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Tarihi Bir Dönemecin Eşiğinde:
İslâm’ın Gelişi ve Protestanlaştırma Ttızağı

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı’nm “durdurulması”ylü 
birlikte Batı’da, İslâm’ın bir aktör olarak tarih sahnesinden 
çekildiğine hükmedilmişti. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğine 
gelindiğinde tslâmhn kitleselleşerek yeniden müslüman 
toplumların kimliklerini tanımlayan ve belirleyen yegâne 
aktör haline geldiği gözlendi. İslâmî söylemler ve oluşumlar, 
her ne kadar naif ve zayıf da olsalar, sonuçta, Müslüman top' 
lumlarda en güçlü alternatifler haline gelmeyi başarmışlardı. 
İşte bu durum, Batıhları, fena halde ürkütmeye yetti: Soğuk 
Savaş sona erdi/rildi ve İslâm “yeni tehdit” veya “yeni düş
man” ilân edildi. İslâm, neden “yeni küresel düşman'* ilân 
edilmişti?
Bu sorunun cevabı çok açık ve netti: İslâm, modernliğin mey- 
dan okumasından sonraki süreçte ilk kez 20. yüzyılın son çey- 
reğinde Özne olarak yeniden tarih sahnesine çıkma emare- 
leri gösteriyordu: Bu nedenle Batılılar, tüm büyük ölçekli stra
tejilerini İslâm’ın yeniden tarih sahnesine çıkışını engelleme
yi eksene alacak şekilde belirlemeye başlamışlardı.
İslâm’ın, yakın tarihte ilk kez, dünyanın şekillenmeskıde kilit 
rol oynayacak bir konuma, Özne konumuna gelmekte oluşu, 
Batıkların panik psikolojisiyle hareket etmelerine yolaçmıştı: 
Batıklar, özelde İslâm dünyasınm kaynakları, yönetimleri ve 
yöneticileri üzerindeki kontrollerinin, genelde ise küresel se- 
küler sistemin sarsıntı geçirebileceğinden korktuklarını gös
teren paranoyak projeler geliştirdiler: İslâm’ın yeniden tarih 
sahnesine çıkışını durdurmak amacıyla, önce, İslâm’ı “yeni 
düşman” ilan ederek, terörle ve şiddetle özdeşleştirdiler. Son
ra da İslâm’ın gücünü ve dinamizmini kırabilmek için İslâm 
dünyasmda yepyeni ve sinsi bir projeyi, İslâm'ı protestanlaş- 
tırma projesini adım adım hayata geçirmeye başladılar: Artık 
İslâm, protestanlaştırılmalı; yani kamusal / görünür hayat
tan uzaklaştırılmalı ve bireysel alana hapsedilmeliydi. 
Ümran’ın bu sayısında İslâm’ın protestanlaştırılması projesi
ni, bu projenin tutup tutmayacağını, püskürtülüp püskürtüle- 
meyeceğini çeşitli boyutlarıyla masaya yatırıyomz. A^Tica 
Avrupa’da Protestanlığın oluşum sürecini ve İslâm’ın nasıl 
protestanlaştırılmaya çalışıldığını da analiz ediyoruz. Kap
samlı kapak dosyamızda yer alan yazıları yararlanarak ve 
beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.
Gündem sayfalarımızda erken seçim ve sonrasına ilişkin 
doyurucu analiz yazılarımız yer alıyor. Ayrıca bu sayıdan 
itibaren “derin analiz” başlıklı bir bölüm başlatıyoruz. 
Kültür-sanat sayafalanmızda Mehmet Özay’ın Malta seya
hati izlenimlerini keyifle okuyacağınızı şimdiden söy- 
leyebiliriz.________________________
Yeni, daha heyecanlı, daha dinamik, daha dopdolu Um- 
ran’larda buluşmak dileğiyle...
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KİMYAMIZI BOZMAYA 
ÇALIŞIYORLAR 

AMA BAŞARAMAYACAKLAR

YUSUF KAPLAN

O ldu olacak, geldi gelecek 
derken sonunda Türkiye 
erken genel seçimlerin 

kapısmı çaldı. Türkiye’de pek çok 
kişi, pek çok kesim, “vaziyet” böyle 
giderse seçim yapılmasma izin ver
meyecekler, diye düşünüyordu. 
Çünkü 28 Şubat sürecinin estirdi
ği boğucu, bunaltıcı ama konjonk- 
türel, dolayısıyla geçici karabasan 
havası hayatımıza öylesine nüfuz 
etmiş, öylesine sinmişti ki, artık bu 
ülkede uzunca bir süre kolay kolay 
seçim yaptırtmazlar, demeye baş
lamıştık.

Ama sonunda birdenbire son 
bir ay içinde hızlandırılmış film şe
ridi gibi yaşanan olağanüstü geliş
meler, sarsıntılar, istifalar, dep
remler, sonunda Türkiye’yi seçim 
sath-ı mailine getirip bırakıverdi.

Evet, ne oldu da, birdenbire er
ken seçim kararı alındı? Ve ikinci 
bir soru: Peki, seçimlerden sonra 
nasıl bir manzarayla karşılaşacağız?

Bu iki sorunun cevabını, son 
birkaç hafta süresince yaşanan 
olaylara bakarak asla cevaplandıra- 
mayacağınızı hatırlatmak isterim. 
Çünkü son birkaç haftada yaşanan 
gelişmelerin neden patlak verdiği
ni ve Türkiye’nin seçim lerden  
sonra nereye doğru koşabileceğini 
veya yol alabileceğini kestirebil- 
m ek için, bu noktaya nerelerden

geçerek ve nasıl geldiğimizi çok iyi 
anlamamız gerekiyor.

Erken Seçim Kararı, Ne Anlam 
İfade Ediyor?

Önce ilk sorudan başlayalım. Tür
kiye’de birdenbire erken seçim ka
rarı alınmasının pek çok irili-ufak- 
lı nedeni var. Ama benim dikkati
nizi çekmek istediğim en önemli 
neden şu: Türkiye, Soğuk Savaş’ın 
sona ermesinden sonraki son 10 
küsur yıllık süreçte, hem büyük 
fırsatlarla karşılaştı; hem de bu 
büyük fırsatları göz göre göre ka  ̂
çırdı. Ve sonunda öylesine büyük 
ve silkeleyici operasyonlara m a
ruz kaldı ki, sonunda son operas
yonu püskürtebilmek için beklen
medik bir manevrayla erken seçim 
kararı al/m/dı.

Son operasyon derken kastetti
ğim şey şu: Amerikalılar, Türki
ye’de seçimlerin 2004’te yapılma
sını istiyorlardı. Çünkü seçimlere 
kadarki yaklaşık iki yıllık süreçte 
kendi çıkarlarını koruyacak ve 
Türkiye*nin kimyasını iyice boza
cak  (=İslâm’la ilişkilerini iyice sa
katlayarak, Türkiye’de Islâmi söy
lemlerin uzunca bir süre güçlen
mesini önleyecek) Islâm*la ve do
layısıyla toplumla ilişkileri sıfır
lanmış veya apaşikâr sıfır olan  
bir teknokratlar ve siyasetçiler

kadrosunu Türkiye^nin başına  
getirmeyi planlıyorlardı. Böylelik
le Türkiye’nin İslâm ekseninde 
bölgesinde yeni bir yörünge oluş
turma hesapları yapması imkânsız
laşacak ve Türkiye bir daha aslâ 
büyük oynamaya kalkışamayacak- 
tı. Bu İŞİ sol ideolojilerle dirsek te
ması içinde olan **liberal sol” kad
roları Türkiye’nin başına getirerek 
yapmayı tasarlamışlardı. Ama er
ken genel seçim kararı alınınca bu 
hesaplar şimdilik suya düşmüş ve 
dolayısıyla püskürtülmüş oldu.

Amerika böylesi bir operasyona 
ÖzaVdan yediği ^̂ kazık** (=Kara- 
deniz İşbirliği gibi devasa bir proje
yi hayata geçirip, Türkiye’nin Orta 
Asya’ya kadar açılmasını sağlayabi
lecek büyük bir koridor oluşturma
sı ve Türkiye’yi dışarıya her bakım
dan bağımlı hale getiren, toplumla 
elit kadroları sürekli birbirinden 
uzaklaştıran tabuları yıkmaya inat
la ve ısrarla devam edeceğini ilân 
etmesi vesaire) ve Erbakan’m, 
Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını 
ve hatta hegemonyasını sarsabile
cek olağanüstü gelişmelerle sonuç
lanacak icraatlarmı gözönünde bu
lundurarak karar vermişti.

Bu operasyonun bir de adı var
dı: Türkiye laikliğiyle Islâm dün
yasına model olmalıydı. Düşüne
biliyor musunuz, Amerika’daki ve 
Avrupa’daki akademisyenlerin bi
le Türkiye’yi çıkmaz sokaklara sü
rüklediklerini söyledikleri ve 
anokronik laikliğimiz Amerika ta
rafından İslâm dünyasına model 
olarak sunuluyordu!

Peki, böyle bir şeye neden ihti
yaç duyuluyordu? Elitlerimizin 
mutlaka anlamaları ve üzerinde bir 
hayli kafa yormaları gereken nede
ni şuydu bunun: Türkiye’nin uygu
ladığı ve Türkiye^yi her bakımdan

4  Ümran ■ Ağustos • 2002



KİMYAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR / KAPLAN

tıkayan ve Batılılara hağımlı hale 
getiren laiklik modelimizin biraz
cık yumuşatılarak îslâm dünyasına 
da taşınmasıyla birlikte Türki
ye’nin İslâm dünyasında İslâm ek
senli bir yörünge oluşturmaya kal
kışması imkânsız hale gelmiş olacak 
ve ancak böylesi bir yol izlendiği 
takdirde Türkiye’nin kendi başına 
hareket etmesi önlenecektik

Son aylarda bu konu Amerika' 
h üst düzey yöneticiler tarafından 
da, Amerikalı stratejistler tarafın
dan da ısıtılıp ısıtılıp gündeme ge
tirilmeye başlanmıştı. Çünkü 
Amerikalıların Türkiye’yi başka 
türlü kontrol edebilmeleri müm
kün değildi. Çünkü Türkiye aslâ  
kendi haline bırakılm ayacak ka' 
dar önemli ve kritik bir ülkeydi. 
Çünkü Türkiye’nin kendi haline 
bırakılması, Türkiye’nin zamanla 
kendine özgü bir yörünge oluştur
masıyla sonuçlanabilirdi. Nitekim, 
İran, Rusya ve Çin’le yapılan en 
üst düzeydeki temaslar ve anlaş
malar, bunun küçük ama sonuçları 
itibariyle ürkütücü göstergeleriydi.

O yüzden son bir ay içinde ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Wol/o- 
m tt’in de, eski ABD Başkanı Clin- 
ton’ın da art arda Türkiye’ye yaptık
ları ziyaretlerde ve verdikleri konfe
ranslarda söyledikleri bir şey vardı. 
Medyamızın köle ruhlu kalemşörle- 
rinin Clinton ve Wolfowitz’in altı
nı çizdikleri noktanın ne anlam ifa
de ettiğini kavrayabilmeleri zor ol
duğu için Clinton ve Wolfowitz’in 
söyledikleri güme gitti.

Clinton, Çırağan Sarayı’nda 
yaptığı konuşmada aynen şöyle de
mişti: “Türkiye’nin başka bir yö
rüngeye kaymasına izin verme' 
meliyiz-  ̂ O yüzden Türkiye’nin 
A B’ye girmesi Türkiye için haytt' 
tî önem arzediyor. Türkiye’nin

üyeliğinden beklentisi ile bizim zi
hinsel melekeleri dumura uğramış 
elitlerimizin ve aydınlarımızın 
beklentileri hiç örtüşüyor mu? El
bette ki değil.

Wolfowitz de Clinton’m söyle
diklerini çok daha açık bir şekilde 
dile getirmişti; “Türkiye’nin me' 
deniyet değiştirmesine göz yum' 
mamalıyız ” Yani Wolfowitz, açık
ça şunu demek istiyor/du: “Şu an  
Türkiye, sizin elitlerinizin de söy- 
ledikleri gibi, Batı medeniyetinin  
bir parçası. Dolayısıyla Türki' 
ye’nin Batı medeniyetinden çık' 
maması gerekiyor”.
Oysa gerçekte Türkiye Batı mede
niyetinin bir parçası değil. Bunu 
Amerikalılar da çok iyi biliyorlar; 
ama Türkiye’nin Batı yörüngesin
de kalması ve sürekli kontrol al
tında tutulması ve sonuçta kendi
ne özgü bir yörünge oluşturmaya 
kalkışmaması için Türkiye’nin Ba
tı medeniyetinin bir parçası olma
sı gerekiyor. Oysa toplumun kahir 
ekseriyeti Müslüman. Hem Müslü
man olacaksınız, hem de Batı me
deniyetinin bir parçası olduğunuzu 
söyleyeceksiniz. Böyle saçma bir 
şey olabilir mi? Mesela Ameri
ka’nın farzı muhal, İslâm medeni
yetinin bir parçası olduğunu söyle
diğinizde ne yaparlar adama? Böy
le bir şey olabilir mi? Elbette ki 
olamaz. Gülerler adama.

İslâmîleşmenin Kitleselleşmesini 
Durdurabilmek İçin...

Türkiye’de son 30 yılda yaşanan 
bir fenomen Amerikalıları çok ür
kütmüştü; İslâmileşmenin kitlesel
leşmesi fenomeniydi bu. Bu yöne
limin durdurulması zorunluydu.

Varılan sonuç, eğer bu İslâmi- 
leşme trendi, ya da İslâmileşmenin

temler sarsılacaktı. İkincisi de, se- 
küler-otoriter sistemlerin sarsılma
sı, müslüman toplumların kendi 
kaderlerini ve geleceklerini kendi
lerinin belirlemeye ve kendi kay
naklarını kendilerinin kullanmaya 
başlamaları sonucunu doğuracaktı.

Müslüman toplumların kitlesel 
olarak İslâmileşmelerinin durdu
rulmasından başka çıkar yol yoktu.
O yüzden benim 1989 / 1991’den 
itibaren başlattığım küresel 28  
Şubat projesi hayata geçirilmeye 
başlandı. Bu süreçte birkaç şey bir
den hayata geçirilmeye çalışıldı. 
Yapılan şeyleri Türkiye özelinden 
giderek açımlamak istiyorum.

Önce Türkiye’deki siyasi siste' 
min dengesi bozuldu: Sağ ve sol
daki merkez partiler teker teker 
birkaç parçaya bölündü. Türkiye 
büyük programları olmayan son 
derece zayıf ve zoraki oluşturulan 
koalisyonlara mahkum edildi. Ar
dından İslamcı partinin de bölün
mesi sağlandı. Böylelikle Türki
ye’deki siyaset kurumu zayıflatıldı; 
hatta çökertildi.

Ardmdan ikinci proje işletil
meye başlandı; 1997’de “balans 
ayan”yla birlikte İslâmileşmenin 
kitleselleşmesine siyaseten de, top
lumsal olarak da, ekonomik olarak 
da büyük bir darbe vuruldu. Toplu
mun İslâm’la ilişkisi minimum dü
zeye indirilmeye çalışıldı. Böylelik
le Türkiye’de ilk kez İslâm’la iliş' 
kisi sıfırlanmış bir kuşak zuhur 
ettirilmeye başlandı. Dolayısıyla 
toplumuzun kimyası bozulmak is
tendi. Bu toplumu millet yapan or
tak dinamikler, duyarlıklar, aidi
yetler yok edilmeye çalışıldı; etnik 
kimlikler kaşındı. Türk toplumu- 
nun İslâm’la ilişkilerinii sakatlaya
rak bu milleti millet yapan temel 
dinamiklerin dinamitlenmesi süre-

AB^ye girmesi, başka bir yörün
geye girmesini önleyecektir.”

