
beri peygamberleri aracılığıyla gönderdiği sosyal/ahlâki dü-
zenin (dinin) hepsidir. Yani buna göre İslâm, ilâhi kaynaklı 
din sürecinin genel adıdır. Vakıa Kur'an-ı Kerim'de, temel iti-
bariyle aynı olan Hz. Musa ve İsa'nın tebliğlerini Hz. Mu-
hammed (S.A.)'in tebliğinden ayırıp Hz. İbrahim'de toplanan 
başka bir çizgide göstermek isteyen Yahudi ve Hıristiyanla-
ra karşı "İbrahim ne Yahudi ve ne de Hristiyandı, o bir müs-
lümandı" (Âl-i lmran/67) buyurulmaktadır. Demek ki Allah'ın 
dininin adı başından beri İslâm'dır. 

Din bazında ve dar çerçevede İslâm ise Allah'ın, pey-
gamberi Hz. Muhammed (S.A.) aracılığıyla gönderdiği din-
dir. Bir başka deyişle genel İslâm sürecinin, Hz. Muhammed 
aracılığıyla teslim edilen son evrensel ünitesidir. Şu ayetler 
dar ve geniş iki çerçeveye de işaret etmektedir: 

"Allah katında (geçerli) din İslâm'dır" (Âl-i Imran/19). 
"Kimseden İslâm'dan başka bir din kabul edilmeyecek-

tir" (Âl-i lmran/85). 
"Bugün size dininizi olgunlaştırdım, nimetimi tamamla-

dım ve size din olarak İslâm'ı beğendim" (Maide/3). 
Sonuç olarak, din sosyal/ahlâki düzendi, İslâm ise Al-

lah'a ait olan ahlâk düzenidir. İkisi de düzen yörüngesinde 
birleşmektedir, ancak İslâm yalnız Allah'a ait olanı ifade et-
mektedir. "Allah'a ait olan düzen" çerçevesinde genelde İs-
lâm, fiziki ve sosyal iki alanı da kapsıyorsa da daha belirgin 
olan manası (fiziki/hikmet değil) hüküm alanına ait yani 
ahlâki/sosyal olandır. 

İslâm din olarak hem insanlık tarihi boyunca gönderilen 
ilâhi süreci kapsamakta, hem de son peygamber Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)'in tebliğ ettiği inanç ve ahlâk ilkelerini kap-
samaktadır. Kur'an-ı Kerim İslâm'ın ihtiva ettiği inanç ve 
ahlâki ilkeleri farklı kavramlarla anlatmaktadır. Meselâ bun-
lardan belli sayıdaki temel ahlâki ilkelere şeriat adını ver-
mektedir. Yine temelde "düzen" yörüngesinde tanımlanması 
bakımından şeriat kavramını da hemen burada açıklamaya 
çalışacağız. 

ŞERİAT: 
Şeriat bir fonksiyon olarak İslâm'ı nitelendiren en önemli 

ve kapsamlı ama buna paralel olarak da en eksik anlaşılan 
kavramlardan birisidir. 

Şeriat sözlükte yasa-kanun, genel anlamda din, kayna-
ğa varılması gerekli hedefe götüren yol, anlamlarına gel-
mektedir. Kur'an-ı Kerim de bu terimi aşağı yukarı bu mana-
ları kapsayacak şekilde 5 yerde kullanılmıştır. Meselâ "Biz 

AKV BÜLTEN « T E M M U Z - A Ğ U S T O S 1992~] |||| 



D U $ U X C E - 1> E X E H E 

onları şeriatten (yoldan) çıkmalarından ötürü öyle sınıyor-
duk" (A'raf/163) ve "Sizden herbiriniz için bir şeriat (yol) be-
lirledik" (Maide/48) ayetlerinde "yol"; daha önceki peygam-
berlere de şeriat gönderildiğini belirten (Şûra/13) ayetinde 
"din"; "Yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği şeri-
at (yasa) koyucuları mı var" (Şûra/21) ve "Sonra da sana 
emr'den bir şeriat (kanun) verdik" (Casiye/18) ayetlerinde 
ise "yasa-kanun" anlamlarında kullanılmıştır. Farklı gibi gö-
rünen bu üç mananın da ortak tarafı da düzeni sağlayan 
"yasa" miğferinde toplanabilir. Buna göre de şeriat'ın terim 
manası Allah'ın sosyal/ahlâki düzeninin (dininin) dayandığı 
en temel yasalar, olmuş olur. Şari (şeriat koyan) yalnız Al-
lah'tır. 

Kur'an'a göre genel İslâm sürecinin belli üniteleri için 
farklı şeriatler gönderilmiştir (Şura/13). Bu da onun değiş-
ken bir alan olan sosyal zeminle ilgili olmasındandır. Demek 
ki Allah katında meşru sayılmasa da farklı dinlerin şeriatları 
olduğu gibi İslâm'ın belli zaman aralığındaki ünitelerinin de 
farklı şeriatları olmuştur. Yani sosyo/kültürel gelişmelerine 
paralel olarak kendilerine az-çok farklı şeriatlar vazedilmiş-
tir: 

Üstelik şeriat, her ne kadar dinin her alanını ilgilendiren 
temel yasalar içeriyorsa da daha çok sosyal/ahlâki düzen 
ağırlıklıdır. Yani İslâm'ın tek Allah inancı ve dinin muhasebe-
sinin yapılacağı Ahiret telâkkisinden çok, üçüncü ünite olan 
"ahlâk" ile ilgilidir. Casiye/18'de belirtildiği gibi "verilenin 
emirden bir şeriat olması" onun sosyal/ahlâki ağırlıklı oldu-
ğunu göstermektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Kur'an'a göre her dinin-düze-
nin bir şeriatı olduğu gibi, ilâhi kaynaklı genel İslâm süreci 
içindeki dini ünitelerin de farklı şeriatları olmuştur. Vakıa 
Nuh'a, Musa'ya İsa'ya "doğru yolda (dinde) olmak ve ayrılı-
ğa düşmemek" gibi temel noktalarda aynı olsa bile 
(Şûra/13)her bir toplum için farklı şeriatlar gönderilmiştir 
(Maide/48). Bu değişkenliğin sebebi toplumsal değişme ve 
buna bağlı olarak ihtiyaçların çeşitlenmesidir. 

Kur'an'a göre şâri (şeriat koyan) yalnız Allah'tır. 
(Şûra/21) Bu onun ilâhlığının bir gereğidir. Şeriat bakımın-
dan peygamber bir tebliğci ve bir açıklayıcıdır. Şer'i ilkeler 
İslâm'ın sosyal ahlâki alanının değişmeyen temel taşlarıdır 
Değişen şey onların sosyal hayattaki şekillenişleri normlaşıp 
kurumlaşmalarıdır. 

Bu ilkeler çok sınırlı sayıdadırlar ve en temel tavırları be 
lirlerler. Yoksa ilâhi irade sınırsız olan insan tutum ve davra-
nışlarının her biri için ayrı bir ilke koymamıştır. Hayatın beli 
dönemeçlerinde uyulacak bazı ilkelerin belirleyiciliği yeterli 
görülmüştür. Bu durum aynı zamanda değişken olan sosyal 
hayatla değişmeyen şer'i ilkeler arasındaki uyumun yegane 
dinamiğidir. Buna göre hakkında hiçbir buyruk bulunmayan 
insan eylemleri, bu belirleyiciler göz önünde bulundurularak 
hukuken doldurulacaktır. Bu doldurma hikmeti hükme indir-

gemeden, bir başka deyişle nesnel olguları da hükmî say-
madan yapılacaktır. 