Clinton’ın Türkiye’nin AB

kitleselleşmesi önlenemezse aynı 
anda iki şey birden vuku bulacak
tı; Birincisi, seküler-otoriter sis

cinin, 3 Kasım seçimlerinden son
ra hızlandırılmak istendiğine özel
likle dikkat çekmek istiyorum.
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Üçüncü proje ise Türkiye^yi 
ekonom ik olarak çökertm ek/ti.
Modem tarihimizin bu en uzun 10 
yıllık sürecinde hayata geçirilmeye 
çahşılan Türkiye’yi ekonomik ola
rak çökertme projesinin Türki
ye’de bugüne kadar toplumun kül
türel dinamikleriyle ve değerleriy
le ilişkileri sakat olan bazı yerli güç 
odaklarını silkeleyerek uyandırdı
ğını hatırlatmak isterim. Zaten 
Türkiye*de erken genel seçim ka
rarının alınmasında, Türkiye üze
rinde oynanan oyunları farkeden 
bu yerli güç odaklarının Am erika
lıların oyunlarını püskürtme kay
gılarının belirleyici olduğunu dü
şünüyorum. Çünkü Amerikalılar, 
Türkiye’de erken seçim istemiyor
lardı. K em al Derviş ve benzeri 
isimleri 2004’te yapılacak seçimle
re kadar hazırlamak ve içeridekile
rin basiretsizlikleri ve dışarıdakile- 
rin doğrudan müdahaleleri ile çö
kertilen Türk ekonomisine görece 
rahat nefes aldıracak bir projeyi 
“kendi adam ları”na uygulatmak 
istiyorlardı. Böylelikle Amerikan- 
güdümlü aktörler, Türkiye’nin ya
kın geleceğine damgasını vuracak 
konuma geleceklerdi. Ama geldi
ğimiz noktada Amerikalıların he
saplarının şimdilik suya düştüğünü 
söyleyebiliriz.

Amerikalılar, kendi adamlarını 
hazırlarlarken, birdenbire Türki
ye’de erken seçim kararı alınması 
üzerine hemen harekete geçtiler. 
Bir kamyon dolusu adamı Türki
ye’ye gönderdiler. Bu adamlar, acil 
planlar üzerinde kapalı kapılar ar
dında sabahlara kadar kafa göz 
patlattılar.

Öncü Bir Kuşak Olmadan 
Hiçbir Şey Olmaz!

Seçimlerden sonra neler olabilir, 
sorusuna da kısaca cevap vermek 
gerekiyor. Her şeyden önce Ame

rikalılar, Türkiye’nin kimyasını 
bozma (İslâm’la ilişkilerini asgarî 
düzeye indirme) projelerini uygu
latmaya çalışacaklar. îslâmcı parti
lerin iktidara gelmesini kesinlikle 
istemiyorlar; ama İslamcı bir prog
ram uygulamayacağını vadeden 
partilere de pek fazla soğuk bak
mayacaklarını, hele de başka seçe
nek yoksa, kerhen de olsa bu parti
lerle Türkiye’nin geleceğini kendi 
çıkarları doğrultusunda belirlemek 
için yoğun çaba göstereceklerini 
düşünüyorum.

Türkiye’de İslâmî söylemleri 
eksene alan güçlü siyasi partilerin 
etkisiz hale gelmesi veya getirilme
si hem Türkiye’nin geleceği açı
sından, hem de İslâm dünyasının 
geleceği açısından ve son olarak 
da Amerikan hegemonyasının 
hiçbir direnişle karşılaşmadan sür
mesini sağlayacak olması açısın
dan son derece tehlikeli bir 
durumdur.

Bir kere şunu aslâ unut
mayalım: Türkiye’nin sınırlarını 
koruyabilmesi de, toplumsal istik
rarını garanti altına alabilmesi de 
ancak İslâm’la ilişkilerini güçlen
dirmesiyle mümkün olabilecek bir 
şeydir. Türkiye, İslâm’la güçlü iliş
kiler kuramayacak olursa, bu ül
kenin işadamlarının da, İslâm’la 
ilişkileri neredeyse sıfırlanmaya 
çalışılan kuşakların da Türkiye’ye 
hiçbir âidiyet bağları kalmayacak 
ve bu insanlar, en zor zamanlarda 
Türkiye’yi terketmekte hiçbir 
sakınca görmeyeceklerdir. Arjan
tin ekonomisini çökerten en belir
leyici faktörün, Arjantin ser
mayesinin Arjantin’i arkasına 
bakmadan terketmesi olduğunu 
aslâ unutmayalım.

Ben Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde izlemesi gereken 
siyasetin dışında başka bir yol 
öneriyorum. Siyasetin yeniden 
rayına oturabilmesi, Türkiye’nin

yeniden istikarara kavuşabilmesi 
ve yeni bir eksen oluşturacak bir 
dinamizm ve performans gös
terebilmesinin ancak ondan sonra 
mümkün olabileceğini düşünüyo
rum.

Önerdiğim şey şu: Tür-
kiye^deki İslâm î oluşumlar, 
büyük ölçüde her şeyi siyaset 
kurumuna endekslemiş dürüm
dalar. Bunun ne kadar riskli ve 
teh likeli olduğunu bu yazıda 
buraya kadar özetlediğim Tür
kiye’nin son 10 yıllık felaket ve 
kaos dolu tablosu çok iyi kanıt
lıyor. O yüzden İslâmi oluşumların 
faaliyetlerinin aynı zamanda top
lumsal, kültürel, entelektüel ve 
ekonomik alanlara kaydırılması ve 
güçlü kurumlaşmalarla bir daha 
sarsılmayacak şekilde dal budak 
salmasının sağlanması gerekiyor. 
Böylelikle Türkiye’yi siyasi, top
lumsal, ekonomik ve kültürel 
olarak başarıyla yönetebilecek, 
Türkiye’ye yepyeni açılımlar ve 
atılımlar yaptırtacak öncü bir 
kuşak yetiştirilmelidir. İşte o 
zaman bizim kimyamızı kimse boz
mayı başaramayacaktır.

Türkiye’yi yaklaşık 100 yıldır 
belirgin bir şekilde Sabataycıların 
yönettiğini ve yönlendirdiğini 
unutmayalım. Sabataycılar gibi 
gizemli, esrarengiz toplulukların 
kurulmasını önermiyorum elbette. 
Benim söylemek istediğim şey şu: 
Öncü bir kadrosu olmayan hiçbir 
hareket, hiçbir ülke aslâ başarılı 
olamaz. Bugüne kadar İslâmi 
oluşumların omurgasının siyaset 
eksenli faaliyetler içinde olmaları, 
böylesi öncü bir kuşağın yetiştiril
mesinin ihmal edilmesiyle sonuç
lanmıştır. Asalet, şahsiyet, ahlâk, 
bilgi, birikim, heyecan sahibi, 
kompleksiz ve özgüven-dolu bir 
öncü kuşak yetiştiremediğimiz 
sürecek aslâ yeniden ayağa kal
kamayacağımızı bilelim, diyorum.*
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G eçtiğimiz ayların birinde 
yaptığımız değerlendir- 
mede, “İkinci bir 28 Şu- 

bat”tan söz etmiştik.
Birincisi hepimizin malûmu 

olan 28 Şubat!,. Erbakan hükü
metinin askeri bir muhtıraya ma
ruz kaldığı tarih ki, DYP’den vâki 
istifalarla o hükümetin ömrü bir 
kaç ay daha ancak sürebilmişti.

“İkinci 28 Şubat” ise, sanki 
bir “Düyûnu Umûmiye” müfettişi 
Kemal Derviş’in ekonominin başı
na getirilmesi ile sonuçlanan bildi
ğimiz Şubat krizi!.. Birinci 28 Şu
batla siyaseten ipotek altına alı
nan Türkiye ikinci 28 Şubatla da 
tam bir ekonomik vesayet altına 
sokulmak durumunda kalmıştı. Bu 
durum halen devam ediyor. Ayrıca 
IMF reçetelerinin bu ülkede ve 
ekonomik krizin çözümüne en 
ufak bir katkı sağlamadığını gör
mek için fazla bir zaman kalmadı 
sayılır. Sonbahara ya da seçim son
rası bu akıbetle muhakkak ki kar
şılaşacağız. Kemal Derviş’in ateşle
diği seçim fitilinin altında yatanın 
asıl bu endişe ve panik olduğunu, 
kamuoyu olarak nihayet öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Bu girizgahla yakından alâkalı 
bulunduğu için geride bıraktığımız 
“hızlı ve aşırı sıcak Temmuz” ayı
nın siyasal gerginliği üzerinde özel
likle durmak gerekmektedir. Bu 
gergin ve son derece çatışmalı ge
çen Temmuz’da yaşananları sağ
lıklı değerlendiremezsek, ömünüz- 
deki sonbahara yönelik gelişmeleri 
ne kavramamız, ne de öngörmemiz 
mümkün olabilecektir.

Üçüncü 28 Şubat Denemesi

Bu değerlendirmeye girişmeden

ÜÇÜNCÜ 28 ŞUBAT 
DENEMESİ

NECM ETTİN  TURiNAY

maktadır. O da, "yeni ve üçüncü  
bir 28  Şubat” teşebbüsünden baş
ka bir şey olamaz. Bir şartla ki, bu 
üçüncü 28 Şubat denemesi teşeb
büs safhasında kaldı ve muvaffak 
olamadı. Daha doğrusu 28 Şubat 
bombası darbecilerin elinde patla
dı. Hemen hemen bütün niyetleri 
kursaklarında kaldı. Sırf bununla 
da sınırlı değil tabiki. Fiilî niyet ve 
teşebbüsleriyle, gün ortasında tam 
mânâsıyla teşhis edildiler ve elleri 
ayakları birbirine karışıverdi. 
Onun için, planladıkları menfi 
hükümet darbesinde muvaffak ola
madıkları için, bu teşebbüse, doğ
rudan "Üçüncü 28 Şuhat^* yerine 
yeni bir "28 Şubat teşebbüsü** de
mek daha uygun düşmektedir.

Ecevit’i Başbakanlıktan uzak
laştırarak MHP’yi hükümet dışına 
itmek amaçlı yeni hükümet darbe
sinin asıl amacının; ne seçim ne de 
AB hedefleriyle alâkasının bulun
madığını; bunun yerine Kemal 
Derviş’in ateşli seçim teşebbüsün
den de vazgeçerek uzun vadeli ye
ni bir hükümet uygulamasının mu- 
rad edilmiş olduğunu, şimdi şimdi 
daha iyi kavrama imkanı buluyo
ruz. Atatürk’ün son yıllarındaki 
hastalığını, tedavi sürecini ve ya
bancı Fransız doktorlardan kuşku
larını, “Beni Türk doktorlarına 
emanet ediniz” ısrarlarını hatırla-

şi de, asıl anlamını şimdi şimdi ka
zanıyor. Meğer Ecevit’e, "görev 
yapamaz** raporunun verilmesine 
ne kadar da yaklaşmışız? (Not: Ba
sında, bu hususta rapor ihtiyacın
dan söz eden kalemleri bir bir ha
tırlamaya çalışın, Ecevit’in yüzü
ne, rapor talebinde bulunanlardan 
biri Kemal Derviş, biri de Mesut 
Ydmaz değil miydi ayrıca?)

Ecevit’e görev yapamaz raporu 
verilecek, ardından da DSP’nin 
başına süratle Hüsamettin Özkan 
değil, İsmail Cem getirilivere- 
cek!.. Ya da Kemal Derviş!.. Der
viş milletvekili olmadığı için de, 
Başbakanlık İsmail Cem’e lütfedi
lecek. Sizin anlayacağınız, yeni bir 
DSP-ANAP bloğu stepne olarak 
da DYP!.. Eğer oylar yetmiyorsa 
AKP veya SP’den biri de dışardan 
destek veremez miydi?

Arkasında doğrudan TÜSI- 
AD’ın, sermaye basınının ve özeU 
likle IMF ve ABD mûsevi lobileri
nin bulunduğu hükümet darbesi 
karşısında maşallahı var ki, başlan
gıçta islâmi basın da epeyce alkış 
tutmadı değil. Tam bir halk psiko
lojisi ile, önünü arkasını görme
dikleri bir operasyonu alkışlayan
lardan geçilmez olmuştu. Neden 
neden sonra, Ecevit’in kararlı tu
tumu görüldükçe bu darbe-i hükü
met denemesi karşısında dış bası-

önce, yaşadığımız Temmuz süreci
ni anlamlandırmak için yeni bir 
kavramlaştırmaya ihtiyaç bulun-

dıkça; Ecevit’in hastane kuşkuları
nın ardından içine düştüğü psiko
loji ve bir daha hastaneye gitmeyi-

nın değerlendirmeleri ortaya çık
tıkça, özellikle de, Türkiye’deki 
derin güçlerin birbirleriyle çelişen
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ve çekişen tutumları belirginleş' 
tikçe; “etekleri zil çalan” tavırlar 
daha gerçekçi ve nesnel bir zemine 
çekilmeye yüz tuttu.

Bu zeminde Ecevit’in Tan- 
tankla göılişerek Mesut Yılmaz’ı, 
Zekeriya Tem izel’lt görüşerek Ke- 
mal Derviş’i ve onun arkasında 
duran IMF’yi uyarması isabetli ol' 
muştur. Aynı şekilde Ecevit, DYP 
lideri ile görüşerek, Mesut Yılmaz’ı 
koalisyon dışına bırakabileceği 
mesajını vermiştir. Bunun da öte' 
sinde DYP lideri, o süreçte gerçek
ten iyi bir sınav vermiş darbe te- 
şebbüsünü erken kavramış ve 28 
Şubat’ta kendisini cezalandıran 
derin veya açık, iç veya dış güçle- 
rin iltifatlarına mesafeli bir tutum 
takınabilmiştir. Yani DYP, (Yd- 
maz artı 1. Cem ve Derviş) hükü
met planına balıklama atlamamış, 
bilakis ANAP’ın ayrılması ihtima
li karşısında, Ecevit ve Bahçeli’nin 
yanında yer almayı tercih edebil
miştir.

Bu süreçte en manidar tavırları 
ise -Cumhurbaşkanı sergilemiş, 
DSP’deki istifa rüzgarına set çeke
bilmek amacıyla, Ecevit’in atadığı 
yeni bakanları anı anına onaylaya
rak karşı cenaha olan muhalefetini 
sergilemekten geri durmamıştır.

Bu aşamada VIHP lideri Devlet 
B ahçeli’nin sergilediği tutum ise,

oyunu görmek ve bozmak bakı
mından, hükümet içi ve hükümet 
dışı partilerin çoğuna tekaddüm 
ettiğini gösteriyor. Bahçeli’nin si
yasi öngörüleri ile mi izah etmek 
gerekir bu tekaddümü, yoksa “dev
let içi” kamplardan birinin uyar
ması ile mi? Bunu takdirlerinize 
arz ile iktifa ediyorum. Çünkü 
Bahçeli’nin, daha Hüsamettin Öz- 
kan-Ecevit görüşmesinden bir haf- 
ta-on gün önce Uludağ yaylaların
dan yaptığı “seçim salvosu” şimdi 
daha iyi anlaşılıyor ki, karşı oyunu 
bozmak amacını taşıyormuş. O sı
ralarda hiç kimse bu teşebbüsü 
ciddiye almamıştı hatırlarsanız.