Şeriat, tarihi gelişimi bakımından en yanlış anlaşılan 
kavramlardan birisidir. Şeriat anlayışı, değişmeyen ilâhi ilke-
ler topluluğundan, beşer tarafından belirlenen ama zaman 
içinde değişmesi gereken hukuki ilkeler topluluğu anlayışına 
doğru bir çizgi boyunca ilerlemiştir. Şöyle ki: 

Yukarıda da belirtildiği gibi Kur'an'a göre şeriat, Hz. 
Peygamberin tebliğ ettiği İslâm'ın temelini oluşturan ve Al-
lah tarafından vazedilen sosyal/ahlâki ilkelerdir. Iman-amel 
bütünlüğü içinde Allah tarafından ortaya konmuştur. Yine 
Kur'an'ın tanımıyla "hazır verilmiş bir ilim"dir. Bunun dışında 
da beşer tarafından ortaya konulmuş "fıkıh" yer alıyordu. 
Buna göre fıkıh, şeriat denen ilkelere dayansa da insan ta-
rafından bir normlaştırıp kurumlaştırma idi. Çağımızdaki bir 
ifadeyle nesnel yapılara dayanan beşeri değişken bir anla-
yıştı. Bir başka deyişle hukuki idi. İslâm'ın ilk yüzyıllarında 
belirginleşen bir deyimiyle şeriat naklî/ilâhî, fıkıh ise aklî/be-
şerî bir ilimdi, bu sağlıklı ayırım daha sonra esaslı bir belir-
sizliğe girdi. Şeriat ve fıkıh (yani dayanılan değerler ve onla-
ra dayalı olarak ortaya çıkan normlar) birleştirilerek aynı şey 
sayıldı. Böylece kişisel çaba ile ortaya konan ve değişken 
olan hukuki normlar da şeriat kapsamına alındı, değişmezlik 
zırhına büründürüldü. Şeriat ile "şeriat'a uygun olan" birbiri-
ne karıştırıldı. Düşünülemedi ki herhangi bir çağdaki mücte-
hid, mezhep imamı veya müfti, önündeki beşeri problemi ne 
kadar şer! temellere uygun çözerse çözsün (ki o kimselerin 
o problemi gücü nisbetinde o günün şartları çerçevesinde 
İslâm'a uygun çözdüğünden şüphemiz yok) bu çözüm şeriat 
değildir, çözüm getiren de şâri değildir, değişmezliği de yok-
tur. Mevcut birikimin önemli bir kısmı hala geçerli olsa bile 
bunu mutlaklaştıran bir şeriat anlayışı, Kur'an'ın tanımladığ 
şeriat kavramına uygun düşmemektedir. 

Kurallı din anlayışındaki bu olumsuz gelişmeye karşılık 
sûfiler şeriatı daha ekzantirik bir çerçevede ele aldılar. Buna 
göre şeriat dinin kabuğu (kışrı), zahiri (işin görünen) tarafı idi 
ve öz anlaşıldığı nisbette terkedilebilecek bir ara basamaktı 
ki bu şeriat anlayışının da Kur'an'ın şeriat tanımıyla hiçbir 
bağlantısı yoktur. 

Sonuç olarak denebilirki şeriat tarih boyunca genelde 
anlaşılageldiği biçimiyle hukukla özdeş değildir, beşer tara-
fından ortaya konulmuş yargılar da değildir. İslâm'ın bir üni-
tesi olarak Allah tarafından ortaya konulmuş (emredil-
miş/hükmî) ahlâk ilkeleridir, bir başka deyişle "örnek buyruk-
lardır". Açıklayıcı olmak bakımından belirtmek gerekirse şeri-
at, yüzyıllardır savunulan, aslında insanlar tarafından belirle-
nen ve tüm beşeri-hukuki düzenlemelere kaynaklık teşkil 
eden, sınırlı sayıdaki "doğal hukuk" ilkelerine benzemekte-
dir. Ancak şeriat ilâhi kaynaklıdır. Tüm düzenlemelerde yol 
gösterici olan Allah tarafından vazedilen sınırlı sayıdaki 
ahlâki dayanak noktalarıdır. 
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MEDİNE PAZARI 

Tarih boyunca iktisadî bağımsızlık, siyasi bağımsızlığır 
en önemli dayanağı olmuştur. Ticaret maksadıyla Filistin, 
Yemen ve Bahreyn-Umman bölgelerini dolaşmış, saygıde-
ğer, güvenilir, tecrübeli bir tacir ve Mekke müşriklerinin, 
Benû Kinâne yurdunda imzaladıkları anlaşma2 neticesinde-
ittifakla uyguladıkları şiddetli bir ekonomik ambargoya 
mâruz kalarak büyük sıkıntılara düşmüş3 bir insan olan Hz. 
Peygamber (S.A.S.)de iktisadî bağımsızlığın önemini mu-
hakkak ki çok iyi biliyordu. Allah'ın inayeti ve bu tecrübelerin 
kazandırdığı ferâset ile, hicretini müteakip, ilk iş olarak 
siyasî ve iktisadî yönden -şartların elverdiği ölçüde, hatta 
şartları zorlayarak- mümkün mertebe güçlü bir devlet tesis 
etmeyi hedef almıştı. Bunun tahakkuku için, bir yandan, 
hem devlet başkanı sıfatıyla kendisinin, hem de müslüman-
ların siyasî hâkimiyetini tesis edecek olan ve günümüzde 
bazı ilim adamlarınca 'Medine Anayasası' olarak adlandırıla-
cak kadar büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan muahedeyi 
gerçekleştirirken, diğer yandan da, müslümanlara ait, onla-
rın hâkimiyetinde, onların ahkâmının uygulanacağı bir piya-
sa oluşturmalıydı. İşte bu ve benzeri saiklerle, daha sonra 
'Medine Pazarı' ismiyle anılacak olan pazar kurulmuştur. 

Gerek hicretten önce ve gerekse sonra geçen zaman 
zarfında, her hususta olduğu gibi iktisadî hususlarda da bazı 
âyetler iniyor, bazı hükümler vaz' ediliyor, bazı Câhiliye 
âdetleri yasaklanıp bazıları tâdil ve tashihe tâbi tutulurken 
yeni bazı kaideler de konuyordu. Ancak bütün bu hükümler 
derhal uygulamaya geçirilmeli, sağlıklı ve sürekli bir tatbikat 
için de uygun şartlar yaratılmalıydı. Zira hâlihazırda mevcul 
olan Medîne pazarlarında genellikle müşrik veya yahudi 
tacirler hüküm sürüyorlardı. Tabiatıyla bunların ticarî faali-
yetleri ya kendi dinî anlayışlarına ya da cahiliye âdetlerine 
göre cereyan ediyordu. Halbuki İslâm bunlardan bir kısmını 
yasaklamakta ve yeni birtakım piyasa normları vaz' etmek-
teydi. Her türlü gayri meşru muamelelerin cereyan ettiği bir 
ortamda müslümanların, İslâm'ın hükümlerini uygulamaları 
şüphesiz zor olacak, karşılıklı güven ortamı kolay kolay sağ-
lanamayacaktı. Ayrıca bu gayri müslimlerle yapılan ticaret -
piyasaya hakim olmaları sebebiyle- daha çok onların lehine 
idi ve bunun böyle sürüp gitmesi devletin istikbali açısından 
problem teşkil edebilirdi. Kaldı ki müslümanlar, asla, "Arap-
ların mallarından ne kapsak kârdır ve bu hususta da mesul 
ve günahkâr olmayız. Zira onlar hak yolda (!) değiller..."4 
şeklinde bir zihniyete sahip olan yahudilerin insafına terk 
edilemezdi. Öyleyse yapılacak ilk iş müslümanların hâkim 
ve şerî ahkâmının kâim olduğu müstakil bir pazar kurmaktı. 
Zira diğer pazarlar onların pazarı olamazdı: "Hz. Peygam-
ber(S.A.S.) Nebit Pazarı'na giderek bir göz attı ve: 'Bu asla 
sizin pazarınız olamaz' buyurdu. Sonra (başka) bir pazara 
gitti ve (yine): 'Bu asla sizin pazarınız olamaz' buyurdu. 
Sonra (bilâhare Medine Pazarı adını alacak olan) bu pazara 
döndü, etrafını dolaştı ve: '(İşte) sizin pazarınız budur bı 
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(pazar) daraltılmayacak ve burada vergi alınmayacaktır' Cj-
yurdu."5 Semhûdî'nin benzer rivayeti ise şöyledir: "Bir adam 
Nebî'ye (S.A.S.) gelerek: 'Yâ Resulallah (S.A.S.)! Pazar için 
(uygun) biryer göndüm, (gelip bir bakmaz mıydınız?)' dedi. 
Bunun üzerine (Hz. Pegyamber (S.A.S.) onunla birlikte Me-
dine Pazarı'nın bugünkü yerine gitti ve ayağıyla (yere) vura-
rak: '(İşte) sizin pazarınız budur bu (pazar) daraltılmayacak 
ve burada asla vergi alınmayacaktır1 buyurdu."6 Hz. Peg-
yamber (S.A.S.) tarafından seçilen bu pazar yeri Benû 
Sâide bölgesinde bir kabristandı. İlk önce bu teklife karşı çı-
kan Benû Sâide daha sonra razı oldu.7 Burası açık bir alan 
olup bir binici pazar yerine inip devesinin palanını bıraksa, 
pazarı dolaşırken ne tarafa gitse palanını görebilirdi.8 Pazar 
yeri olarak bu bölgeyi seçmeden önce: "Resulullah (S.A.S.) 
Bakî' ez-Zubeyr (bölgesin)de bir çadır kurdu ve '(İşte) bu si-
zin pazarınızdır' buyurdu. Hemen akabinde Yahudiler'in reisi 
Kâ'b b. el-Eşref geldi, içeri süzülerek çadırın iplerini kesti. 
Bunun üzerine Resulullah (S.A.S.): 'Önemli değil. Gerçek-
ten ben, bunu, onu daha da delirtecek bir yere nakledece-
ğim' buyurdu. Sonra bu pazarı, şimdi Medine Pazarı'nın bu-
lunduğu yere taşıdı ve şu emri verdi: 'İşte bu sizin pazarınız-
dır, burada devamlı sabit köşeler, yerler edinmeyin (yani sa-
bah erken gelen dilediği yere yerleşsin); burada hiç bir vergi 
(de) alınmayacaktır."9 Bir çok hadislerinde pazar yerlerini 
şeytanların ordugâhı olarak nitelendiren Hz. Peygamber 
(S.A.S.), ilk kurduğu pazarın yerini, insanları dünya lezzetle-
rine dalmaktan meneden ölümü 10 ve Mahkeme-i Kübrâ'da 
kurulacak adâlet terazisini hatırlatan en önemli uyarıcılardan 
biri olan kabristan bölgesinde seçmek sûretiyle belki de alıcı 
ve satıcıyı mânevî kontrol altında tutmayı hedeflemiştir. Bu 
hadisenin geçtiği Bakhi, Benû Kaynukâ' yahudilerinin bölge-
sinde olupl 1 Benû Kaynukâ Pazarı'na yakın bir mevkide idi -
ki bu pazar o dönemin Medine'sinde, Yahudiler'in elindeki 
iktisadî güç ve hâkimiyetin de etkisiyle, en çok rağbet gören 
pazar idi. Öyle ki, Câhiliye Mekkesi'nin büyük semayedarla-
rından iken müslüman olup hicret ettiği Medine'de de ticaret 
mesleğini sürdürmek için pazar yerini soran Abdurrahman 
b. Avf'a Benû Kaynukâ' Pazarı gösterilmişti.12 Kâ'b b. el-
Eşref, bu rakip pazarın, iktisadî nüfuzları üzerinde ne büyük 
bir tehlike oluşturacağını çok iyi bildiğinden, halkının çıkarla-
rını korumak için, bilâhare çıkması muhtemel bir çatışmayı 
dahi göze alarak, Hz. Pegyamber'in (S.A.S.) bu teşebbüsü-
nü sabote etmekte tereddüde düşmeyip, bir an bile gecik-
meden müdahalede bulundu. 

Pazarın Benû Sâide bölgesindeki yeni yeri yahudi yerle-
şim biriminden oldukça uzakta sayılır. Zira birisi Medine'nin 
bir tarafında iken diğeri de öbür tarafına düşmektedir ki bu-
rası Kâ'b'ın kolayca sabote edebileceği bir yer de değildir. 
Yeni pazarın, Mescid-i Nebevî'nin yanında, Medine'nin he-
men hemen merkezinde, Buthân Vadisi'nde, Medine'ye gi-
riş-çıkış yolları üzerinde yer alması ve şehrin tümüne hizmet 
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verebilecek bir konumda bulunması, bize, Hz. Pegyamber'in 
(S.A.S.), pazarı, Kâ'b b. el-Eşref'i daha da delirtecek bir ye-
re nakletmekten kastının ne olduğu hususunda bir fikir ver-
mektedir. Zira, eğer Kâ'b, Bakî pazarı girişimini, sırf kendi 
bölgelerine tecavüz edildiği gerekçesiyle sabote etmiş ol-
saydı, pazarın Medine'nin öbür ucuna kendileriyle hiç 
alâkası bulunmayan başka bir bölgeye nakledilmesiyle niçin 
daha da delileşsin?.. 

Bütün bu zikrettiklerimiz, pazarın kuruluşu ile ilgili hadi-
se ve yorumları içermektedir. Ancak mesele pazarın kurulu-
şu ile bitmemekte, aksine satıcı ve alıcıların, alışık oldukları 
belli bir yer, muhtelif müşteri ve satıcılar edindikleri ve yakın-
lığı hesabiyle de yeğleyebilecekleri diğer pazarları bırakarak 
yeni pazara yönelmelerini mümkün kılacak şartları sağla-
mak gerekmekteydi. İşte bunun da bilincinde olan Hz. Pey-
gamber(S.A.S.), pazarın rüchaniyetini yeterince arttıracak 
kadar önemli ve cazip bir kaideyi de kuruluşuyla birlikte vaz' 
etmekte gecikmemişti: "Burada hiç bir vergi alınmayacaktır." 
Bu ifadeden ve kaynakların verdiği bilgilerden anlaşılan 
odur ki Câhiliye döneminde kurulan pazarların ekseriyetinde 
bir çeşit pazar vergisi alınmaktaydı. Kister'e göre vergisiz 
yeni bir pazar kurma prensibi, Hz. pegyamber'in (S.A.S.), 
Ukâz'daki vergisiz pazar prensibi, Hz. Peygamber'in 
(S.A.S.), bi'setten sonraki ilk üç seneyi müteakip hicrete ka-
dar geçen on sene zarfında, mütemâdiyen Ukâz, Mecenne 
ve Zu'l-Mecâz panayırlarına giderek halkı İslâm'a dâvet etti-
ğine dair rivayetleri3 Kister'in bu görüşüne güç kazandır-
maktadır. Zira bu vesileyle Ukâz'daki tatbikatı gören ve 
ehemmiyetini anlayan Hz. Pegyamber'in (S.A.S.) aynı uygu-
lamayı Medîne Pazarı'na adapte etmesi gayet mâkul görün-
mektedir. Çünkü Ukâz'ın, o dönemin en meşhur ve revaçta 
pazarlarından olmasında bu uygulama da rol oynamıştır 
herhalde. Ona göre bu uygulamanın diğer bir yorumu da 
'es-sûk sadaka'14 (yani pazarın, Hz. Peygamber'in (S.A.S.), 
ümmete sadakası=vakfı olduğu) fikridir. 15 Biz, bunlara, biz-
ce önemli olan bir başka noktayı daha ilâve etmek istiyoruz: 
Tecrübeli bir tacir olan Hz. Pegyamber (S.A.S.), pazar ver-
gisi almadığı takdirde satıcıların yeni pazarı tercih edecekle-
rini biliyordu muhakkak. Zira kâr arzusu ticaretin en önemli 
dürtüşüdür ve vergisiz kazanç daha fazla kâr demektir. Ayrı-
ca verginin kalması, maliyetleri azaltacağından, buna para-
lel olarak fiyatlar da düşme eğilimi gösterecektir. Tabiatıyla, 
diğer pazarlara nîsbetle düşük fiyatlarla işlem gören 
mâmuller daha fazla müşteri çekecektir. Benû Kaynukâ' ka-
bilesinin, kendi pazarlarını parselleyip ücret mukabili kiraya 
verdikleri gibi tüccardan da pazar resmi aldıklarını.16 dolayı-
sıyla bu tür kira ve vergilerden muaf yeni pazarın, en güçlü 
rakibi olan Benû Kaynukâ' Pazarı'na karşı ne büyük bir 
avantaj elde edeceğini de hesaba katarsak, bu muafiyetin 
isabetlilik derecesini daha iyi kavrayabiliriz sanıyorum. 

Bütün bu tedbirler meyvelerini vermiş olsa gerektir ki, 
ifadelerin zımnından çıkartabildiğimiz kadarıyla, tüccar bu 
pazara rağbet etmiş ve dolayısıyla da yeterli müşteri bulmuş 
demektir. Zira tüccarın pazarda çadırlar ve binâlar kurma 
teşebbüsül 7 rağbetin ve kökleşme gayretinin bir göstergesi 

olsa gerektir. Ne var ki Hz. Pegyamber (S.A.S.) bu teşeb-
büsleri engellemiştir. Öyle ki Semhûdî'nin kaydettiği bir riva-
yete göre Hz. Peygamber (S.A.S.), koyduğu yasağa rağ-
men pazar yerinde kurulan bir çadırı yaktırmak sûretiyle bu 
konudaki kararlılığını göstermiştir.18 Yukarıdaki hadiste de 
geçtiği üzere o, daha pazarı kurarken vaz' ettiği pazar 
nizâmnâmesinin bir maddesinde: "Burada sahib köşeler 
edinmeyin" buyurmuştu. Kanaatimize göre bu prensip de, 
tüccar arasında adâleti gözetmek, önce davrananın, ömür 
boyu sürecek bir ayrıcalığı kaparak diğerlerini mağdur etme-
sini engellemek, bununla birlikte sabah erken kalkanın o 
gün için kullanabileceği bir yere tezgâh kurmasına izin ver-
mek sûretiyle de tembellik ve gevşeklik göstermeden ticare-
te sarılmasını özendirmek ve böylece ticarî hayata canlılık 
kazandırma gibi gayelere mâtuf olsa gerektir. 