Meğer iş ne kadar ciddi imiş ki, 
derin güçlerin darbe-i hükümet te
şebbüsünü Bahçeli, seçim tehdidi 
ile bozmaya kalkışmış. Yani ülkeyi 
seçime götürür, gene de sizin te
şebbüsünüze (Ağustos Yüksek As
keri Şurası’ndan önce) imkân ta
nımayız anlamını taşımakta imiş 
Bahçeli’nin seçim tehdidi. İsterse
niz biraz daha açalım: Dış destekli

r

güçlerin hükümeti devirirken; 
kendilerine bel bağladığı DYP ile 
AKP’nin, seçime yüzde yüz evet 
diyeceğini bilerek yapılan bir tek
lif bu. Geriye kalanlar ise seçim
den ödü kopanlar!.. Başta ANAP, 
sonra DSP’den ayrılanlar ve Ke
mal Derviş!.. Buna TÜSİAD’ı, bü

yük basını ve bazı dış tezgâhları da 
ekleyin isterseniz. Ayrıca bu dö
nem zarfında Bahçeli’nin, Ecevi’ti 
ayakta tutmakta gösterdiği direnci 
de unutmamak gerekmektedir.

Bu arada DSP’den ayrılmaların 
alabildiğine arttığı sıralarda, Ece- 
vi’in iki kere MİT Başkanı Şenkal 
Atasagun ile görüştüğünü biliyo
ruz. Söylendiğine göre bu görüşme 
Başbakan’ın daveti ile gerçekleş
miş. Gene söylendiğine göre, bu 
görüşmede Ecevit iktidar partisin
den, hem de Başbakan’ın partisin- 
den yağmur gibi istifalar sürüp gi
derken; yani Türkiye’de fiili bir 
hükümet darbesi yaşanırken; istih
barat kuruluşu MIT’ten herhangi 
bir bilgi, doküman veya duyumun 
kendisine ulaştırılmamış olmasını 
manidar bulduğunu ifade etmiş. 
Arkasından da, görevden alma 
tehdidi ile iç içe, Ecevit MİT Baş- 
kanına şunları söylemiş:

“Ben Süleyman Demirci deği
lim! .. Olmak da istemem. Kendi hü
kümetine darbe yapıldığından, ancak 
darbeden sonra haberdar olabilen bir 
başbakan durumuna da düşmek iste
mem! .. ”

Ankara kulislerinde konuşu
lanlara bakılırsa, bu konuşmanın 
ardından Ecevit’e bir hayli dosya
lar taşınmış. Tabiî ki Mesut Yıl
maz, Hüsamettin Özkan, Kemal 
Derviş, İsmail Cem ve DSP’den 
ayrılan ve ayrılmayanlar hakkın
da!... Ortaya çıkan manzaradan en 
rahatsız olan kişinin Mesut Yılmaz 
olduğunu unutmamak gerekiyor 
ki, bunun üzerine Ecevit Mesut 
Yılmaz’ı sıkıştırmış ve kendisine 
iki günlük süre tanımış: "îyi dü
şün!.. Hükümette kalacaksan J<al, 
ayrılacaksan ayrıl; yoksa senin yerine 
DYP’yi koalisyona almakta tereddüt 
etmeyeceğim”.

İşte bu tehditten sonradır ki 
Mesut Yılmaz, DSP’den ayrılan
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**eskinin yenilerV^ arasını bilinçli 
olarak açmaya başlayıvermiş ve 
ehlileşmekte de gecikmemiş. Yani 
böylece hükümetten ayrılmayı ko- 
lay kolay göze alamayan ANAP’ın 
durumu netleşince; DSP’den ayrı- 
lanlar kadar, onları ayrılmaya teş
vik eden güçlerin de oyunu yarıda 
kalıvermiş. Sırf onlarla sınırlı değil 
tabiki. Sonbahar döneminde muh
temel görünen ABD’nin Irak mü
dahalesi sırasında Türkiye’nin des
teğini yüzde yüz garanti altına al
mak isteyenlerin, ayrıca da önü
müzdeki Aralığa doğru Kıbrıs ko
nusunda Türkiye’yi tavize zorla
mak ve kolay ikna edilebilir hale 
getirmek isteyen çevrelerin oyunu 
da yerle bir olmuş.

İşte Temmuz ayında yaşanan 
darbe-i hükümet teşebbüsünün ar
danda yatan gerçekler bunlar. Bu 
teşebbüsün temelinde uluslararası 
sistem adına Türkiye’ye karşı du
yulan bir kuşku ve bu kuşkunun gi
derilmesi arayışı söz konusudur. 
Önümüzdeki sonbaharda Türkiye 
ile uluslararası egemen güçlerin 
arasına bazı kara kedilerin girmesi 
ihtimali yüksek görülüyor çünkü. 
Irak’a müdahaleyi arzu etmeyen, 
yerine göre de şarta bağlayan bir 
Türkiye yerine 28 Şubat dönemin
de olduğu gibi metbû bir Türkiye 
arayışı söz konusu. Zire Ecevit ile 
Bahçeli’nin gerek Kuzey İrak, ge
rek Kıbrıs konusundaki tutumu bi
linmiyor değil. Öyleyse bunun ça
resine bakılmak gerekmez meydi? 
Mevcut Genelkurmayın bu husus
taki görüşlerini de, son günlerde 
Doğan Güreş açıkladığına göre, 
ABD açısından durumun vehâme- 
ti daha bir ortaya çıkmıyor mu?

Ne var ki **Bremen Mızıkacı^ 
lan ” hadiseyi bu zeminde görmü-

yani 2003’ten sonra gerçekleştiril
mesi gereken taahhütleri öne çek
mek olarak görüyorlar. Herkesin 
sandığının aksine Türkiye’nin AB 
önündeki engeli, idam gibi orta 
vadeli taahhütler olmayıp, tam ak
sine Kıbrıs ve AJB Ordusu gibi 
kronik meselelerdir. Dolayısıyla 
Türkiye’de, AB sürecine ilişkin iki 
farklı strateji sürekli çekişiyor. AB 
mi? Kıbrıs konusundaki gelişmele
re göre evet!.. Yani ondan sonra 
ne idam, ne ana dilde eğitim ve 
yayın mesele bile değil. Ayrıca şu
nu unutmayalım: Türkiye Kıbrıs 
konusunda, A B’den ziyade 
ABD’nin tutumunu test etmek is
tiyor. Onun için yoğurdu üfleyerek 
içiyor. Bu arada İrak müdahalesini 
arzu etmeyerek ve de tehire zorla
yarak!.. Çünkü Irak’a müdahale 
durumunda, Türkiye ister istemez 
bu işin içinde olacak, yani savaşın 
ta ortasında. O takdirde Irak’a mü
dahaleye, İngiltere dışında muha
lefet eden AB ülkelerinin eline, 
Türkiye aleyhine büyük bir koz ge
çecek ve ülkemizi alabildiğine dış- 
layabileceklerdir. Yani M. Yılmaz,
i. Cem ve K. Derviş takımı ve bir 
de TÜSİAD tabiî ki, Irak müdaha- 
lesi sırasında elsiz ayaksız ABD’nin

olacaktır. Lütfen bunu bir yerlere 
yazın!..

Dolayısıyla bu hususta şimdilik 
yapılacak birşey gözükmüyor. Ne 
var ki orta vadeli taahhütlerin dı
şında kalan on civarındaki yasa de
ğişikliğinin, Kasımdan önce behe
mehal gerçekleştirilmesinde acele 
edilmesi iktiza eder. Biz şahsen 
Türkiye’nin AB politikalarından 
geri durmasından yana değiliz. Evet 
AB, fakat 28 Şubat teslimiyetçiliği 
ile değil!.. 28 Şubat döneminde 
Türkiye’yi elsiz ayaksız İsrail’in kuy
ruğuna taktıkları gibi bir AB yan
daşlığı değil. Tam aksine her adımı
nı teenni ile atarak!.. Bu işin Tan
zimat Fermanı’na, yani “şimdi batılı 
oiduk-sınıflan doldurduk” zevzekliği
ne çevinneden yapmalc!.. Bu ba
kımdan Türkiye’nin Irak müdaha
lesi karşısındaki tutumu ile, Kıbrıs 
konusunda AB’nin ve ABD’nin tu
tumudur önemli olan. Rum kesimi 
yılbaşı itibariyle AB’ye girerse, bu iş 
zaten bitmeye yüz tutmuş demektir. 
ABD’nin Irak müdahalesinde ben
zer sorunlar doğuracağı asla unutu- 
lamaz. İşte Birleşik Amerika’nın 
tavrı, Türkiye’nin AB’ye girmesin
den yana ise, bu iki konu tam bir 
katalizör vazifesi görecek demektir. 
Anlaşıldığı kadarıyle Türkiye, her

yorlar ve sadece AB m eselesi ola
rak değerlendiriyorlar. Türki
ye’nin AB’ye yönelik orta vadede.

şartlarına teslim olacakları için 
Türkiye’nin AB sürecine en büyük 
darbeyi de bu kesimler indirmiş

iki konuda da bu ülkeyi .test etmek 
ihtiyacını duyuyor.

Netice itibariyle, Irak’ta ve
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Kıbrıs’ta "ver kurtuV* mantığın
dan yana olan ve uluslararası sis
tem nâmına yeni bir ^^metbûiyet 
ilânı”na hazırlanan güçlerin oyu
nu şimdilik bozulmuş görünüyor. 
Hem hükümet ayakta kalarak, 
hem de DSP’den ayrılmaların ve 
ANAP’ın en korktukları şey olan 
seçim ürküntüsü ile!.. Bunların en 
misyonlusu ve akıllısı geçinen Ke
mal Derviş de buna dahil. Yapıla
cak seçimde bu sınıfların (Sabate- 
ist zümreler başta olarak) kısmı 
azaminin tasfiyesi ihtimali hiç de 
az değil çünkü.

Yeri gelmişken burada bir hu- 
sûsa daha işaret etmekte fayda bu
lunuyor. Dikkat etmişseniz, geçti
ğimiz Temmuz boyunca ordudaki 
terfi, atama ve emekliliklere iliş
kin hiç bir haber yayınlanmadı bü
yük basında. Anadolu Ajansı’ndan 
olsun, özel ajanslardan olsun bu 
hususta hiç bir haber geçilmemesi, 
büyük basının aynı konuda özel 
haberler yapmaması bilmem sizin 
dikkatinizi çekti mi? Son on yıldır 
Türkiye, böyle bir sükût duvarı ile 
ilk defa karşılaşıyor; siz bunun se
bebini hiç düşündünüz mü?

Bu hususta yapılan yorumlar
dan birine özellikle yer vermek isti
yorum. Eğer darbe-i hükümet yan
lıları muvaffak olsalardı, onlar ordu 
atamalarına müdahale ederek, yeni 
bir mevzi kazanmak isteyecekler
miş. İşte asıl bu oyunları bozulmuş 
ve mevcut sükût duvarı da, ordu 
atamaları konusundaki ciddi bir 
mutabakat noksanlığının işareti 
imiş. Fakat mevcut hükümetin 
ayakta kalması ve cumhurbaş
kanının da bilinen tutumu ile; bu 
alandaki gelişmeler normal, bek
lenen seyrine rucû etmiş imiş. Bil
mem anlatabildim mi? ■

Not: Bu yazı Meclis’in seçim 
kararından önce yazılmıştır.

SİYASET MÜHENDİSLİK İSTER... 
BİRAZ DA OY

MUSTAFA KARAALtOĞLU

S iyasette deniz bitince, insan
ları oyalayacak kadar bile 
umut kalmamış demektir. O 

zaman da telaşla harekete geçilir 
ve umuda tahvil edilebilecek mal
zemeler aranır. Bu durumda çoğu 
kez, vadesi henüz gelmemiş bir he
sabı zararına bozdurmaktan yani 
seçimleri erkene almaktan başka 
çare de bulunamaz. Erken seçim de 
doğrusu, yeni bir erken seçime ka
dar hep çare olmuştur!

Bugün bir kez daha, hepimiz 
adına 5 yıllığına düzenlenen bu 
hesap vadesi gelmeden bozuluyor. 
Tıkanan, çözümsüzleşen, bunalan 
ve hatta değersizleşen siyaset şimdi 
sandığın kurulduğu yere oluk oluk 
akacak ve yeni mecralarda hayat 
arayacak. Eski, kuru nehir yatakla
rının çevresinde sararıp solan ülke 
de bu yeni mecranın kıyısında ha
yat bulmaya çalışacak. Şimdilerde 
ülkeyi saran telaş ve heyecan da 
bundan; yani, sandığın ufukta bir 
silüet olarak belirmesinden olmalı.

Umulur ki, bu kıpırtı hep tatlı 
bir heyecan olarak kalabilsin. Ger
çek şu ki, böyle olamama ihtimali
ni hesaba katmalı ve siyaseti 
önemsiyorsak gelecekten kaygı 
duymalıyız. Çünkü, siyasi partile
rin ve seçmenin seçim telaşı, yani 
demokrasinin **yapıta§ı unsur' 
iaremin sandıktan beklentisi ile 
“siyaset yapıcı unsurlar”m  telaş 
ve beklentileri her zaman farklıdır. 
Seçmen için seçim bir umuttur, si

yaset mühendisleri için ise biraz sı
kıcı ama gerekli bir hesap-kitap 
anlamına gelmektedir. Hesapla
nan, Türkiye’de iktidar etme fonk
siyonunun hangi güç ve güçler ma
rifetiyle deruhte edileceği, hangi
lerine yol verileceğidir. Zira bu, 
seçmenin işaret ettiği güç ya da 
güçlere bırakılmayacak kadar 
önemli bir fonksiyondur.

Seçim Neden Gündeme Geldi?

Seçimin kaçınılmaz hale gelişi de 
sanıldığı gibi toplum baskısından 
ya da demokratik mekanizmanın 
zorlamasından değil; harcın bir kez 
daha yoğrulamayacak kadar un 
ufak olmasındandır. Yoğrulabilse, 
bundan defalarla iktidar inşa üret
meyi alışkanlık haline getiren be
cerikli bir mühendislik faaliyetin
den söz ediyoruz.

Türkiye, seçimlere mübalağasız 
tarihinin en büyük ekonomik ve 
sosyal buhranının ardından gidi
yor. Ülkedeki bütün sosyal sınıflar 
ve gelir grupları büyük sıkıntdar 
yaşadılar, borç stoku büyüdü, işsiz
lik arttı, finansal güvence hemen 
hemen kayboldu. Bu tablonun si
yaset diline tercümesi krizi önleye
meyen ve buna karşı önlem almak
ta yetersiz kalan hükümetin ve o 
hükümeti oluşturan koalisyon güç
lerinin tasfiye olmasıdır. Bu tasfiye 
için ilk fırsat ve doğal eşik DSP- 
M H P'A N A P üçlüsünün krizin
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hemen ardından istifa etmesiydi. 
Hükümet, bir demokrasi üçlemesi 
değil tamı tamına bir mühendislik 
harikası olduğu için bu mümkün 
olamadı; çünkü iktidarı oluşturan 
siyaset dışı güçler böyle bir istifayı 
yersiz ve yerine yenisini koymak 
mümkün olmadığı için fizıbl bul
muyorlardı. Plan, Bülent Ecevit’in 
başbakanlığında gidilebildiği ka- 
dar gitmek, mümkünse seçimlerin 
normal takviminin işaretli olduğu 
18 Nisan 2004 tarihine ulaşabil- 
mekti. Siyasi mühendislik odağı 
bu plana o kadar sadakat gösterdi 
ki; Ecevit'in sağlığının değil baş
bakanlık yapmaya, oturmaya bile 
elverişli olmadığı anlarda bile hü
kümet yapısını değiştirmek için 
parmağını oynatmadı. Hatta, ikti
dar partileri erken seçimi telaffuz 
etmeye başladığında da bundan 
pek hoşnut kalmadı, seçim isteyen 
güçler arasında görünmekten imti
na etti. Evet, harcı bir kez daha 
karmanın imkanı yoktu ama hü
kümet binası kendiliğinden yıkıla
na kadar harç da idare ederdi.