Bu yazı İktisat ve Işdûnyası Bülteni Dergi-
sinden alınmıştır. 
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NEO-OSMANLILIK 
ve 

SORGULANAN CUMHURİYET İDEOLOJİSİ 
1991 ortalarından İtibaren dünya-

daki konjonktürel değişmeye paralel 
olarak yeni bir tartışma konusu aydını-
mızın gündemine geldi ve adeta otur-
du. Kısaca "Neo-Osmanlıcılık" diyebi-
leceğimiz bu tartışmanın özünü, Türki-
ye'nin bir anlamda "süper güç" olma 
hevesi oluşturuyor. Başka bir görüşe 
göre de konjonktür bunu Türkiye'ye 
dayatıyor. 

S. Rusya ve Yugoslavya'nın çökü-
şüyle birlikte Balkanlar'dan Kafkaslar 
ve Orta-Asya'ya kadar uzanan bir coğ-
rafya üzerinde Türkiye'nin etkinliğinin 
giderek arttığı gözlemleniyor. Hatta, 
süper güç olma yolundaki Türkiye'nin 
doğal hinterlandını, sözkonusu coğrafi 
bölgeye ek olarak kuzey ve güneyinde 
yer alan ülkelerin de oluşturabileceği 
ifade ediliyor. 

Bu bağlamda ilk akla gelen de 
Türkiye'nin sahip olduğu "tarihsel mi-
ras" oluyor. Süper güç olabilmek için; 
"Osmanlı ruhu"nu yeniden canlandır-
ma gereğinden tutun da "Hilafet"in ila-
nından, İstanbul'un "başkent" olması-
na kadar pek çok tez ileri sürülüyor, 
tartışılıyor."Üniter devlet" anlayışının 
terkedilerek "Çokuluslu devlet" anla-
yışına geçilmesinin bir zaruret halini al-
dığı belirtiliyor. Bir anlamda Devlet-i 
Aliye-i Osmaniye'nin kadr ü kıymetini 
entelijansiyonuz yeni yeni anlıyor. 

Tabiîdir ki, Osmanlılık ruhunu can-
landırmak sözkonusu edilince; kurum-
ların ve felsefesini Osmanlı'yı red esası 
üzerine oturtan Cumhuriyet ideolojisi 
ve Kemalizm de ciddi biçimde sorgula-
nıyor. Egemen ideoloji sadece eleştiril-
mekle kalmıyor, bu ideolojinin dayandı-
ğı temeller ve ilkeler de bir bir terkedili-
yor. Dış politikada "yurtta sulh, cihan-
da sulh" anlayışı bir kenara bırakılır-
ken, ekonomide "devletçilik" ilkesi 
çoktan yerini liberalizme ve piyasa 
ekonomisine bırakmış bulunuyor. "Ne 
mutlu Türküm diyene!", "Türk, 
öğün, çalış, güven!" gibi saçmalıkla-
rın teker teker çöp sepetine atılmaya 
başlandığı görülüyor. 

"REVİZE EDİLMİŞ OSMANLILIK RUHU" 

Hürriyet gazetesi genel yayın yö-
netmeni Ertuğrul Özkök, Zaman gaze-
tesinin kendisine yönelttiği soruları ce-
vaplarken, konuya şöyle yaklaşıyordu: 

Ben 2000'li yılların Türkiyesi'nden 
çok ümitvarım. Belki 2000 yılına bile 
gelmeden Türkiye'nin dünyanın parla-
yan yıldızlarından biri olacağına ve et-
rafında yeni bir güç odağı oluşacağına 
inanıyorum. 'Süpergüç' demiyorum, 
çünkü herhalde o yıllarda 'süpergüç' 
kavramı değişecek. Bir güç odağı Pasi-
fik ise, Avrupa, Bağımsız Devletler 
Topluluğu ve Amerika da öyleyse, Tür-
kiye'nin bu dönemde bölgede bir güç 
odağı olacağını tahmin ediyorum. 

Türkiye'nin etki alanının yavaş ya-
vaş Osmanlı sınırlarına kayacağını 
hissediyorum, Türkiye daha şimdi-
den Bulgaristan ve Romanya'dan 
Yugoslavya'ya kadar Balkanlar'da 
bayağı mesafe katetmiş durumda. 

Ben bugün geldiği durumda, 
Türkiye'nin 1923'le başlayan süreç-
lerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bunu derken 
cumhuriyet rejiminden, laik nizamından 
ayrılmayı kasdetmiyorum. Türkiye'nin 
en azından siyasi coğrafyası ve in-
san coğrafyasına bakışı açısından 
Osmanlılığın sahib olduğu bazı me-
ziyetleri tekrar değerlendirmeye al-
ması gerektiğine inanıyorum. Buna 
bir yazımda 'revize edilmiş Osmanlı-
lık ruhu' dedim. Biz hep Osmanlı'ya 
tepkiyle büyütüldük. O tavır, radikal ba-
zı şeyler yapmak, yeni bir dönemi baş-
latmak için eski rejime tepki duymak o 
zaman gerekliydi belki de... Ama artık 
Türkiye, kendine, müesseselerine gü-
venen bir toplum. Rahatlıkla bazı olay-
ları tartışmaya açabilecek bir döneme 
geldi. Kendine rağmen bir geliştir bu... 
Biz, "Eski etnosentrik yapımızı koru-
yacağız" desek bile buna muvaffak 
olamayız. Türkiye artık açılmıştır. Biı 
açmasak bile dışardakiler Türkiye'nin 
kapılarını zorla açmışlardır. Geldiğimı'i 

noktada, çevreye bakışımızda 'revize 
edilmiş Osmanlılık ruhu' denen bir 
ruh anlayışının tekrar benimsenmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Bize rağmen büyüyen hinterlandı-
mıza bakın: inkâr edemeyeceğiniz, ka-
pıları yüzlerine kapatamayacağına 
Türk Cumhuriyetleri var... Size ilgi 
duyan başka ülkeler var... Bir arkada-
şımı Romanya'ya gönderdim, bani 
oradan getirdiği önemli mesajlar oldu. 
Bir Romen mühendis, kendisine, "Os-
manlı bizi hiç bir zaman aç bırakma-
dı, ama bu rejim aç bıraktı" demiş 
meselâ. 

Bu lâf 70 yıldır Osmanlı'ya karş, 
yazılmış kitaplarla sürdürülen tarih eği-
timinden sonra, hâlâ çökertilememiş 
bir zihniyetin varlığını ortaya koyuyor. 
Bütün karşıtlıklara rağmen böyle bir 
zihniyet varsa, sağlamlaşmasının te-
mel faktörlerinin neler olacağını tekrar 
gözden geçirmek zorundayız. 

Balkanlar'daki gelişmeler 1914 
nizamının yavaş-yavaş oluştuğunu 
gösteriyor. 1914 nizamı Osman-
lı'dır. Türkiye'nin oraları fethetmesi, 
büyümesi açısından almıyorum olayı, 
etki açısından bakıyorum olaya... Mi-
sak-ı Millî'ye sâdığız ama etki alanları, 
nüfuzun yayılması ve işbirliği olmalı... 
'Revize edilmiş Osmanlılık ruhu'nu 
karşılıklı bağımlılık olgusuyla açıkla 
mak lâzım. Türkiye de Bulgaristan'a 
bağımlı olacaktır. Bulgaristan da Türki-
ye'ye... Romanya için de öyle... Yani 
ben çıkara dayalı karşılıklı bağımlıliı 
anlayışının bir 'revize edilmiş Os-
manlılık' ruhu gerektirdiğini söylüyo-
rum. 

Bunun Turancılıkla, Osmanlıcılıkk 
bir alâkası yok. Bu bölgeyi güçlü kılan 
bir eklemlenmenin teorisi olarak bunu 
sunmak istiyorum. Bölgedeki istikrarın 
sağlanması açısından bundan başka 
da yol yok zaten..." 

(Zaman: 26.1.1992) 
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Müslüman aydınların yıllardır kav-
gasını verdiği gerçeklerin, antenleri Ba-
tı'ya ayarlı yazar-çizer takımınca savu-
nulmaya başlanması şüphesiz sevini-
lecek bir değişme. Ancak bu gelişme 
ve değişme ayak uyduramayan Orto-
doks Batıcı aydınlarımız da yok değil... 

Bu noktada; yukarda sözkonusu 
ettiğimiz tartışmaların kendiliğinden 
gündeme gelmediğini ve bu tartışmala-
rın startının Batı cazibinden verilmiş 
olabileceğini hatırlamalıyız. Öyle görü-
nüyor ki, "Kemalizm" Batılıların gözün-
de önemini çoktan yitirmişe benziyor. 
Yine Batının ve Amerika'nın Türkiye'y 
kontrol altında ve güdümlü "güçlü bir 
taşeron devlet" olarak değerlendir-
mek istediği anlaşılıyor. Bu düşüncenin 
aksini savunmak, bir anlamda Batı'nın 
kendi bindiği dalı kesmekte olduğunu 
söylemek demektir ki, bu muhaldir. 

Zirs Batılılar, Türkiye'nin kontrol dı-
şına çıkması halinde kendileri için ne 
gibi bir tehlike oluşturabileceğini yüzyı-
lın başından beri çok iyi bilmektedirler. 

Türkiye'nin Batı dünyası için hangi 
açıdan potansiyel bir tehdit unsuru ol-
duğunu ise şu belge açıkça ortaya ko-
yuyor: 

POTANSİYEL TEHLİKE: 
"İSLAMİYET VE HİLAFET" 

"Lozan Konferansı'ndan, oturum 
20/11/1922'de, İngiliz bakanlarından 
Lord Gürzon, Türkiye delegesi İsmet 
İnönü'ye şöyle diyordu: 

"Biz sizi müstakil bir devlet olarak 
bırakmaya muktedir değiliz (bırakama-
yız). Çünkü, siz öyle bir yerde bulunu-
yorsunuz ki, etrafınız diğer müslüman 
ülkelerle sarılı, uzun süre sıkıntısın 
çektiğimiz "şark meselesi" yine başı-
mıza gelebilir." Daha sonra Kongre'ye 
ara verildi ve Konu Ankara ve Lond-
ra'da tartışıldı. Nihayet gelecekte İngil-
tere ve müstemlekeleri üzerinde sıkınt 
sebebi olmayacak biçimde ve Lord 
Gürzon'un da açıkladığı gibi şu döri 
şartın yerine getirileceğinin, İsmet İnö-
nü tarafından kongreye arz edildi: 

1- Türkiye'nin İslam memleketleriy-
le irtibatının kesilmesi. 

2- Hilafetin kaldırılması. 
3- Hilafete'yardımcı olacak ve hila-

feti hatırlatacak bütün hareketlerin yok 
edilmesi. 

4- Türkiye'nin kendi başına yeni bir 
düstur seçmesi. Bu seçeceği düsturun 
İslam şeriatına dayalı Osmanlı düstur-
larından tamamen ayrı bir düstur olma-
sı. 

Kemal Atatürk Gürzon'un şartlarını 
yerine getirmekten başka İngilizlerin 
bile düşünemediği kadar yeni düsturu 
uyguladı. 

Bundan sonra Türkiye'den halife-
nin iz ve eseri yok edildi. Fakat Lord 
Gürzonun dikte ettiği bu maddeleri ka-
bulden sonra Türkiye'nin müstakil bir 
devlet olarak kurulmasına gerek İngiliz 
delegeleri gerekse İngiltere genel mec-
lisi şiddetli itirazlarda bulundu. Türki-
ye'ye bu şartlar dahilinde bile istiklal 
verilmesinin tehlikeleri üzerinde durul-
du. Delegeler ve meclisteki çoğunluk, 
Türkiye'nin hangi şartlar altında olursa 
olsun devlet olmasına karşı çıktılar ve 
etrafı müslüman devletlerle çevrili Tür-
kiye'nin ittifak oluşturup batıya hücum 
edebileceği üzerinde durdular. 

Bunun üzerine Gürzon; gerek ken-
dini destekleyen, gerekse destekleme-
yen İngiliz milletvekilleri ve delegeleri-
ne şöyle cevap verdi: 

"Biz Türkiye üzerinde öyle bir oyun 
oynadık ki (hüküm koyduk ki) bir daha 
ebediyyen bellerini doğrultamazlar. Biz 
bütün ağırlığımızı iki şey üzerinde top-
ladık; İSLAMİYET ve HİLAFET" 

Bu açıklama üzerine bütün muarız-
lar Gürzon'u tastik ederek sustular." 

(İslam Terbiyesi; Eylül 1985, c. 18, 
s. 706) 

Kadere bakınki, yine aynı güçlerin 
onayı ile Hilafetin "Fener Patrikhanesi", 
yahut "vatikan Kilisesi" benzeri bir sta-
tü ile yeniden inşası gündeme geliyor: 
Bu bağlamda İstanbul'un başkent ola-
bileceği ileri sürülüyor: 

FEDERASYON BAŞKENTİ: 
İSTANBUL 

"Türkiye, üniter devlet sisteminden 

federasyona doğru yönelirken ilk plan-
da Güneydoğu'da bir Kürt federasyonu 
ihtimali görünüyor. Halen Ermenis-
tan'la çok ciddi krizlere neden olan 
Nahcivan, ayrı bir federasyon olarak 
beliriyor. 

İçinde Türk ve Müslüman toplum-
ların yer alacağı bu federatif yönetimin 
Batı'daki ucu, Yunanistan'ın "öcü" gibi 
baktığı Makedonya'ya uzanıyor. Evet 
Makedonya da bu federasyonun içine 
alınıyor. 

Ve tabii Azerbaycan'la birlikte di-
ğer Türk cumhuriyetleri bağımsız birer 
yönetim olarak bu federatif sistemin 
ekonomik organizasyonunun içine da-
hil ediliyor. 

Böylece bir ucu Makedonya'da, di-
ğer ucu Asya ortalarına dayanan ve 
Karadeniz'i içine alan bir sistem ortaya 
çıkıyor. Bu sistemin güney kanadında 
Akdeniz'e açılan Kıbrıs Federasyonu 
var. 

Sistemin ortak özelliği, tümüyle 
ekonomik entegrasyona dayalı olma-
sında. 

İlk bakışta Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği sürecinde düşünülen bu en-
tegrasyon, dünyanın en büyük pazarını 
oluşturuyor. 

Şimdi en önemli konuya geliyo-
ruz... Bu önemli konu, sistemin "baş-
kentinin neresi olacağı sorusunda... 

Böylesine büyük bir sistemin ba-
şenti İstanbul olarak düşünülüyor. Fe-
derasyonlardan gelenseçilmiş temsilci-
ler, İstanbul'daki federasyon parlamen-
tosuna geliyorlar. Öyleyse başkent, İs-
tanbul oluyor. 

Ne hayal değil mi? 
(...) 
Evet, hayal ve gerçek arasında 

çok ince bir çizgi vardır. Ve Borg-
hes'nin dediği gibi, "Hayaller, gerçe-
ğin öteki yüzüdür" 

Üstelik, herkesin bir hayali vardır... 
(Fatih Çekirge-Hürriyet; 

24 Mayıs 1992.) 

BEYLERBEYİ SARAYINDA 
OSMANLI HALİFESİ 

Sabah gazetesinde Leyla IJmar'ın 
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sorularını cevaplandıran Besim Tibuk 
ise Hilafet hakkında şunları söylüyor: 

UMAR: Geçenlerde yayınladığın 
makalende hilafetle ilgili önerine 
nasıl bir tepki aldın? 

• TİBUK: Henüz tepki almadım. Bili-
yorum, beni dinlemeden fantazi diye-
cekler. Ama bir düşün; din faktörü 
dünyada gittikçe önem kazanıyor. Fa-
kir insanların sığındı tek şey din. Rus-
ya'daki kiliseler dolup taşıyor, islam 
aleminin bir lidere ihtiyacı var. Bunu da 
en iyi Türkler yapabilir. 

UMAR: Sen Osmanlı İmparator-
luğu'nun bir ferdinin bu liderliği üst-
lenmesini öneriyorsun. 

"Abdülhamit başarılıydı" 
TİBUK: Osmanlılar dünya tarihinin 

en asil hanedanı. Bence Abdülhamit 
dünyanın en başarılı yöneticisidir. Bü-
tün Osmanlı Hanedanı dışında büyük 
sıkıntı içinde yaşadılar, isteseydi Ab-
dülhamit servetini dışarıya götürür, ra-
hat bir yaşam sürerdi. İtalya'da sefalet 
içinde öldüğü zaman 20 gün cenazesi-
ne esnaf el koydu. Dostları bakkala, 
kasaba borçlarını ödedikten sonra ce-
nazesi kalktı, (sanıyoruz, sözkonusu 
edilen şahıs Sultan Vahideddindir: Bül-
ten) Osmanlı İmparatorluğunun tek bir 
ferdi Türkiye Cumhuriyeti hakında ağ-
zını açmamakla da asaletini göster-
miştir. Benim önerim şu: Osmanlı 
Hanedanı mensuplarının araların-
dan seçilecek biri İslam aleminin li-
deri olmalı. Devlet ona bomboş du-
ran saraylarından birini, mesela 
Beylerbeyi'ni tahsis etmeli. Bütün 
İslam alemi öyle bir lideri bekliyor. 