Çünkü, yeni malzemelerle yeni 
bir harç yapmak, hele hele ondan 
yeni bir hükümet inşa etmek bun
ca yıllık tecrübeye rağmen güç ve 
müşkül bir işti. Bu sorunu müm
kün olduğu kadar ötelemek ve ye
ni tasarımlar için zaman kazanmak 
gerekiyordu.

28 Şubat’m Azalan Etkisi...

18 Nisan seçimleri öncesinde siya
seti dizayn etmek bugünküyle kı
yaslanamayacak kadar kolaydı. El
de, 28 Şubat’ta denenmiş ve sına
vı iyi-kötü vermiş DSP ve ANAP 
gibi iki parti ile hiç denenmemiş 
ama en az denenmişler kadar gü-

bi sonrasında da pek kolay olmuş
tu.

Bugün ise sorun oldukça çetre
filli... Bir kere 28 Şubat’çı olmak 
eskisi kadar anlam ifade etmiyor, 
siyasi değer taşımıyor. Elbette, bu 
sürecin devamlılığı için başta Si
lahlı Kuvvetler olmak üzere bazı 
yerel laik unsurlar açıktan tavır 
koymaya devam etmektedirler 
ama onların kabul etmesi lazım ki 
ülke, son krizle birlikte 28 Şubat- 
çıların da denetiminden çıkmış, 
Washington-IMF ekseninde yeni 
bir denge noktasında allanmaya 
terkedilmiştir. Bu şartlar altında 
Türkiye’nin yeni iktidarının belir
lenmesinde bu eksenin de söz sahi
bi olması, en azından Washing- 
ton-IMF hattının rıza göstereceği 
bir oluşum tesis edilmesi zarureti 
vardır.

Bu noktada, Türkiye’deki siya
set tabanının belirlediği ve değişti
rilmesi için ancak zor kullanımına 
müracaat edilebilecek bir koordi
nat bulunuyor. Ne tür bir hükümet 
oluşturulacaksa oluşturulsun; ister 
yerli, ister laik, ister merkez sağ is
ter de milli mutabakatı andıran bir 
yamalı bohça modeli; hiçbirinin 
tahakkuk yolu birden fazla değil.

kümet yapılarına yönelik bütün 
hesapları bozan hatta imkansız ha
le getiren bir siyasal tablo var. Bu 
tabloda. Ak Parti rakiplerine 
önemli ölçüde fark atarak birinci 
sırayı işgal ederken, pastanın bu 
partinin dışında kalan bölümün
den herkesi memnun edecek bir 
iktidar üretme ihtimali de düşük 
görünüyor. Yerli ve yabancı siyaset 
mühendisliği ittifakını müşkül du
ruma düşüren budur. Türkiye şart
larında bir koalisyonu oluşturma
nın yolu denenmişlerle denenme
mişi bir araya getirmektir. Ama, 
‘^denenmiş” siyasi partileri halka 
oylatıp onaylatmak imkansızdır, 
denenmemişlerin neredeyse bütün 
oyu da A k Parti bünyesinde top
lanmış bulunmaktadır.

Seçimden sonra yeni bir hükü
met modeli oluşturabilmenin 
önündeki birinci sorun budur. 
İkincisi ise, Türkiye’nin kenarında 
bulunduğu uçurumdan uzaklaşma
sı zaruretidir. Ülkenin bu kez, *‘28 
Şubattı bin yıl sürdürme^^ adına 
ya da içi boş bir istikrar saplantısı
nın ardından koşmak için hükü
met kurabilme lüksü bulunmuyor. 
‘̂ Laiklik, bölünmez bütünlük, 
ulusal onur gibi uzun süredir

venilir MHP gibi elverişli üçüncü 
bir parti vardı. Üçünü bir araya ge
tirmek seçim öncesinde olduğu gi-

Çünkü ortada anketlerin ve 
toplumun nabzının görünür bir bi
çimde hissettirdiği, muhtemel hü-

sadece kavramsal özellikleri kalmış 
değerleri koruma arzusu, Türki
ye’nin toplam değerini artırma ön
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çeliğini aşamayacak durumdadır.
Yani, ülkenin milli gelirini ar- 

tırma, enflasyonu düşürme, işsizliği 
azaltma, sosyal göstergeleri iyileş
tirme ve üretimin önündeki engel
leri kaldırmak gibi hedefler tartı- 
şdmaz biçimde bütün diğer hedef 
ve endişelerin önüne geçmiş bu
lunmaktadır. Bir de siyasi planda 
sümenaltı edilen ama seçmen zih
ninde hiç eksilmeyen dini ve hu
kuki hak talepleri... Şu halde, top
lumun bir dönem daha ^Hstikrar** 
adı altında aza razı edilebilmesi, 
ekonomik sıkıntıya tahammüle 
zorlanması imkanız görünmektedir.

Umut ve Hesap...

Paradoks da buradadır. İstikrarı te
min etmeyi hedefleyen, dahası top
luma bundan öte bir şey vaat ede
meyen partilerin iktidar şansı bu
lunmamaktadır. Ekonomik büyü
meyi taahhüt eden parti ve partiler 
de geleneksel ^^Laik'Kemalist mer' 
kezi istikrar^* mefhumunu koruma 
ve buna sadakat gösterme konu
sunda güç odaklarını ikna edeme
mektedirler. Ayrıca, Türk siyaseti 
üzerinde her zamankinden daha et
kin bir konum elde etmiş bulunan 
dış faktörlerle de “gereken uzlaş- 
ma’ ŷı sağlayamamış durumdadır
lar. Sözgelimi, Türkiye’nin dış 
borçlarını nasıl döndüreceği sorunu 
ile Amerika’nın liderliğindeki Irak

Operasyonu’na nasıl reaksiyon gös
tereceği konuları, en az sandık so
nuçları kadar yeni dönemi belirle
yici unsurları olacaktır.

Bütün bu iç ve dış unsurlar için 
hala Bülent Ecevit, Mesut Yıl
maz gibi isimler, Tansu Çiller, 
Kem al Derviş ve İsmail Cem  hat
ta Meclis’e yaklaşmakta olan D e
niz Baykal daha makul ve kabul 
edilebilir partnerler olarak görül
mektedir. Sandık kaderlerini bağ- 
lamasa, içlerinden biri ya da birka
çının iktidar olabilme şansı kendi
leri dışında kalanlara oranla kat be 
kat yüksektir.

İktidar oyununu var eden hesa
bın temel mantığı budur ama yeni 
bir hükümet üretme bağlamında 
paradoksu derinleştiren şey, seç
menin bütün bu hesap kitaba al
dırmaya niyetli görünmemesidir. 
Geçmişte R efah  ve Faziletlin ka
patılması bugün ise Necmettin Er- 
bakan'm  hala yasaklı tutulması, 
Tayyip Erdoğan’ın ise yasak bas
kısı altında siyasete zorlanması gi
bi politik hukuk kararlarının ama
cı da seçm.enin dikkatini m.erkeze 
çekmektir. Seçmene, sistemin 
kimleri ve hangi partileri iktidarda 
gömıek istemediğini işaret etmektir.

Türkiye artık seçim sath-ı ma
iline girmiş bulunuyor. Demokrasi 
yapıcılarla, siyaset yapıcılar bir kez 
daha karşı karşıya geliyor.

Dolayısıyla, bugünden sonra

tarihi ne olursa olsun seçime kadar 
geçecek sürede Türkiye, merkezin 
bu mesajı ile tabanın algılama dü
zeyi arasındaki soğuk savaşa sahne 
olacaktır.

Merkez, -henüz oluşmamakla 
beraber- elindeki plana göre kendi 
hesabına uygun iktidarını oluştu
racak yolun taşlarını örmeye çalı
şırken, taban da umudunu sandığa 
taşımaya çalışacaktır.

Kim kazanacak, kim baraj al
tında kalacak, kim seçilecek, kim 
siyasete veda edecek?.. Bunlartn 
önemi, magazin merakını gider- 
Qiekten ibarettir.

Gerçek soru şudur: Umut ve 
hesap hangi dengede buluşacak?

Türk demokrasinin post-28 Şu
bat zamanlarda cevabı en çok me
rak edilen sorusu da budur. Artık, 
seçim geceleri TV karşısında sa
bahlamak olmuştur. "İn ”
olan, gerçek iktidar yapısı üzerinde 
projeksiyon geliştirmek, tahmin 
yapmak, cıva gibi kaygan bu sıvı
nın iktidar harcına katılışını göz
lemleyebilmektir. Bu da maalesef 
sandıkta olm.amaktadır..,

Çünkü, demokrasinin zevahiri
ne erken ya da zamanında bir se
çim yetmekte ama gerçek siyaseti 
üretmek için biraz oy, bolca mü
hendislik gerekmektedir. ■

Not: Bu Meclisin seçim 
}<aranndan önce yazılmıştır.
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İ şgal, saldın, sürgün, katliam, 
soykırım, zulüm, işkence, kan, 
gözyaşı, ıstırap...

Filistin’de olup bitenleri ta
nımlamada bu kelimeler ne kadar 
da yetersiz kalıyor!

El kadar çocukların bile acıma
sızca katledildiği son saldın, İsra
il’in hiçbir kural, hiçbir sınır, hiç
bir ölçü tanımadan Filistinlileri 
yok etmeyi hedeflediğini tüm dün
yaya bir kez daha ilan etti: Hamas 
liderlerinden Salah Şuhade’nin 
evi ve çevresindeki sivil yerleşim 
birimleri, çoluk-çocuk, kadın de
meden bir tonluk bombalarla yerle 
bir edildi. Şuhade ile birlikte on
larca Filistinli bebek, çocuk, ka
dın, erkek şehit oldu.

Acaba, minnacık bebeklerin 
kanlar içindeki cansız bedenleri 
taş yüreklerin biraz olsun yumuşa
masına vesile olabildi mi? İnsan
lık, Filistin’de katledilenlerin “in
san” olduğunun farkına varabildi 
mi? Tüm dünyayı bir ahtapot gibi 
saran siyonist medya ağına takıl
madan, bu haberler insanlara ula- 
şabildiyse, belki!

Son haftalarda, son aylarda Fi
listin’de olup bitenler, insanın ka
nını donduruyor.

Aslında Filistin’de “insanlık” 
sınav veriyor: Uluslararası hukuk, 
BM kararları, uluslararası sözleş
meler, insan hakları bildirgeleri 
hepsi burada anlamını yitiriyor; 
buharlaşıyor. ^^Uluslar arası top
lum *̂ Filistin’de hep sınıfta kalı
yor: Klasikleşen kınama cümleleri, 
havanda su döven uluslar arası 
konferanslar ve bir türlü sonu gel
meyen barış girişimleri...

Küresel duyarsızlık, umursa
mazlık siyonist saldırganlığın cesa-

FİLİSTİN’DE NUH (A.S)’UN 
BEDDUASINI HAYKIRMAK

ABDULLAH YJLDIZ

kesintisiz biçimde kan dökerek 
misyonunun gereğini yapıyor; '‘va- 
ad edilmiş topraklarımda İslam ve 
insanlık adına ne varsa kökünü 
kazımaya çalışıyor. Hayatı saldır
ganlık ve çetecilikle, kan dökmek
le geçmiş. Sabra ve Şatilla gibi 
yüzlerce katliamın kahramanı (!) 
gözü dönmüş liderlerin yönettiği 
bir devletten ne beklenebilir ki!?

Müstekbir ve küstah hâmi 
ABD, bu eli kanlı terörist devleti 
şımarttıkça şımartıyor. Her yıl 
yaptığı milyarlarca dolarlık maddi 
yardımla İsrail katliamlarma ortak 
olan ve kayıtsız-şartsız diplomatik 
desteği ile İsrail’e toz kondurma
yan Sam Amca, elli milyon Kızıl- 
derili’nin kanı pahasına Yeni Kı- 
ta’ya yerleşerek başlattığı vahşi ge
leneği ihya ediyor olmalı. Evsiz, 
barksız, yurtsuz, silahsız, savunma
sız Filistin halkının direnişini “te
rör”, dünyanın en tahripkar, en 
öldürücü silahlarına sahip faşist İs
rail’in sivil hedeflere yönelik hun
har ve acımasız saldırılarını “sa
vunma hakkı” olarak gören bir sü
per güç hakkında başka bir şey dü
şünülebilir mi?

İslâm ümmeti ise güçsüz, çare
siz, perişan: Halklarına yabancı, 
ufuksuz, çapsız, çıkarcı, kukla li
derlerin yönettiği “kabile devlet-

Ama, Müslüman halkların ve 
İslami organizasyonların Filistin 
duyarhhğı, onları diri ve canlı tut
maya devam ediyor; direnen Filis
tin sayesinde intifada ve direniş 
ruhu bileniyor, kardeşlik ve üm
met bilinci pekişiyor.

Filistinlilere gelince; onlar 
Müslümanlık ve insanlık onuru 
adına savaşıyor ve bu uğurda seve 
seve şehadete koşuyorlar. Ve he
pimizin onurunu kurtarıyorlar.

Nuh Peygamber’in Kur’ân’daki şu 
bedduasını okuyunca hayli taac
cüp etmiştim:

“Ve Nuh dedi: Ey Rahhim, 
yeryüzünde inkarcılardan yurt 
edinen hiç kimseyi bırakm a.

‘^Çünkü sen onları bırakacak  
olursan senin kullarını şaşırtıp' 
saptırırlar ve onlar kâfirden  ban
kasını doğurmazlar.

“Ey R abbim , ...zulüm  iş
leyenleri her zaman helâke  uğ- 
rati”(71/26-28)

Acaba, demiştim; Hz. Nuh 
Aleyhisselâm’ı böylesine şiddetle 
ve kahırla beddua etmeye sevk 
eden ne ola ki?

Siyonist İsrail’in aralıksız ve 
acımasız şenaatlerine tanık olduk-
ça, Hz. Nuh'un bedduasını daha 
bir anlamlı buluyor; her seferinde 
daha da yürekten haykırıyorum. ■

retini artırdıkça artırıyor...
İsrail Devleti, kan içmeye doy

mayan bir vampir gibi, sürekli ve

leri”, kendi sorunlarını aşamadık- 
ları gibi Filistin’e de yeterli desteği 
sağlayamıyorlar.
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BASRA KÖRFEZİ’NDEN 
DOĞU AKDENİZ’E KADAR SAVAŞ

İBRAHİM KARAGÜL

E ̂nron'la başlayan, en son iletişim devlerinden 
Worldcom'la devam eden mali çöküş ve yolsuz- 
luklar Beyaz Saray'daki Bush ailesi ve petrol 

devlerinin temsilcisi Dick Cheney'e yaklaştıkça 
Irak'a yönelik Amerikan saldınsma ilişkin hazırlıklar 
ve senaryolar da ivme kazandı. Türkiye'ye gelen ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, Irak'a 
yapılacak saldırı öncesi stratejik müttefik Anka
ra'nın kaygılarını gidermek için taahhütler 
ve dayatmalarını sıralarken aynı şekil
de, harekatta aktif rol üstlenmesi 
beklenen Körfez ülkeleri, Ürdün,
Suudi Arabistan ve Mısır da hare
ketli günler yaşıyor. ABD Başkan 
Yardımcısı Dick Cheney ve Sa
vunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 
Ortadoğu turları ve Wolfowitz'in 
Ankara ziyaretinden sonra Ürdün,
Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Ba
kanları soluğu Washington'da aldılar. Her 
ne kadar dünyaya Bush'la Beyaz Saray'da yapılan gö
rüşmelerin ana gündemi İsrail-Filistin sorunu olarak 
aktarılsa da aslında görüşmenin merkezinde, Filis
tin'den Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgeyi kökün
den sarsacak olan Irak saldırısı ve sonrası bölgenin 
alacağı yeni pozisyon vardı. Wolfowitz'in Ankara te
maslarının ağırlık merkezinin de üç dışişleri bakanı
nın Oval Ofis'te Bush'la yaptığı görüşmede ele aldık
ları konularla aynı olduğu bir gerçek.

Amerika'nın 11 Eylül sonrası İslam'ı, özellikle de 
Arap Müslümanları birinci derecede hedef ilan et
mesi karşısında ciddi anlamda güvenlik endişesi içi
ne giren otoriter Arap yöneticiler, sokaktaki öfke ile 
ABD'ye bağımlılığın arasındaki çatışmadan kendile
rini nasıl kurtaracaklarının planlarını şekillendirme 
telaşındalar. Bir taraftan Irak'a saldırıya kesinlikle

karşı olduklarını, Amerikan askerlerinin topraklarını 
kullanmalarına izin vermeyeceklerini açıklayıp ka
muoyunu sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan 
ABD ve İngiltere ile gizli anlaşmalar yapıp, Saddam 
Hüseyin sonrası Irak haritası üzerinde pazarlıklarını 
yapmaya, Irak'a kurban ederek iktidarlarını bu kaos
tan darbe almadan çıkarmaya çalışıyorlar.

Amerika ve İngiltere'nin Türkiye, İsrail, Ür
dün'ü yanlarına alarak yeni Ortadoğu pro

jesinin ilk ve en önemli ayağının Irak 
saldırısı olması bekleniyor. Yani, 

Irak saldırısı ile küresel savaşın 
ikinci cephesi Ortadoğu’da gerçek 
anlamıyla açılmış olacak. 11 Ey- 
lül'den hemen sonra başlayan kü
resel istila hareketinin ilk ayağı 

Afganistan merkezinde Orta Asya, 
Kafkaslar ve Güney Asya oldu. Ame

rikan askerleri Afganistan'ı merkezi üs 
yaparken Gürcistan'dan Mindanao'ya ka

dar Asya'nın bir çok bölgesine yerleşti. Filistin’de 
ilk örneklerini sergileyen ancak İrak harekatıyla ger
çek anlamda etkisini gösterecek olan Ortadoğu cep
hesinden sonra sıra Güneydoğu Asya’ya gelecek. 
Stratejik Malaka Boğazı ekseninde küresel savaşın 
üçüncü cephesi Güneydoğu Asya’da açılacak ve Ma
lezya, Endonezya, Singapur, Tayland ve Filipinler’i 
etkisi altına alacak.

Bush'Şaron Doktrini ve Küresel 
Savaşın "Ortadoğu Cephesi”

“Amerika'Ingiltere-Israil üçgeni”nin “küresel he
gemonya/kaynak savaşı”nın en önemli ağırlık mer
kezini oluşturan Ortadoğu cephesi sanıldığı gibi Sad
dam Hüseyin yönetiminin devrilmesiyle sonuçlana-
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cak bir süreç değil. Filistin yönetiminin yeniden yapı
landırılmasını, Arafat’ın ve özgürlük savaşını ayakta 
tutan İslami hareketlerin tasfiye edilerek Amerika ve 
İsrail’in istediği bir Filistin yönetiminin kurulmasını 
amaçlayan ABD’nin yeni Filistin planı, aslında Bush 
yönetiminin yeni Ortadoğu planmdan başka bir şey 
değil. Tıpkı Filistin’de istenenler gibi, Amerikan yö
netimi Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne uzanan 
kuşak üzerindeki bütün ülkelerin yönetimlerinin de
ğiştirilmesini ve “Amerika ile İsrail’in dostu olan kad
roların işbaşına getirilmesi”ni amaçlıyor.

Filistin’de aylardır devam eden Bush-Şaron işgali 
ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden yapılandırma planı
nın, daha doğrusu “Bush-Şaron doktrini”nin vahşi 
yüzünü açıkça ortaya koydu. ABD-îsrail ortak pla
nıyla hazırlanan işgaller, Cenin katliamı ve sonrası 
yaşanan uluslararası skandal, katliamın incelenmesi 
için bütün tavizleri vermesine rağmen yine de bölge
ye bir heyet göndermesine izin verilmeyen Birleşmiş 
Milletler’in içine düştüğü acziyet ve rezillik, en son 
Gazze’de bir apartmana yönelik İsrail füze saldırısı ve 
9’u çocuk 15 kişinin katledilmesi ve bunun sonucun
da hiçbir varlık ortaya koyamayan uluslararası irade, 
küresel savaşın Filistin’den sonra Irak’ta ve sonrası 
bütün bölgelerde neler planladığına dair önemli işa
retler içeriyor.

Soykırım ve savaş suçlarına katılanları yargılama
sı için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sa
vaş açan Amerika’nın sonunda BM Güvenlik Kon- 
seyi’ne baskın gelerek istediğini alması ve askerleri
nin bu mahkemenin yargı yetkisinden şimdilik 12 ay 
muaf tutulmasını kabul ettirmesi, bu 12 aylık zaman 
zarfında Irak’a yapılacak saldırıda işlenecek savaş 
suçlarına dair endişeleri artırıyor. 12 aylık sürenin 
dolmasından sonra bu süre yine uzatılacak ve ABD 
askerleri hiçbir zaman işledikleri savaş suçlarından 
yargılanamayacak.

11 Eylül sonrası başlatılan istila hareketi kapsa
mında Îsrail-Filistin savaşının niteliğinin nasıl değiş
tiğini, Filistin halkının tüm talepleri yok sayılıp kri
zin Filistin halkının özgürlük ruhunu ve İslamcı ka
lelerini tasfiye harekatına dönüştürüldüğünü gördük. 
Irak’a yapılacak ABD-îngiliz-Israil ortak saldırısının 
ise sadece bu ülkeyi değil, kısa vadede Suriye, Ü r
dün, Lübnan’ı, orta vadede ise İran, Türkiye ve Su
udi Arabistan’ı derinden sarsacak bölgesel bir proje-

monya savaşı, “Ortadoğu cephesi” ile birleştirilip, 
bütün bu bölgelerdeki enerji kaynakları üzerinde 
merkezi bir otorite kurulması amaçlanıyor. Ayrıca, 
bölge ülkelerinin askeri gücü kırılıp, nükleer kapasi- 
tesi kontrol altına alınacak. Muhalif yönetimler dev
rilip yerine “Amerika’nın dostu” yönetimler daha 
doğrusu “şirket hükümetleri” kurulacak. Müslüman
ları bu istila harekatına karşı harekete geçirme po
tansiyeli taşıyan siyasal oluşumlar tasfiye edilecek.

Irak’a saldırının hiçbir meşru gerekçesi yok. Sad
dam Hüseyin ve yönetimi ile 11 Eylül saldırıları veya 
El Kaide örgütü arasında hiçbir bağlantı kurulamadı. 
Bağdat yönetimi ABD adına çalışan BM silah denet
çilerine izin verse bile Irak’a saldırı yapılacak. Kitle 
imha silahları konusunda ise şu söylenebilir: İsrail’in 
elinde dört yüz nükleer füze var. Ayrıca İsrail’in Al- 
manlara yaptırdığı nükleer denizaltılar Doğu Akde
niz’in kontrolünü ele geçirmiş durumda. Başta Hin
distan olmak üzere, bir çok ülke ile nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silah teknolojisi üzerinde ortak çalışma
lar yapan İsrail, bu alanda hiçbir uluslararası sözleş
meyi imzalamadı. Bu durum, bütün Ortadoğu için 
çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ancak hiçbir güç bu 
sorunu gündeme getirme iradesine sahip değil. Zira, 
İsrail nükleer gücü doğrudan Amerikan korumasında. 
Eğer bölge için ciddi anlamda bir tehditten söz edile
cekse bu tehdit en fazla İsrail’den kaynaklanıyor. İs
rail yönetiminin gerek sivillere yönelik devlet terörü 
uygulaması, gerek uluslararası yasaları hiçe sayarak 
canice taktiklere başvurması, gerek daha önce Irak’ın 
nükleer tesislerini vurması bugün de İran’ın nükleer 
tesislerine yönelik saldırı planları yapması Ortado
ğu’nun merkezinde yer alan bu ırkçı yönetimin bütün 
komşuları açısından tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

“İran, Irak, Suriye, Lübnan Hattı”

Aslında, 11 Eylül’den sonra ABD, herhangi bir ülke
ye saldırmak için bir gerekçe aramıyor ve bu da yeni 
uluslararası süreçte yadırganmıyor. ABD’ye yönelik 
tehlikeleri önceden tespit edip yok etmeye dayalı 
“Bush doktrini”, yani “yakın tehlikenin bertaraf 
edilmesi” şeklinde özetlenen bir gerekçesi var Was- 
hington’m. Bu politika, yakın ve orta vadede ABD 
için tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan her ülkeyi 
hedef alıyor. Bu çerçevede, Filistin ve Irak’tan sonra

nin en önemli adımı olacağını göreceğiz. Kafkaslar, 
Orta Asya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya hattı 
üzerinde devam eden ekonomik/siyasi/askeri hege

Suriye, Lübnan, Iran hatta Suudi Arabistan’ın hedef 
olmaları muhtemel. İsrail-Ürdün ve harekat sonrası 
kurulacak Amerikancı Irak yönetimi ile Doğu Akde
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niz’den Basra Körfezi’ne uzanacak ABD-İsrail ekono- 
mik/güvenlik hattının zamanla Türkiye’yi de tehdit 
olarak algılamayacağını kim iddia edebilir?

Irak harekatı “Saddam’ın devrilmesi” şeklinde 
özetlenecek kadar basit değil. Küresel savaş kapsamın
da ABD’nin Ortadoğu’da kontrol edemediği bir bölge 
var: “İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin hattı”. Ya
ni Basra Körfezi’nden Doğu Akdeniz’e uzanan ku- 
şak, ABD ve İsrail’in ekonomik, siyasi ve askeri de- 
netiminin dışında. Bu bölge yeni Amerikan sömür
geciliğine ve İsrail’in güvenliğine karşı bölgesel mu
halefetin merkezi. Orta ______________________
Asya enerji kaynakları
nı dünya pazarlarına 
ulaştıracak üç önemli 
çıkış noktası var: Afga- 
nistan-Pakistan hattı,
Basra Körfezi ve Doğu 
Akdeniz. Her üç bölge 
de birbirini tamamlayan
noktalar. Orta Asya ve Ortadoğu eneı '̂i kaynakları 
üzerinde merkezi bir denetim kurulabilmesi için üç 
bölge üzerinde de merkezi bir kontrol kurulması ge
rekiyor. Dolayısıyla Afganistan’la başlayan hareka
tın “Orta Asya-Güney ve Giineydoğu Asya cephe- 
si”nin yoluna devam edebilmesi için Basra Körfe
zi’nden Doğu Akdeniz’e uzanan bölgenin kesinlikle 
denetim altma almması gerekiyor.

Şunu açıkça söyleyebiliriz: İran’dan Lübnan’a 
uzanan ve Irak, Suriye, Ürdün ve Filistin’i de içine 
alan bölge önümüzdeki on yılın en büyük çatışma 
alanlarmdan biri olacak. Başta Kuzey Irak olmak 
üzere, Irak, Suriye ve Ürdün’de ciddi sarsmtılar ya
şanacak. Kuzey Irak üzerinde artık bir daha Bağdat 
merkezli bir otorite tesis edilemeyecek. Orta Asya ve 
Ortadoğu enerji kaynaklarını dünyaya ulaştıracak üç 
stratejik noktaya, Afganistan-Pakistan, Basra Körfezi 
ve Doğu Akdeniz’e çok dikkat edilmeli. Bütün bölge
sel planlar bu üç nokta üzerinden hareketle yapılıyor. 
Ortadoğu’da projeler somutlaşmaya başladığında sıra
nın Güneydoğu Asya’ya geleceğini göreceğiz. İşte 
Irak’a saldırının amacı Basra Körfezi’nden Doğu Ak
deniz’e uzanan hattı kontrolaltına almak. Bundan en 
fazla etkilenecek ülkeler ise Suriye, İran ve Türkiye.

İsrail Basra Körfezi’ne Uzanacak

İrak planının bir başka amacı daha var. İsrail’in böl
gesel etkinliğini Basra Körfezi’ne kadar yaymak ve

Orta Asya ve Ortadoğu enerji kaynalclarmı 
dünyaya ulaştıracak üç stratejik noktaya, Afga- 
nistan^Pakistan, Basra Körfezi ve Doğu Alcdê  
niz’e çok dikkat edilmeli. Bütün bölgesel plan- 
1ar bu üç nokta üzerinden hareketle yapılıyor.

İran ile Suriye, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan 
arasındaki yakınlaşmayı sabote etmek. “ABD-İsrail 
ekseni” içinde yer alan iki önemli Müslüman ülke 
var: Türkiye ve Ürdün. Bu iki ülke yeni Ortadoğu 
planında en aktif rol oynayacak iki Müslüman ülke. 
Irak harekatında en etkin misyonu üslenecek olan 
Ürdün, güvenlik açısında zaten büyük oranda 
ABD/İsrail denetiminde. Irak’ın parçalanması ya da 
ABD-İsrail yanlısı bir yönetimini kurulması Ür
dün’den sonra bu ülkenin de ekonomik/güvenlik açı
larından ABD/İsrail etkinliğine teslim olması demek- 

________________________  tir. Böylece hem Do
ğu Akdeniz’den Bas
ra Körfezi’ne kadar 
ekonomik/askeri ko
ridor açılmış olacak 
hem de Doğu Akde
niz’de ciddi bir güce 
dönüşen İsrail, Basra 
Körfezi’ne kadar 

uzanacak. Ayrıca bölgesel projelerde birlikte hareket 
eden İran ile Suriye birbirinden uza laştırılacak. Suri
ye, Ürdün ve Türkiye’den sonra Irak’ın da ABD- 
İsrail eksenine teslim olmasıyla çepeçevre kuşatıl
mış olacak. İşte o zaman Suriye’nin teslim olmak
tan başka hiçbir çaresi yok. Ya ABD-İsrail’e yöne
lik muhalif tutumunu yumuşatacak ya da tecrit edi
lip büyük bir kaosa sürüklenecek.