UMAR: Hilafetin geri gelmesi 
birçok dini fanatiklerin besledikleri 
gizli emellere kavuşmasını sağla-
maz mı? 

TİBUK: Bilakis, gerçek dinciler yo-
bazların sonunu getirir. 

UMAR: Hilafetin devlet işlerine 
karışmaması nasıl sağlanır? 

"Vatikan hükümetine karışmı-
yor" 

. TİBUK: Sen Vatikan'ın hükümete 
karıştığını duydun mu? İstanbul Patrik-
hanesi'nin prestiji malum. Dünyadaki 
bütün Müslümanlar'ın İstanbul'daki ha-

lifesini ziyarete gelmesi bizim için ne 
kadar önemli olur. 

UMAR: Galiba turizmci ruhun 
burada ağır basıyor. 

TİBUK: (Kahkahalarla) Sen ister-
sen alay et. Ama iyi düşünürsen makul 
bir teklifte bulunduğumu göreceksin. 
Geçen akşam Museviler'in 500 yıl ön-
ce Türkiye'ye gelişi Dolmabahçe Sara-
yı'nda kutlandı. Ispartalı Süleyman, 
Malaytalı Turgut, Rizeli Besim Tibuk 
oradaydı da tek bir Osmanlı prensesi 
niçin davetli değildi. Vefasızlığın bu acı 
örneği beni bu konuda düşünmeye it-
ti." 

(27 Temmuz 1992: Sabah) 

Halifelik ve Osmanlı'yı gündeme 
getirenlerin "laiklik" konusunda hassas 
ve dikkatli olduklarını görüyoruz: Evet, 
Osmanlı'nın hakkı teslim edilmeli ve 
"halifelik" gibi tarihsel bir güçden ya-
rarlanılmalıdır, ama laiklikten taviz ver-
memek kaydıyla. 

GAVUR HAKLI 
Engin Ardıç, The Economist 

dergisinin 'Türkiye İmparatorluk ola-
bilir" iddiasını değerlendirirken Ba-
tı'nın böyle bir imparatorluğa güdümlü 
ve kontrollü olmak kaydıyla izin vere-
ceğini vurguluyor: 

"The Economist dergisinin ciddi 
ciddi ortaya atıp arka çıktığı 'Türkiye 
yarının imparatorluklarından biri 
olabilir" iddiası basınımızda epey yan-
kılandı. (...) 

Sistem, kendi kontrolunda ve 
kendi koyduğu, koyacağı kurallar 
içinde, Türkiye'ye yirmi birinci yüz-
yılda yeni bir çeşit "imparatorluk" 
kurma olanağını sağlayacak, bu izni 
verecek(...) 

Küçük bir ipucu isteniyorsa, Cum-
hurbaşkanı'nın Bükreş'te, Romen par-
lamentosunda dakikalarca ayakta al-
kışlanmış olduğunun hatırlanması ye-
terlidir: O gün, orada, Eflak-Boğdan 
reayası, karşısına gelmiş olan Os-
manlı'ya, Grand Seigneur'e saygıla-
rını sunuyordu! 

Bu ve buna benzer avantajlardan, 
atalarımızın yüzyıllar boyunca kanları 

bahasına sağlamış oldukları psikolojik 
üstünlüklerden niçin yararlanmayalım? 
(...) 

Söz konusu "imparatorluk", el-
bette "tarz-ı kadim üzre" kılıç-kal-
kan fütuhatına dayalı, at sırtında kı-
mız içip börk giyerek, sadaktan çe-
kip ok atarak elde edilemeyecek. 

"Çağa yakışır" şekilde ekono-
mik işbirliğine dayalı, açık ve ser-
best pazar birliğine yönelik, ortak 
yatırımlarla, iletişim ağıyla, seyrüse-
ferle beslenen bir birlik, siyasi açı-
dan katı bağlarla birbirine bağlan-
mamış, "gevşek konfederasyon" 
modeli üzerine kurulu bir "Lebens-
raum" çeşidi. 

Bilinen, klasik anlamında "em-
peryalist" olmayan bir"emperyal" 
varlık. 

Artık kol başının kır atı gene şah-
lanmayacak, adamlara mal satılacak, 
adamlardan mal alınacak, ortak yol, 
fabrika, baraj, havaalanı, telefon şebe-
kesi vesaire yapılacaktır! 

Evet. Sistemin önerdiği budur. Da-
ha doğrusu, eskiden set çektiği, engel-
lediği, önünü tıkadığı, şimdi artık işine 
geldiği için izin verdiği, desteklediği. 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl-
larda Osmanlı İmparatorluğumu yıkıp 
parçalayan güç, yirmi birinci yüzyılda 
başka bir Türk "imparatorluğuna" (hep 
tırnak içindedir bu terim) sıcak bakıyor. 

Tabii biz genelleyip "sistem" diyo-
ruz, hata ediyoruz. Siz, Batı'nın daha 
ağır basan Anglo-Amerikan kesimini 
anlayınız, Avrupa'yı, özellikle Birleşik 
Almanya'yı saymadan, bunun tam ter-
si yönde çaba gösteren, Türkiye'nin 
elini kolunu bağlamaya, güçlenmesini 
önlemeye çalışan, bir müttefikten ziya-
de bir rakip kabul ederek.(...) 

Ama gerçekçi olalım. 
Türkiye, bu fırsatı kullanamaya-

cak. 
Kullanamayacağını sisteme is-

patlayınca da, bu sefer gene siste-
min dayatacağı çok daha küçük, 
çok daha sefil, çok daha kötü bir 
konuma fit olmak zorunda buluna-
cak. 

Evet, Türkiye, kıytırık bir ülke ola-
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rak kalacak. 
Çünkü, büyük bir ülke olmaya, ne 

politikacıları, ne ordusu, ne aydınları, 
ne bilim adamları, ne kapitalistleri, ne 
çalışan sınıfı hazır. 

Türkiye, "dertleri zevk edinmiş" bir 
ülke. Mazlumluğa alışmış ve pek be-
nimsemiş, mazlumluğun rahatlığı ho-
şuna gitmiş, kolayına gelmiş. 

Türkiye, o korkunç Osmanlı boz-
gununun sarsıntılarını üzerinden atabil-
miş değil. 

Yeri cennet olası Kemal Tahir'in 
deyimiyle, "Osmanlı bozgunu bitme-
di, içimizde sürüyor." 

Galiba, "yeni dünya" bizi erken ya-
kaladı: (...) 

(29 Eylül 1991 Sabah) 

BÜYÜK ÜLKE-MARJİNAL ÜLKE 
Zaman gazetesi yazarlarından Ah-

met Taşgetiren, 29.1.1992 tarihli yazı-
sında Türkiye'nin Batı'ya bağımlı politi-
kalarla "Büyük Devlet" olamayacağı-
nı, olsa olsa Batı'nın dümen suyunde 
"marjinal bir ülke" olarak kalacağını 
vurguladıktan sonra; İslam'a ve İslam 
ülkelerine yönelmekle ancak "Büyük 
Devlet" olunabileceğini ifade ediyor. 

"Türkiye, Batı'dan bağımsız bir ta-
vır geliştirme noktasına henüz gelmedi. 

- İşte bu çizgiler Türkiye'i Batı dün-
yasının dümen suyunda "marjinal bir 
ülke" haline getiriyor. Bundan, büyük 
bir ülke çıkarmak mümkün değil. Yine 
bundan, 21. asrı "Türk asrı-İslâm as-
rı" haline getirmek mümkün değil, isler-
de görülmüş, kendi evinin içinde, kendi 
dünyasında bile hep başkasının gözü-
nün içine bakarak alınmış kararlarla biı 
ülkeyi büyütmek. (....) 

TÜRKİYE-İSLÂM-BATI 
Bizim sözümüz şu anda Türkiye'ye 

yöneliktir. Türkiye, 21. asırda hâlâ mar-
jinal bir ülke olarak kalmak istemiyor-
sa, büyük ülke olmayı hedefliyorsa, ye-
ni bir değerlendirme yapmak durumun-
dadır. 