Suriye’den sonra ise gözler İran’a dönecek ve 
belki de en şiddetli sarsıntı İran üzerinde yaşana
cak. ABD-îsraiI ekseni bölge ülkelerini birer birer 
yutuyor ve önündeki bütün engelleri ortadan kaldı
rıyor. Avrupa ve Rusya’ya yakın Suriye, Irak ve 
İran’ın, Amerika-İsrail ekseni tarafından etkisiz hale 
getirilip bir anlamda esir alınması Anglosakson he
gemonyanın Ortadoğu’nun haritasının yeniden çizil
mesi anlamına geliyor.

Irak’a Saldırıya Kimler Karşı?

Avrupa Birliği, Rusya ve Çin, ABD’nin Orta As
ya’ya yerleştikten sonra Ortadoğu’da da yeniden ya
pılandırmaya girişmesinden ciddi endişe duyuyorlar. 
Bu üç güç merkezi ve Suriye, İran gibi bölge ülkeleri 
arasında Irak planına muhalefet konusunda bir daya
nışma var. Türkiye de yer yer bu dayanışmanın etki
sinde kalarak Kürt Devleti gibi kendi güvenlik kay
gılarını ifade etme imkanı yakalıyor.

Suriye, İran ve biraz da Türkiye’deki bazı çevrele

16 ümran . Ağustos .2002



BASRA KÖRFEZİ’NDEN LX)ÖU AKÜENİZE KADAR SAVAŞ/ KARAGÜL

rin Irak harekatına karşı duruşları bu güçlerden al
dıkları destek kadar var. Avrupa, Kafkaslar ve Orta 
Asya’dan sonra Ortadoğu’dan da kovulmaktan en
dişe ediyor. Ancak verilecek güvenceler ve payeler 
konusunda perde gerisinde sıkı pazarlıklar yapılıyor. 
Mesela Kıbrıs defterinin kapatılması ve adanın bü
tün olarak A B’ye girmesi, böylece A B’nin genişle
mesinin Doğu Akdeniz’e uzanması halinde, Avru
pa’nın İrak harekatına yönelik sert tutumu yumu
şayabilir.

Avrupa ile ABD’nin İrak konusunda görüş ayrı-
lıklannın giderek bü- ______________________
yürken başta Almanya 
ve Fransa olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesi 
harekat konusundaki 
endişelerini açıkça dile 
getiriyor. Avrupa Irak’a 
saldırıdan önce İsrail- 
Filistin sorununun çö
zülmesini istiyor. Ortadoğu sorunu çözülmeden pat
lak verecek Irak savaşının bölgeyi tamamen kaos ve 
karmaşaya sürükleyeceğinden endişe ediyorlar. Fran
sız yetkililere göre, Washington’ın sürekli ‘Irak’ta re
jimin değiştirileceği’ açıklamaları yapması, Birleşmiş 
Milletler’in diplomatik çabalarını baltalıyor. AB Dış 
Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana’ya göre, 
Saddam Hüseyin’in, ABD operasyonunun kaçınıl
maz olduğunu düşünmesi durumunda, BM silah de
netçilerinin ülkeye girişine izin vermesi beklenemez. 
Solana, Filistin Devleti kurulması konusunda ciddi 
bir ilerleme kaydedilmediği sürece, Irak’a saldırılma- 
sı halinde uluslararası ittifakı korumanın mümkün 
olmayacağma da dikkat çekiyor.

Avrupa İrak harekatı önce şu sorulara yanıt arı
yor: Operasyondan sonra Irak’ın toprak bütünlüğünü 
kim garanti edecek? Operasyondan sonra ABD 
Irak’ta kalacak mı? Avrupa’nın en büyük şikayeti ise 
ABD’nin bütün dünya düzenini etkileyen kararlar 
verirken Avrupa’nın fikrini sormaması ya da kendi
lerine bilgi vermemesi.

Irak’ı Birarada Tutmak Mümkün Olmayacak

Amerikan Savunma Bakanı Paul Wolfowitz Anka
ra’da her ne kadar “Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti- 
n o  L-pcın1ılrİp ırtn vpr m rv rrra ır̂  ̂ rlr̂ r̂ Ar  arMİf h ım -

lara kimse inanmıyor. Sadece Amerika ve İsrail de
ğil, Irak’a askeri harekata karşı çıkan Avrupa Bir

Harekat sonrası Ürdün de Irak gibi parçalanabi
lir. Ürdün topraklanyla desteklenecek bir Filistin 
devleti kurulabilir. Parçalanacak Irak'm Arap 
nüfusu ve topraklan ile de yeni Irak yönetimi 
oluşturulur. Böylece İsrail amacına ulaşmış olur.

liği, Rusya, Çin, bazı Arap ülkeleri ile Irak’ın 
komşuları olan Türkiye, Suriye ve İran da saldırı 
sonrası Irak’m toprak bütünlüğünün korunamaya- 
cağınm farkında. Her ne kadar Amerikan yönetimi 
Irak’ın bütünlüğü garantisi verse ve bölge ülkeleri 
Irak’ın parçalanması ihtimaline yönelik ciddi endi
şeler ileri sürerek harekata karşı oluşlarına gerekçe 
üretseler de, Saddam’m devrilmesiyle bölgede bazı 
harita değişiklikleri olacağının, bunun da bütün böl
geyi etkisi altında kalacağının farkında olmayan yok. 
Harekata karşı olduğunu açıklayan hiçbir ülkenin

________________________ Saddam yönetimini
savunma gibi bir der
di de yok. Özellikle 
komşular, bölgedeki 
istikrarsızlığın kendi
leri için çok ciddi gü
venlik sorunları üre
teceğinden hareket 
ediyor ancak Sad-

dam’ın gitmesini de istiyorlar.
ABD ile birlikte olan İngiltere dışındaki Avrupa- 

lılar, her ne kadar savaşa karşı olsalar da A B t)’nin 
harekata girişeceğinden kesin emin olduktan sonra 
bir şekilde operasyonda yerlerini alacaklar. Tıpkı 
Afganistan’da olduğu gibi. Bu ülkeler ABD’nin yeni 
Ortadoğu projesinde dışarıda kalmaktan ve ganimet
ten pay almaktan geri kalma korkusuyla harekata gö
nülsüz de olsa destek verecekler.

Bu gerekçeler Türkiye, İran hatta Suriye için de 
geçerli. Her üç ülke de geçtiğimiz aylarda Irak hare
katına karşı ortak biri inisiyatif belirmemeye çalıştı
lar ancak bu ABD’nin şimşeklerini üzerlerine çekti. 
Özellikle de ABD-İsrail ekseninde yer alan ve eko
nomik kriz sonrası ağır bir borç altına girerek va
rolan bağımlılığı daha da pekiştirdi. Buna rağmen 
Türkiye’nin böyle bir söylemin içine girerek Suri
ye ve İran’la paslaşması Ankara’da siyasi sarsıntı
lara neden oldu. Gerek Avrupa Birliği, gerek Türki
ye, İran ve Suriye ve gerekse Arap ülkeleri artık Sad
dam sonrası parçalanacak Irak üzerine üretilen se
naryolara göre konum belirlemeye çalışıyorlar.

Irak’ın Parçalanması, Filistin 
Devleti, Kıbrıs ve Kuzey Irak
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yaptıkları görüşmelere katılarak dikkatleri üzerine 
çeken Ürdün Prensi Haşan bin Tallal’ın savaş son

Ummn>Ağustos -2002 1 7



DERİN ANALİZ

rası Irak’ın başına getirilebileceğine dair Arap ve İn
giliz basınında yer alan haberler ve ABD saldırısının 
ağırlık merkezini Ürdün topraklarının oluşturacağı 
ve Amman yönetiminin harekatta aktif rol oynaya- 
cağının ortaya çıkması, Irak’ın parçalanmasına iliş
kin endişeleri besliyor. ABD’nin Irak’a saldırısı İsra
il’in güvenliği ve Filistin planı ile çok yakından ilgi
li bir proje. Ürdün’ün eski Kralı Hüseyin’in kardeşi 
Haşan Bin Tallal, Saddam sonrası ortaya çıkacak ye
ni Irak’m olası liderleri arasında gösteriliyor. Hare
kat sonrası Ürdün de Irak gibi parçalanabilir. Ü r
dün topraklarıyla desteklenecek bir Filistin devleti 
kurulabilir. Parçalanacak Irak'm Arap nüfusu ve 
topraklan ile de yeni Irak yönetimi oluşturulur. 
Böylece İsrail amacına ulaşmış olur. Ürdün Prensi 
Haşan'ın Saddam sonrası Irak'ın başına getirileceği
ne dair iddialar, senaryonun ne kadar "derin" oldu
ğunun ipuçlarını veriyor. Bu fikrin, ABD başkentin
de, Savunma Bakanlığı koridorlarında bile seslendi- 
rildiği, planların bizzat Wolfowitz tarafından yönlen
dirildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı George Bush, Arafat’ın görevinin 
son bulması ve önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yeni 
yönetimin kurulması suretiyle, 3 yıl içinde bir Filis
tin devletinin kurulmasını önerdi. Bunun anlamı şu: 
Filistin devleti ancak İrak savaşından sonra kurula
cak. Saddam Hüseyin, 199lMeki gibi İsrail’i bom
balayabilir. Bu sefer Ariel Şaron’un Irak’a karşılık 
vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Irakla 
saldırı sırasında Lübnan, Suriye ve Ürdün bölge
sinde ABD ve İsrail aleyhine gelişecek tepkilerin 
de İsrail eliyle bastırılması öngörülüyor.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfo
witz in Ankara dakı gündemini bu açılardan değer
lendirmek gerekiyor. Ürdün, Mısır ve Suudi Ara
bistan dışişleri bakanlarını Washington’da ve temas
larını da... “Eksen” içindeki Türkiye ve Ürdün’ün 
ABD harekatına karşı çıkma iradeleri çok zayıf. Su
udi Arabistan ve Mısır ise, ciddi anlamda güvenlik 
endişesi içinde. Yeni Irak harekatının Körfez savaşı 
gibi olmayacağını, Arap kamuoyunun artık çok daha 
hassas olduğunu, 11 Eylül’den sonra Müslümanların 
açıkça küresel sistemin düşmanı ilan edilmeleri son
rası bölgedeki otoriter rejimlerinin tehdit altında ol
duğundan hareketle sağlam güvenceler istiyorlar.

Türkiye, hem Kıbrıs hem de Kuzey Irak konu
sunda köşeye sakıştı. Ekonomik bağımlılık ve 
ABD-îsrail-Türkiye ekseni bağlamındaki yükümlü
lükleri harekat alanını sınırlıyor. Türkiye sarsıntıyı

en hafif hasarla atlatmanın planlarını yapıyor ancak 
Kıbrıs ve Kuzey Irak konusunda ertelenen sona 
yaklaşmış durumda. Irak’ın toprak bütünlüğü güven
cesi Türkiye’nin güvenlik endişelerini gidermiyor. 
Harekat sonrası Irak’ın bütünlüğünün mümkün ol
madığını, aslında böyle bir amacın da olmadığını 
Ankara da biliyor.

Amerika-Türkiye ‘Tazarlığı”

Gerek Wolfowitz’in ziyareti sırasında gerekse daha 
önceki “müzakere”lerde Türkiye’nin öne sürdüğü 
gerekçeler şunlar:

1'Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti kesinlikle kurul
mamalı.

2- Musul ve Kerkük Kürtler’e emanet edilmeme-
U.

3- Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalı.
4- Operasyondan doğan zararları karşılanmalı.
5- Üslerin kullanılması dışında Ankara’dan kara 

harekatına aktif destek beklenmemeli.
6- Kuzey Irak’taki Türkmenlerin güvenliği sağ

lanmalı ve Kürtler karşısında denge unsum haline 
getirilmeli.

8- Türkiye’nin ABD’ye olan askeri borçları silin- 
meli veya ertelenmeli.

9- Türkiye’ye gerek operasyon gerekse ekonomik 
krizden çıkmak için daha fazla kredi sağlanmalı.

10- Saddam sonrası Irak’ta yeni bir yönetim ku
rulabilmek ve bölgeyi uzun süre istikrarsızlığa sürük
leyecek gelişmelere imkan tanınmamalı.

ABD yönetimi, Kürt Devleti’nin kurulmayacağı
nı taahhüt etti ancak bu taahhüde inanan yok. Ha
rekat sonrası, Irak’ın parçalanması ve Kürt Devle- 
ti’nin kurulması belki biraz ertelenir ancak kimse 
bunları önleyemeyecek. Türkiye’nin ekonomik bek
lentileri konusunda ise ABD yönetimi, yeterince 
kredi sağlandığını, artık Türkiye’nin bunun karşılığı
nı vermesi gerektiğini düşünüyor. Washington’ın 
Ankara’dan beklentileri şunlar;

1- İhtiyaç duyulan üslerin ABD hava kuvvetleri
nin kullanımına izin verilmesi.

2- ABD askerlerinin intikali için Türk toprakla
rının kullanılması.

3- Türkiye’nin kara birlikleriyle harekata bizzat 
katılmaları ve Saddam devrildikten sonra Afganis
tan’da olduğu gibi oluştumlabilecek güvenlik gücün
de aktif rol alması.

‘‘Pazarlık”lara ilişkin söylenenlerin aslında bir
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çoğu gerçek anlamda pazarlık değil, sadece Anka
ra’nın beklentileri. Türkiye ve dünya basınında 
ABD-Türkiye arasındaki İrak “pazarlığı”na ilişkin 
bir çok yoruma yer veriliyor. Ancak bunların bir ço
ğu spekülasyon ve Türkiye’deki hamasi söylemlerden 
başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Sanılanın aksine 
Türkiye’nin ABD karşısında pazarlık gücü inanılmaz 
derecede zayıflatılmış durumda.

Türkiye’nin Bütün Üsleri 
ABD Denetimine Verilebilir

BBC'nin internet sayfasında Jonathan Marcus imza
sıyla yayınlanan yazıda operasyon kapsamında Tür
kiye’den beklenenler şöyle özetleniyor. “Saldırıda, 
Türkiye'deki hava üsleri, stratejik konumları gereği 
ve bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin ABD uçak
larının harekatıyla uyumlu olabilecek askeri altya
pıya sahip olması nedeniyle hayati bir rol oynaya
caktır, İncirlik, ABD Hava Kuvvetleri'nin bölgede 
kurduğu tek harekat üssü. Üs, Irak'ın karadan kara
ya füzelerinin menzili dışında. Kuzey Irak'ta uçuşa 
yasak bölge faaliyetini yürüten Kuzey Gözlem Gücü 
faaliyetlerini yürütüyor. ABD, Körfez Savaşı boyun
ca, İncirlik'ten kuzey ve merkez Irak'taki hedeflere 
yönelik gece gündüz muharebe yürütmüştü. ABD 
uçakları, Suriye hava sahası boyunca uçuşun müm
kün olmaması halinde Irak'ta hedeflere ulaşmak 
üzere güneye yönelmeden önce Türkiye'nin doğusu
na doğru ilerlemek zorunda kalacak. Benzer engel
ler, Diyarbakır üssü gibi diğer Türk üslerini de cazip 
hale getirebilir. Erzurum'daki bölgesel ticari havaala
nı bir diğer üs olabilir. Türkiye'de, çoğunda sadece 
temel imkanlar mevcut olsa da ABD operasyonları 
çerçevesinde kullanılabilecek 20 ila 40 arasında üs 
bulunuyor. Ancak bir hava saldırısında çok çeşitli 
uçaklar kullanılacak. Bunun yanmda AWACS 
uçakları, tankerler, elektronik savaş uçakları ve di
ğer uçaklar için de yer alması gerekiyor. Öyle görü
nüyor ki buna benzer olanaklar sunabilecek sadece 
birkaç ülke var.”