- Türkiye'nin gelişme hinterlandı 
Batı değildir. Türkiye Batı içinde kesin-
likle büyümez. Büyütülmez. Batı, kendi 
içinde bile, büyüme ihtimali olan dev-

letlerin burnunu sık sık sürtmektedir. 
- Türkiye'nin tabiî büyüme hinter-

landı İslâm coğrafyasıdır. 
- Bunun içinde İslâm'la birlikte bü-

yüme yolu geliştirilmelidir. Bu da Ba-
tı'dan müstakil, Batı'nın sabotajlarını at-
latmayı da öngören orijinal bir politikayı 
gerektirir. Bu politikanın esası, her 
olayda, Islâmca tavır koymaktır. İslâm'ı 
ve Müslümanı tercih etmektir. Müslü-
manı sevmektir." 

İşte bu noktada cumhuriyet ideolo-
jisinin ve cumhuriyet hükümetlerinin te-
mel anlayışlarının sorgulanması gereki-
yor. 

EMİN OKTAY MASALLARINDAN 
GERÇEKLERE 
"Yıllardır düşünce ve sorgulam 

adamarlarımıza tebelleş olan Emin 
Oktay tarihinin dışında bir başka tarih 
var... 

Bu tarih, Türkiye'nin ufuklarına çö-
reklenen 'Tek Parti" zihniyetinin öte-
sindedir. Evet, bu tarih kendisini "Ke-
malist" diye tanıtan "tembel aydınla-
rın", Atatürk'ü sonradan uydurulmuş 
vecizelerden ibaret kılanların da dışın-
dadır. 

Gizlidir, gizlenmiştir ve ortaokul ki-
taplarının buruşuk yapraklarında öldü-
rülmüştür.. 

Gerçek haftaki yazımda sormuş-
tum... 

Birilerini çok fazla kızdırsa da, şim-
di yine soruyorum: 

• Atatürk'ün dayısının çiftliğinde 
kargaları kovalamasıyla aniden Os-
manlı İmparatorluğu'nu yıkması ve 
Cumhuriyeti kurması arasında neler 
olmuştur? 

Evet, biraz bunlar üzerine düşüne-
lim. Düşünelim de, yeni açılan CHP'nin 
durumuna, Türkiye'nin silik dış politika-
sının nedenine daha dikkatle bakalım. 

Örneğin, neden Türkiye kendisine 
yapılan haksızlıklara karşı, "Aman 
yurtta sulh cihanda sulh" vecizesiyle 
sessiz bırakılmaktadır? 

Fatih Çekirge: Hürriyet, 12.7.1992 
it* 

Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ka-
dar, Cumhuriyet tarihindeki çarpıklıkları 

ve şeytanî desiseleri görmeye çalışan 
Çetin Altan 4 Mart 1992 tarihli Sabah 
gazetesinde Gazi hazretlerini ve çev-
resindeki hindi yavrularını şöyle sorgu-
luyor: 

"Bu analizlerin hiçbirine girişilme-
den sadece Gazi'nin tek parti iktidarına 
-ikisi de tek partili olduğu için- İtalyan 
faşizmiyle, Sovyet komünizmi arasında 
bir kılık seçmeye çalışılıyordu. 

Çankaya'nın şık beyinli yıldızları 
bir anda kartal fotoğrafı vermeye baş-
layan eski hindi yavrularının keyfi için-
de, "glu glu" yapmakla yetiniyor, hiçbiri 
kalkıp da Gazi'ye: 

- Sizin Sevr'in imzalanmasından 
birhayli önce Samsun'a gidişinizi, Sul-
tan Vahdettin'in finanse ettiği doğru 
mu, ne diyorsunuz? diye soramıyordu. 

4** 

Neden soramıyorlardı; Cumhuriyet 
kurulduğu, Halk yönetimine geçildiği 
ve köylü efendimiz olduğu için mi sora-
mıyorlardı? Yoksa hindi yavruluğundan 
kartal görünüşüne geçmenin, ancak 
Gazi'nin her söylediğine övgüler düz-
mekle mümkün olduğunu anladıkların-
dan mı soramıyorlardı? 

* * * 

Örneğin Gazi, Sabiha Gökçen'i pi-
lot yaparak, kadınlardan hava ordusu 
dönemini açmaya kalktığı sıralarda: 

İstikbal göklerdedir, diyordu. 
İnkılapçı, cumhuriyetçi ve öncelikle 

Çankayacı ucuzumsu beyinlerden biri 
de çıkıp: 

- Paşam bu sözü sizden yüz elli yıl 
önce 16. Louis, Montgolfier Kardeşle-
rin balonla ilk uçuşlarını izlerken söyle-
miştir, demiyordu. 

Bugün de bizim uçakların içinde 
çerçevelenmiş asılı duran bu sözü bir 
Fransız merak etse de kendi dilince 
çevirtse herhalde bıyık altından gülüm-
ser biraz.. 

Nasıl ki bir Alman'ın da Çanakkale 
orduları başkomutanının aristokrat Al-
man feldmareşali Liman von Sanders 
değil de, otuz dört yaşındaki genç bir 
Osmanlı yarbayı olduğunu duyunca 
gülümseyeceği gibi... 

Bu tür çarpıtma, yakıştırma, unut-
muş görünme ve her türlü eleştiri dışı, 
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anlamsız bir tapınma hipnozuyla, ne 
Türkiye demokrasi olabilir, ne de çağ-
daş... 

Kemalizm, Batılı bir görüntü ara-
sında durmaya çalışan ve bunun da 
frakla zeybek oynayınca gerçekleşece-
ğini sanan, bize özgü garip bir dikta 
düzeniydi. Bu yöntemle değerli adam-
dan çok, hava atan önemli şarlatanlar 
yetişti. 

* 11 

Hürriyet gazetesinin genel yayın 
yönetmeni Ertuğrul Özkök, "İkinci 
Cumhuriyet" tartışmalarına değinerek 
cumhuriyet ideolojisinin sorgulanması 
gerektiğini savunuyor: 

"İkinci Cumhuriyet kavramını savu-
nanların temel tezleri şöyle: 

İstiklal Savaşı'ndan sonra kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti, bir anlamda Os-
manlı Devleti'nin temel müesseseleri-
nin köklü bir inkârı üzerine kuruluydu. 
Çokuluslu, çok dinli mozaik bir devlet 
anlayışından, merkezi ağırlığı Türk kav-
ramına dayalı yeni bir devlete geçiliyor-
du. Bu geçişte, Türk kavramının yücel-
tilmesi, yeni devletin bütün varlığının 
bu milli varlık üzerine kurulması gereki-
yordu. 

ÖVÜN, ÇALIŞ, GÜVEN 
"Türk, övün, çalış, güven" sloga-

nı.ile doruğuna ulaşan bu yeni anlayış, 
sonuç olarak, Türk dışındaki bütün öte-
ki etnik unsurların reddi üzerine kuru-
luydu. Atatürk bu mantıktan hareketle, 
Türk kavramına sosyolojik bir anlam 
vermeye çalışmıştı. Türk kavramını bel-
li bir etnik terim olarak değil, bu sınırlar 
içinde yaşayan bütün insanları kavra-
yan bir kavram olarak tarif etmişti. 

Yani, Türk kelimesini bir anlamda 
Amerikalı kelimesi gibi kullanmaya ça-
lışmıştı. (...) 

Osmanlı'nın, millet kavramı yeri-
ne ümmet anlayışı koyması, etnik 
çatışmalan uzun süre ertelemiştir. 
Ama şurasını da kabul edelim ki, 
Atatürk'ün savunduğu, sosyolojik 
anlamdaki Türk kavramı da bugün 
en azından Güneydoğu Anadolu'da 
ciddi şekilde sorgulanmaktadır. 

YENİ CUMHURİYET 
Durum böyleyse, Türk kavramına 

sosyolojik anlam veren zihniyetin yeni-
den gözden geçirilmesi artık şart ol-
muştur. 1923'te kurulan cumhuriyet, 
çok büyük ölçüde bu sosyolojik tanıma 
dayalı oldğu için, şimdi yeni bir cum-
huriyet anlayışı tarifinin yapılması ge-
rekmektedir. Bu yeni zihniyeti tarif et-
mek ise yenibir cumhuriyet anlayışı ge-
tireceğinden, buna yeni bir isim bul-
mak doğru olacaktır. Bu isim de, "İkin-
ci Cumhuriyet" olabilir. (...) 

İHTİYAÇ VAR MI? 
Burada önemli olan, yeni bir cum-

huriyet anlayışına ihtiyaç bulunup bu-
lunmadığıdır. İşte bu noktada, gerçek 
görüş farklılıkları ortaya çıkmaktadır 
Türkiye'nin ulaştığı noktada artık, cum-
huriyet anlayışının yeniden gözden ge-
çirilmesi gerektiğini sanıyorum. Önemli 
olan budur. Buna, isteyen ikinci cum-
huriyet der isteyen demez. Ama önem-
li olan, devletin dayandığı resmi anlayı-
şın revizyona ihtiyacı olduğudur." 