Türkmenler, Musul ve Kerkük

AElTnin Türkiye'de de nabız yoklayarak Kasım 
ayında Irak'a bir operasyon düzenleme düşüncesine 
karşılık, Türkiye'nin de Irak'taki Türkmen bölgesi

için, "özel bir güvence" önerisi gündeme getirdiği 
öne sürülüyor. Ayrıca Wolfovitz’in ziyaretinde Türk- 
menlerin silahlandırılmasının istendiği belirtiliyor. 
Ziyaret sırasında Şemdinli ilçesinden Irak’a doğru 
’’ayakkabı tabanı” biçiminde bir koridor oluşturu' 
larak, Türkmen bölgesinin güvenceye alınması fikri
nin gündeme geldiği, Türkiye'nin garantörlüğünde 
ve BM gözetiminde olacak bu koridor aracılığı ile 
Türkmen bölgesi ile Musul-Kerkük'e bağlantı sağ
lanması ve Türkmenler'in de böylelikle saldırılara 
karşı güvenceye alınmasının hedeflendiği belirtili
yor. Musul ve Kerkük’ün Kürtler’e verilmesine ke
sinlikle karşı olduğunu açıklayan Ankara, Türkmen 
bölgesinin kurulması muhtemel bir Kürt devleti ta
rafından tehdit edileceğini düşünüyor. Wolfowitz, 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman ve 
Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Jo
seph Raltson'a da iletildiği söylenen öneri şöyle şe
killeniyor; Musul ve Kerkük'te 150 yıllık petrol re
zervi bulunuyor. Irak'a bir operasyon bu ülkenin top
rak bütünlüğü ve bölgedeki siijirlari değiştirebilir. 
Burada istenmese de oluşacak bir Kürt devleti, Türk- 
menler'e saldırır, petrol rezervlerini ele geçirebilir. 
Petrol sayesinde büyük güce sahip olur. Türk sınırın
dan Türkmen bölgesine ulaşacak bir koridor oluştu
rularak, bu koridordan Türkmenler'e ulaşım ve irti
bat sağlanır. Türkiye'nin garantörlüğü, BM nezdinde 
bir uluslar arası sözleşmeye dayanır.

Irak’a saldırı hiçbir ülke destek vermese, Avrupa, 
Rusya, Çin ve bölge ülkeleri karşı çıksa da yapılacak. 
Amerika-İngiltere ve İsrail üçlüsünün saldırı pla
nında Katar, Kuveyt, Ürdün Suudi Arabistan ve 
Türkiye bir şekilde yerini alacak. Ancak Irak hare
katı sonrası bölgenin nasıl bir şekil alacağı, İsrail’in 
bölge ülkeleriyle ilişkilerinin nasıl etkileneceği, 
Arap yönetimleri ile halkları arasındaki gerilimin 
hangi boyutlara çıkacağı yeterince ele alınmıyor. Bu 
arada Irak halkını düşünen var mı? Körfez savaşı sı
rasında ABD Başkanı baba George Bush, ‘‘Irak hal
kı bizim dostumuz. Hedefimiz onlar değil Saddam 
Hüseyin” demişti. Saldırıda binlerce Iraklı öldü, 
ambargo sırasında 1 milyon Iraklı hayatını kaybet
ti, her yedi Iraklı’dan biri ölüyor. Afganistan hareka
tında da ‘‘Hedef Usame Bin Ladin ve Taliban, Af- 

~ğan halkının gelecep için savaşıyoruz” dediler, lö~ 
bine yakın Afgan öldürüldü. Yeni Irak saldırısında kaç 
bin Iraklı ölecek? Ancak bunlar kimin umurunda. ■
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EKOPOLİTİK KRİZLER, IMF 
VE TÜRKİYE’NİN KRİZİ

EMRAH ŞENER

T ürkiye-IMF ilişkileri, özellikle Türkiye eko- 
nomisinin bunalıma girdiği (enflasyon, dış 
ödeme güçlüğü, bütçe açığı, dış ticaret açık

ları) dönemlerde, sorunların çözümü için başvurulan 
istikrar programlarının hazırlanması ve uygulanma- 
sında gündeme gelmiş ve yoğunluk kazanmıştır. 
1954, 1958, 1970, 1978-84, 1994-95 ve 2000 dö
nemleri bu gelişmelerin yaşandığı yıllardır.

İlk stand-by anlaşması 1961 yılında imzalanmış
tır. Son stand-by düzenlemesi ile Türkiye’nin yapmış 
olduğu stand-by anlaşmalarının sayısı 18 olmuştur. 
Son düzenleme hariç tutulduğunda altı stand
by anlaşmasının, programlandığı gibi sür
dürülerek sonlandırıldığı, 11 stand
by anlaşmasından ise çeşitli neden
lerle vazgeçildiği için bu anlaşma
ların başarısız olduğu ve tamam-, 
lanamadığı söylenebilir.

Türkiye, IMF’den son kriz dö
neminde 18,5 milyar dolar borç 
almasına rağmen hâlâ ekonomi
sindeki kronik sorunları teskin ede
medi. Piyasalar diken üstünde. Tahmi- 
nımızın üzerinde borç bulmamıza rağmen 
kriz belirtileri hâlâ devam ediyorsa, Sayın Kemal 
Derviş’in gelmesi ile neyin değiştiğini bilen birisi var 
mı, gerçekten?

Gerçi çok kimse için “artık kriz bitti mi?” sorusu 
anlamını kaybetti. Benim favori sorum şu: Sırada el 
konulacak hangi banka var?

BDDK, son beş yılda Pamukbank ile birlikte 20 
bankaya el koydu. BDDK, bizzat kendi açıklamaları
na göre, Pamukbank hariç 19 bankaya 24.2 katrilyon 
lira koyup 2,2 katrilyon lira aldı. Bunun, 21,5 katril
yon lirası Hazine tarafından, 2,6 katrilyon lirası da 
TMSF kaynaklarından karşılandı. TMSF, son beş

yılda el konulan 19 bankayla birlikte, yüzlerce şirke
tin, binlerce gayrimenkulün sahibi oldu. TMSF’ye
19 bankadan toplam 165 adet menkul ve 2 bin 296 
adet de gayrimenkul geçti. Bunların büyük bir kısmı 
satıldı. Bir kısmının da halen satışı sürdürülüyor.

1997 yılından bu yana Uzakdoğu, Latin Amerika 
ülkeleri ve Türkiye’de yaşanan krizleri makro çerçe
vede analiz edenler, Türkiye’nin uluslararası bir 
komplo ile karşı karşıya olduğunu savunuyorlar. Bu 
iddiaya göre, aslında Türkiye’de 1999 yılında başgös- 
teren ekonomik krizin bu şiddette yaşanması için 

hiçbir sebep yoktu. Hükümet ve IMF patentli üç 
yıllık İstikrar Programı ile birlikte Türkiye, 

çok-uluslu şirketlerin operasyonlarına 
uygun hale getirildi. Devalüasyonla 

birlikte ekonominin direnç noktala
rı kırıldı veya ortadan kaldırıldı ve 
oluşturulan panik havasında ulus
lararası finans çevrelerinin ve 
IMF’nin istediği yasal düzenlemeler 

15 gün içinde gerçekleştirildi.
Tıpkı Endonezya’da olduğu gibi 

yerli bankacılık sistemi çökertildikten 
sonra 5-6’ya inen bankalardan birkaç tane

sini yabancı sermaye satın alacak. Devlet Bakanı 
Kemal Derviş’in bankacılık sisteminde yabancı ser
mayenin payının yüzde 15’i aşamayacağı yönündeki 
beyanatı bu çevreleri çok kızdırdı. Ancak BDDK şu 
anda IMF’nin istekleri doğrultusunda uygulamaları
na devam ediyor.

IMF, Ne ‘1ş”e Yarar?

Tüm bu olup bitenleri doğru okuyabilmek için IMF’ye 
biraz yakından bakmamız gerekiyor. Evet, IMF nedir, 
ne değildir? Nasıl doğdu? Kuruluş amacı öncelikle bu
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olmamakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin ekono
mik problemlerine gerçekten çözüm üreten bir merkez 
gibi mi çalışıyor, yoksa çözüm önerileri yeni problem
lere mi kaynaklık ediyor? IMF’in ekonomik ve politik 
bir güç olarak uluslararası ekonomi sahasında faaliyet
te bulunmasına kadar geçen aşamalara bir göz atmak, 
bugünü anlamamıza yardım edecektir.

Barışın sağlanması için, dünya liderliği gayesiyle 
savaşan devletlerin değil, işbirliği esasında anlaşmış, 
açık, ihtilafları müzakerelerle halletmeye çalışan 
devletlerin mevcut olması gerekir. Devletler kadar 
ulusal çapta ve uluslararası düzeyde örgütlenmiş sivil 
ve resmi kuruluşların da olması gerekir. İşte Birleş
miş Milletler, OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi 
kuruluşları ortaya çıkaran felsefe budur. Ancak her 
geçen gün bu kurumlara yükselen itirazlar hem bu 
kurumlarin içinde, hem de bu kurumlarin tavsiye et
tiği acı reçeteleri uygulayan ülkelerede bu kurumlara 
karşı çok şiddetli eleştiriler yükselmesine neden ol
maktadır. IMF ve Dünya Bankası’nın ortodoks reçe
telerini uyguladığı “Asya Kaplanları”ndan Latin 
Amerika ülkelerine değin elde edilen başarısız so
nuçlar bu kurumlarin kuruluş gayelerini yeniden sor
gulamamıza vesile oldu.

Sorgulamamız gereken belki de bu kurumlarin ül
kelere dayattığı ekonomik programlardan çok, bu 
kurumlarin karar alma ve yönetim mekanizmalarıdır.

II. Dünya Savaşı’nın muzaffer ülkesi Amerika, 
kuracağı yeni dünya düzeni için sadece milli gücünü 
değil, o gücü meşrulaştırmaya yarayacak uluslararası 
kuruluşları da düşünmek zorundaydı. Bu yüzden da
ha NATO kurulmadan önce, savaş biter bitmez iki 
yönlü olarak harekete geçti: Bir yandan, diğer dev
letleri bu yeni düzenin payandaları haline getirecek 
“global” bir siyasi forum olarak Birleşmiş Milletler; 
diğer yandan da bu yeni düzene sermaye, üretim ve 
ticaret alanlarında destek verecek IMF ve Dünya 
Bankası gibi “global” ekonomik kuruluşlar kuruldu.

Temmuz 1944’te toplanan 44 ülkenin temsilcile
rinin ulaştığı anlaşma ile Aralık 1945’te kurulan 
Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası para ve fi- 
nans sistemlerinde çıkabilecek sorunların çözümüne 
yönelik çalışmalar yapacak danışmanlık ve işbirliği 
mekanizması olarak düşünülmüştü. Yani gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomik sorunlarını çözmek amaç- 
lanmamıştı. Anlaşma ile, uluslararası ticaretin den- 
geli şekilde büyümesi amaçlanıyor ve bu amaca ulaş-

(bkz., Krugman ve Obsfeld, 1994).
Fon, üye ülkelerin ödemeler dengesinde oluşabi

lecek geçici olumsuzlukların sistemde kırılmalara yol 
açmadan düzeltilebilmesi için belli koşullara bağlı 
olarak üye ülkelere kaynak kullandıracak ve bu şekil
de dengesizliklerin kısa süreli olması ve yıkıcı etkile
rinin azaltılması sağlanacaktı. Eski koloni ülkelerin 
ve fakir ülkelerin ekonomilerinin geliştirilmesine ve 
modernize edilmesine yardımcı olmak üzere de Dün
ya Bankası kuruldu.

Elbette global ölçekte kendi düzenini meşrulaş
tırmak için kurduğu bu yapılarda ABD, eşit olmayan 
bir karar alma mekanizması geliştirdi. Birleşmiş Mil- 
letler’de her devletin eşit oy hakkına sahip olduğu 
Genel Kurul, daha etkisiz kaldı. Oysa, siyasi yönde 
yaptırım gücüne sahip Güvenlik Konseyi’nde ise ka
rar alma kabiliyeti, sadece veto hakkı bulunan beş 
ülkeye ait.

Aynı şekilde, IMF ve Dünya Bankası gibi her ül
kenin üye olabileceği finans kuruluşlarında da oy 
hakkı, sermaye payına göre ayarlandı. Dolayısıyla, 
BM’de olduğu gibi, bu kuruluşlarda da ABD ve onun 
Avrupalı müttefiklerinin ağırlığı bariz bir şekilde te
sis edilmiş oldu. Nitekim Dünya Bankası’nda ve 
IMF’de bugüne kadar görev yapan başkanların ezici 
çoğunluğu Amerikalı idi.

Bütün bunlar düşünüldüğünde, BM’nin merkezi
nin New York’ta, IMF ve Dünya Bankası’nın merkez
lerinin ise Washington’da olması çok şaşırtıcı değil. 
Nasıl altın standardı döneminin patronu, İngiltere 
idiyse; Bretton Woods’la başlayan yeni dönemin pat
ronu da, önceden doğmuş, ama artık hem politik hem 
de ekonomik alanda aktif rol almak isteyen ABD’dir.

IMF’nin yalnızca bir finans kuruluşu olmadığını 
anlamak bu yüzden kolay. Nitekim IMF programları
na ABD ve Batılı devletlerden destek gelmedikçe, o 
programların uygulanma şansı kalmıyor. Nitekim 
Arjantin örneğinde olduğu gibi Amerika’nin istekle
ri yerine gelmeyince, koskoca bir ülkenin millî geliri 
üç yıl gibi kısa bir sürede 200 milyar dolarlardan 90 
milyar dolarlara geriliyor ve kişibaşına düşen gelir 
7000 dolarlardan 2000 dolarlar seviyesine kadar dü
şebiliyordu. Bu siyasi yönü iyi anladığımızda, son kri
ze yardım için koşan IMF’nin ve EXinya Bankası’nm as- 
İmda sadece ülkemizde değil, dünyanm her yerinde na
sıl önemli siyasi roller üstlendiğini de anlamış oluruz.

IMF ve Dünya Bankası’nın bir ülkeyi “bataktan
mak için üye ülkeler aralarında serbest ticaret teşvik 
ediliyor, döviz kurunda istikrara verilen önem gereği 
de rejim olarak sabit kur rejimi kabul ediliyordu

kurtarmak” için lütufkâr bir şekilde vermeye razı 
oldukları malî desteği almak isteyen hükümetlerle 
yaptıkları anlaşmalar genellikle gizli tutuluyor. Bu
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Ekonomi ve siyaset arasındaki kopmaz iliş
kiyi, sadece bu iki kuruluşun başkanlarmm 
mazisine, onayladıkları kredilere, mali des
tek verilen ülkelere ve sektörlere bakarak, 
tahmin edebilmek mümkündür.

anlaşmaların ekonomik olduğu kadar, hatta ondan 
fazla siyasi unsurlar içerdiğini biliyoruz.