(Hürriyet: 27.7.1992) 

Bu tartışmalara "I. Cumhuriyet 
neden duvara dayandı?" sorusuyla 
katılan Çetin Altan, problemin temelini 
kısaca şöyle ortaya koyuyor: 

"I. Cumhuriyet, tarih bilinci yara-
tamadı, hukuk bi l inci yaratamadı, 
ekonomik bilinç yaratamadı. Görüntü 
bir "Kabuk devlet" olmaktan, saydam 
'Teknik devlete" dünüşemedi. Bunun 
da kaymağını üç kuşak boyu kravatlılar 
yedi. Ve işte yine kaynak darlığı... Ve 
işte yine kadro darlığı... 

İnanın kimse, slogancılık ve hama-
set edebiyatıyla gelip dayanılan bu du-
varı aşamaz. 

Yeni ve kışlaya benzemeyen çağ-
daş bir modeli inceden inceye belirle-
memiz ve yaşama geçirmemiz artık 
kaçınılmaz olmada. Yoksa anlamsız sı-
kıntılara doğru kayıyoruz. Vaktiyle Os-
manlının bir türlü "kurtulamadığı türden 
Slkintllara..."(Sabah: 3.8.1992) 

Mehmet Ali Birand ise 2. Cumhuri-
yetin bir zorunluluk halini aldığını söy-

lüyor: 

2. CUMHURİYET NEDEN 
GEREKİYOR ? 
Osmanlılar'dan sonra Atatürk'ün 

kurduğu cumhuriyet günün koşullarına 
uygundu. Sonderece sıkı bir elbise giy-
dirilmişti. Halk kimi seçerse seçsin, ba-
zı temel unsurların zinde güçler tarafın-
dan kullanılması, yani "Devletin üs-
tünlüğü, egemenliğinin" sürmesi il-
kesi geçerli kılınmıştı. 

"Halk cahildir, politikacılar tara-
fından aldatılırlar, biz devleti koru-
malıyız" anlayışı yıllar içinde giderek 
yaygınlaştı ve koyulaştı. 

Koruma kollama görevi de asker-
ler ve bürokrasiye verilmişti. Yıllar için-
de buna bir güç daha elendi: Zengin-
ler. 

Kapital de "kendine göre bir Tür-
kiye düşünerek" bu gruba katıldı. 

Mehmet Altan çok iyi teşhis etti. 
Bunlara "3'lü aristokratlar" diyor. 

Böylece halkın değil, bu üçlü ege-
men grubun dediği olmaya başladı. 
Onların kafalarında bir Türkiye anlayışı 
vardı ve bunu uygulattılar. 

1920'lerde gerekliydi, ancak bu 
üçlünün uyguladığı "Türkiye görü-
şü" zaman içinde aşınmaya başladı. 

Atatürk'ün, laiklik başta olmak üze-
re koyduğu bazı değerler kamuoyu ta-
rafından artık değiştirilemeyecek şekil-
de benimsendi. Ancak katı bir devletçi-
lik ve başka kimseye hayat hakkı tanı-
mayan Türk üstünlüğüne dayanan 
yaklaşımlarla süslü elbisenin birçok ya-
nı artık topluma dar geliyor. 

İşte değişmesi gereken de bu... 
Bürokrasinin, fosilleşmiş 'Türki-

ye anlayışı" ile neleri, nasıl düşün-
memiz gerektiğinden tutun, şirketle-
rin nasıl yönetilmesine kadar herşe-
ye karışan yaklaşımıyla devam ede-
meyiz. (...) Sabah: 1.8.1992) 

Bu tartışmalara ek olarak biz de 
şunu soruyoruz: Cumhuriyet ideolojisi-
nin revizyona mı, yoksa köklü bir deği-
şime mi ihtiyacı vardır? Elbette bu so-
ruyu tartışmanın da zamanı gelecek... 

AKV BÜLTEN 
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George Bush'a Ubûdiyet! 
Noriega'nin elle tutar yönü olmadığı bir gerçek ise de bu yargı 

usulünün adaletle uyuşabilmesi de mümkün değildir. 
Ayrıca, General'in bir devlet başkanı olduğu, ülkesi işgal edilerek 

tutuklandığı ve bu sebeple savaş esiri gibi muamele görmesi gerektiği 
yolunda savunmanın ileri sürdüğü görüşlerin dikkate alınmayacağı da 
peşinen açıklanmıştır. 

Bu sebepledir ki, savunma avukatı jüri kararından sonra aynen 
şunları söylemiştin 

"ABD Hükümeti, kendi kendine dünya polisi görevini vererek 
bir ülkeyi işgal etmiş ve Başkanını tutuklamıştır. Kanaatimizce 
bu, Haçlı Seferlerinin modern versiyonudur. ABD, bütün dünya 
ülkelerine arzusunu empoze etmeyi mümkün görmektedir. Ya-
bancı hükümetler her gün bir kere YVashington'un önünde diz çö-
küp, George Bush'a ubudiyet arz etmezlerse, General Noriega ile 
aynı duruma düşebilirler." 

Kamuran Gürün 
17 Nisan 1992 Hürriyet 

Hızlı ve Yavaş Dünyalar 
ABD 'nin tanınmış fütüristlcri Alvin ve Heidi Toffler, "Gelecek 

yüzyılda insanlık için en büyük tehlike Doğu'yla Batı, hatta Ku-
zey'le Güney arasındaki çatışma değil, hızlı dünyanın yavaş dün-
yadan kopması olacak" diyorlar. 

Toffler'lara göre zaman, üretimin belirleyici etkenlerinden biri ol-
du. Hatta yeni enformasyon teknolojilerinden sonra "vakit" artık sı-
radan bir "nakit" olmaktan çıktı. Çünkü tasarruf edilen her zaman bi-
rimi, son birimden daha fazla para ediyor. 

Bu hız yarışında artık, Üçüncü Dünya ülkesi insanlarının ucuz kas 
gücüne ihtiyaç duyulmuyor. Ne de hammaddelerine. Bilimsel yenilik, 
bilgi ve örgütlenmeye dayanan hızlı üretim, dünyanın hammaddeleri-
ni de değersizleştiriyor. 

* * * 

"YAVAŞ Dünya" ülkeleri, yoksulluk kuyusunda terör ve kaosa 
sürüklenirken, "Hızlı Dünya" ülkeleri de büyük sorunlarla boğuşu-
yorlar. 

Çıplak piyasa mantığının egemen olduğu, rekabetin insanlar arası 
dayanışmayı yok ettiği, doğru ile yanlışı ayıran kıstasların buharlaştı-
ğı ve insanlara yeni yaşam derinlikleri kazandıracak olan eğitim ve 
kültürün, sadece piyasa ve teknoloji endeksli olduğu bir dünyada, tek-
noloji barbarlığı ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. 

Bu toplumların insanları, her an nefesi kesilip, hız yarışının dışın-
da kalma tehlikesi altında, yeni kimlikler arıyorlar. Irkçılık, marjinal-
lik, insanların kendileri için yeni güvenli alanlar yaratmaya çalıştığı 
bu ortamlarda güçleniyor. 

Dünya yeni ve global bir sınavla karşı karşıya, bu ister istemez 
yeni siyasetler, yeni kurumlar, yeni dünya kültürleri ve ütopyalar ya-
ratacak. Ütopyasız ayakta durmak mümkün mü? 

Ferai Tınç 
Hürriyet 19.4.92 

DÜNYA 

Gençliğimin terki vermiyor tasa 

Yolları herzaman yokuşlu dünya 

Pişmanlığı uzun, sevinci kısa 

Ve bahtı inişli-çıkışlı dünya. 

Umutları gülşen, gönlü saraydı 

Mavi gökyüzünden bir yıldız kaydı 

Bir nefeslik ömür bir rüya mıydı 

Bak geçti ölümlü-dirimli dünya. 

Yazıldı çizildi bitti nefesim 

Seven yüreklerde kaldı adresim 

Albümde çiçekli silik bir resim 

Kimseye kalmadı sevimli dünya. 

Tutkulu sevgiler döner nefrete 

Kimseler geçemez sınırdan öte 

Olanca müstekbir, bunca şöhrete 

Gülmedi alımlı-çahmlı dünya. 

Varlıkla yokluğun canlı sentezi 

Kimseye yarolmaz sınav merkezi 

Ah hangi esenlik hangi fantazi 

Koyu bir gölgedir ölümlü dünya. 

Bir hesap gelecek inceden ince 

Bitecek sonunda oyun eğlence 

Kendisinden mahrum koyar ilkönce 

Vefasız gelimli-gidimli dünya. 

—Necati Aykan 
5.8.1991 
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