Mesela, IMF’nin son niyet mektubunda bu açıkça 
belirtildi; Bazı üst düzey kamu görevlilerinin atanma- 
sı konusunda bile Türkiye, IMF’nin onayını almak du- 
rumundaydı. Nitekim bu, meşhur Türk Telekom Yö
netim Kurulu’nun belirlenmesi gibi kamuoyu önünde 
cereyan eden olaylardan da yeterince anlaşılmıştı. Ay 
geçmiyor ki ülkemize bir Dünya Bankası veya IMF 
heyeti gelmesin. Ülke ülke dolaşıp ellerindeki âtıl 
fonları pazarlamaya çalışan bu iki kuruluş, bir ülke yö
netiminin özerk karar alma gücü konusunda şüpheler 
doğuruyor. Yani, vatandaşların hiçbir şekilde oluşu
muna ya da yönetimine _______________________
etki edemedikleri bir 
ülke-üstü güç, o vatan
daşların iradeleri, gele
cekleri ve talepleri üze
rinde kesin tasarruf 
hakkı elde etmiş olu
yor. Kriz, ekonomik ol
maktan çıkıp, siyasi bir
kriz haline geliyor. Son krizin sadece ekonomik bir 
kriz olarak sunulması bu yüzden yanlış. Her iktisadi 
kriz, sonuçta siyasi bir çerçevede alınan kararlardan 
doğar. Aslında bizim bu gerçeği görmemizi engelle
yen, bu iki kuruluşmı sahip olduğu bir nebze “uluslara
rası” perdeden çok, genelde iktisat ve siyaset arasında
ki kopmaz karşılıklı ilişkiyi gözardı ediyor olmamızdır. 
Türkiye’nin 11 Eylül olayından sonra bir anda 
IMF’nin en gözde ülkesi haline gelmesi, Arjantin için 
bir iki milyar doların pazarlığı yapılırken, Türkiye’ye 
30 milyar dolara yakın borç veriliyor olması, bunun 
en güzel örneği. Ekonomi ve siyaset arasındaki kop
maz ilişkiyi, sadece bu iki kuruluşun başkanlarmm 
mazisine, onayladıkları kredilere, mali destek verilen 
ülkelere ve sektörlere bakarak, o dönemlerin siyasi ta
rihini tahmin edebilmek ve hatta gelecekteki siyasi 
yönelim hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.

Dışardan Çökerten IMF’ye İçerden Çökertici
Eleştiriler: Stiglitz ve Mussa’nm Gözlemleri

Acaba bütün bu görüşlerimiz tek taraflı mı?Aslında 
buraya kadar geliştirdiğim analiz ve yorumların hiç 
de tek taraflı olmadığını Amerika ve Avrupa’nın 
prestijli üniversitelerinin öğretim üyelerinin yazdık
ları sayısız makalelere bakınca görebilmek kolaylaşa
caktır. Bu profesörlerin çok daha köklü ve çok daha 
şiddetli eleştriler geliştirdiklerini vurgulamak iste

rim. Bu tür eleştirel analizlere verilebilecek en güzel 
örnekler belki de bu kurumlarda üst düzey pozisyon
larda çalışmış olan kişilerin yaptıkları analizlerdir.

Dünya Bankası’nda baş-ekonomistlik, pek çok 
Amerikan yönetimine de ekonomik konularda baş- 
danışmanlık yapan ve geçen yıl asimetrik enformas
yonun piyasalar üzerindeki etkisi konusundaki çalış
malarıyla Nobel ödülü alan Joseph Stiglitz bu kişi
lerden biridir. 1997 Asya Krizi sırasında IMF ve 
Dünya Bankas ı’nın uyguladığı politikaları eleştiren 
Stiglitz, ABD’de yayımlanan New Republic dergi
sinde yer alan makalesinde IMF’ye ağır eleştiriler ge
tirmiş ve IMF’de çalışan ekonomistleri beceriksizlik-

_______________________ le suçlamıştı. Bu yazı,
dünya ekonomi çevre
lerinde büyük yankı 
uyandırmış ve artan 
eleştiriler üzerine, ünlü 
ekonomist görevinden 
ayrılmak zorunda kal
mıştı. IMF'ye sert eleş
tiriler yönelten Stig

litz'in, 'Globalleşme ve Tutarsızlıkları' başlıklı kitabı 
piyasaya çıktı. Bili Clinton döneminde baş ekono
mik danışman olan Stiglitz, kitabında, Dünya Ban
kası ve IMF gibi kurumların ABD'nin stratejik çıkar
larına göre hareket ettiklerini ve gelişmekte olan ül
kelerde fakirliği daha da artırdıklarını ileri sürüyor.

Stiglitz’in IMF’yi ağır şekilde eleştiren görüşlerini 
özetle şöyle toparlamak mümkün:

IMF’nin yanlış teşhislere dayalı çözüm önerileri 
krize düşen ülkelerin toparlanmasını geciktiriyor. 
1997 Uzakdoğu krizinde ABD ekonomisi özellikle iç 
büyüme sayesinde krizden etkilenmemişti. Halbuki 
IMF reçetelerinin uygulandığı tüm ülkelerde vergile
ri artırarak iç talebi düşürmek yoluyla ekonomiyi kü
çülterek krizlere çare aranmaya çalışıldı. Kriz sonra
sında en çabuk toparlanan ülkeler (bizim aşağıda ay
rıntılarını vereceğimiz “reçete”yi baştan reddeden 
Malezya ile IMF politikalarını önce kabul eden an
cak pek çok değişiklik yaparak kendine göre modifi- 
ye eden / değiştiren Güney Kore’dir), IMF’nin getir
diği reçetelere en az itibar eden ülkelerdir. IMF’nin 
reçetelerine harfi harfine uyan Tayland, (ki, krizin 
başlangıç yeri burasıdır) krizden çıkması en çok geci
ken ülke oldu.

IMF’nin tavsiye ettiği gibi zarar eden mali kuru
luşları toptan kapatmak yerine, fonun hazırladığı re
çeteye uymayarak bu kuruluşları rehabilite etmek yo
luna giden Güney Kore ise, toparlanma yoluna daha
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Güney Kore’nin bazı IMF önerilerini red
detmesi de bu ülkenin canlanmasına yar
dımcı oldu. Güney Kore, sorunlu finans 
kurumlarını IMF’nin tavsiye ettiği gibi ka
patmak yerine kurtarmayı tercih etti.

çabuk girdi. (Güney Kore, IMF nin kendisine tavsi' 
ye ettiği gibi sorunlu mali kuruluşlarını kapatmak ye- 
rine bizim şimdilerde “İstanbul yaklaşımı” olarak sık 
sık duyduğumuz bir varlık, yönetim şirketi kurarak so- 
runlu şirketlerin rehabilitasyonları yolunu seçmiştir).

IMF reçeteleri mali sistemde şeffaflık eksikliği ve 
başta sorunlu krediler olmak üzere bankacılık siste- 
minin temel göstergelerindeki zayıflık üzerine odak
lanıyor. Oysa, bunların krizle fazla ilgisi yok. Şeffaf 
olmayan ve finans kurumlan güçsüz olan bir çok ül
ke mali krize girmedi. Güney Kore’nin bazı IMF öne
rilerini reddetmesi de bu ülkenin canlanmasına yar
dımcı oldu. Güney Kore, sorunlu finans kurumlarını
IMF’nin tavsiye ettiği _______________________
gibi kapatmak yerine 
kurtarmayı tercih etti.

Stiglitz'ten sonra 
IMF'nin eski baş eko
nomisti Michael Mus- 
sa da, Uluslararası Para 
Fonu'nu -deyim yerin
deyse- yerin dibine
geçirdi. Dünya Bankası'nda 1997 ile 2000 yıllan ara
sında başkan yardımcısı olarak çalışan Nobel ödüllü 
Joseph Stiglitz'in son kitabından büyük yaralar alan 
IMF, bu kez de eski başekonomisti Michael Mus- 
sa'nın yazdıkları ile sarsıldı. Mussa, son kitabmda 
IMF'ye ağır suçlamalarda bulunurken, Arjantin'in 
çöküşünden IMF'yi sorumlu tuttu.

Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü 
olan ve IMF'de 1991 ile 2000 yıllan arasında baş 
ekonomist olarak görev yapan Mussa, özellikle geçen 
yıl ağustos ayında Arjantin'e verilen büyük kredi di
limini eleştirdi ve hiç verilmemesi gereken bu kredi
nin, zaten kronik bütçe açığını kapatmada başarısız 
olan Arjantin'in finansal olarak erimesini kaçınıl
maz hale getirdiğini söyledi.

Mussa, piyasaya yeni çıkan Arjantin ve IMF, 
Zaferden Trajediye başlıklı kitabında, Arjantin'in 
geçen yılın sonunda iki finansal çöküşünün sorumlu
luğunun ağırlıklı olarak IMF'de olduğunu yazdı.

“Acı Reçete”ye İtiraz Edenler “Kapana Kjsılmak”tan 
Kurtuluyorlar: Malezya’nın Başarısının Sim

Peki, böylesine ağır şekillerde eleştirilen IMF’nin de,

gulamaya konuyor? Yukarıda bu soruya ekonomik ve 
siyasi bazı tespitler yaparak cevap vermeye çalıştık. 
Belki de bu soruya daha çarpıcı bir şekilde cevap ver
menin yolu, biraz da sorun^başka düzlemlerden ve 
başka perspektiflerden bakmayı denemek; Mesela, 
IMF’nin reçetelerine itiraz eden ve kendi koşullarına 
ve menfaatlerine uygun bir program hazırlayan, 
1997 Tayland krizinin en çok yara alan ülkesi olan 
Malezya örneğine bakmak.

Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında eko
nomik gelişme bakımından önemli bir mesafe almış 
ülke. Ağırlıklı (%60) nüfusu Müslüman. Malezya, 
1982 yılında iktidara gelen Dr. Mahathir Muham-

_______________________  med’in ve partisi UM-
NO’nun iktidarında 
birkaç yıl öncesine ka
dar yüksek oranlı büyü
me ve ihracat artışını 
yakalamış, ülkeye bü
yük miktarda dolaysız 
yabancı yatırım girişi 
sağlanmış, işsizlik soru

nu olmayan bir ülke konumunda idi. Pek çok ülkeye 
örnek gösterilen bu “Asya Kaplanı”na 1990’lı yıllarm. 
başında yurtdışından büyük miktarda yabancı yatırım 
ve sermaye girişi yaşandı. Öyle ki, 1989-2000 yılları 
arasındaki 12 yıllık dönemde 55,2 milyar dolar tuta
rında yabancı dolaysız yatırım ülkeye geldi. Ayrıca 
Malezya bankaları tarafından yerli ve yabancı müte
şebbislere başta inşaat sektörü olmak üzere çok büyük 
miktarda risk düzeyi yüksek krediler verildi. Otomo
bil ve ev kredileri ve bunun yanında devletin devasa 
altyapı projeleri de ekonomide yüksek oranlı bir bü
yüme yaşanmasına ve borsanın aşırı şişmesine yol aç
tı. Bu dönemde her biri 8-10 milyar dolar arası proje
ler olan, yeni hükümet merkezi Putra Jaya'nm  ku
rulması, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı 
inşası. Silikon vadisi modelinde “Süper Koridor^* 
teknoloji bölgesinin oluşturulması, Petronas*ın dev 
ikiz kulelerinin inşası gibi projeler gerçekleştirildi.

Qeorge Soros başta olmak üzere uluslararası para 
spekülatörlerinin Temmuz 1997’de Tayland’da te- 
tikledikleri Güneydoğu Asya’daki ekonomik kriz, 
adeta salgm hastalık gibi kısa sürede bölge ülkelerine 
sıçradı. Ağustos 1997’de Malezya da dahil olmak 
üzere tüm bölge ülkelerini etkileyen bu krizle birlik
te gözetimli dalgalı kur rejiminden sabit kur rejimi-
nin uygulandığı tüm para birimleri büyük bir değer 
kaybı ile (devalüasyon) karşı karşıya kaldı, bölgenin 
güçlü borsaları tarihi düşüşler yaşadı ve ülke dışına

Dünya Bankası’nın da, başarısız olacağı defalarca ka
nıtlanmış acı reçeteleri neden krize giren ülkeler ta
rafından can simidi olarak görülüyor ve hemen uy-
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büyük bir sermaye kaçışı başladı. Krize giren bölge 
ülkeleri, -Malezya hariç- bu kriz karşısında IMF’nin 
acı reçetelerini hayata geçirmeyi kendileri için bir 
kurtuluş yolu olarak gördüler.

Başbakan Mahathir Muhammed, “döviz ticareti 
ahlaksızcadır ve durdurulmalıdır” ve “40  yılda ger- 
çekleştirdiğimiz ekonomik kazammları, Soros gibi 
bir geri zekalı 2'3 günde yıkıp geçiyor. Buna izin 
veremeyiz,'^ diyerek döviz ticaretini büyük oranda sı
nırlandırdı ve IMF’nin acı reçetelerini baştan reddet
ti. Güneydoğu Asya’daki krizüı global bir krize dö
nüşmemesi için hemen devreye giren Uluslararası Pa
ra Fonu (IMF)’nun müdahale ve şartlı ekonomik yar
dım programı teklifini kabul etmeyen Malezya hükü
meti, kendi şartlarına özgü bir ekonomik program ile 
iki yıl gibi kısa bir sürede bu ağır krizden düzlüğe çı
kabilme başarısını göstermiştir. Pek cok defa George 
Soros gibi spekülatörlerin sermaye kontrollerinin kal
dırılması yönündeki ısrarlı tehditlerine rağmen uygu
ladığı politikalardan vazgeçmeyen Malezya, 1998 yı
lında toparlanmaya başladı, 1999 yılında ise yeniden 
büyüme trendine girmeyi başardı. Malezya, 2000 yı
lında 15 milyar dolar dış ticaret fazlası ve 3 milyar do
lar bütçe fazlası elde etti. Aynı yıl 5,5 milyar dolar ya
bancı dolaysız yatırım giriş sağlandı ve % 7,3 gibi 
yüksek oranlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirildi.

Malezya’nın ekonomik krize bulduğu tek bir reçe
te yok. Bir çok problemi kapsayan bir reçeteler bütü
nünden bahsedebiliriz. Ancak bu reçetelerde dikkati 
çeken IMF’nin kriz patlak veren tüm ülkelerde hiç
birinin özel koşullarımnı dikkate almadan uyguladı
ğı sıkı para politikaları ve vergilerin artırılması gibi 
ortodoks IMF reçetelerine taban tabana zıt bir eko
nomik programın uygulanmasıdır.

Malezya’nın uyguladığı ekonomik programın ana 
hatlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Kriz baş gösterince, sermaye hareketlerine kontrol

getirerek, yurt dışına sermaye ihracını önemli öl
çüde sınırlandıran hükümet, vatandaşlara kişi ba
şına 2 bin dolardan fazla, işletmelere de büyük
lüklerine göre 1 ila 10 milyon dolar arasında sı
nırlama getirerek, döviz rezervlerinin erimesinin 
ve borsanın çökmesinin önüne geçti.

2. Yine sermaye kontrolleri kapsamında, kriz döne
minde yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı 
sermayenin uzun vadeli kalmasını sağlamak için 
kısa vadeli sermaye çıkışlarına tedrici vergi yü
kümlülükleri uygulaması getirildi.

3. Başbakan Mahathir Muhammed, “Döviz ticareti 
ahlaksızcadır ve durdurulmalıdır ” ve “40 yılda

gerçekleştirdiğimiz ekonomik kazammları Soros 
gibi bir geri zekalı 2-3 günde yıkıp geçiyor. Buna 
izin veremeyiz”, diyerek döviz ticaretini büyük 
oranda sınırlandırmıştır.

4. Ülkede faaliyet gösteren 56 bankanın mali yapı
larını güçlendirmek için tedbirler alındı ve ban
kaların kendi aralarında birleşerek banka sayısı
nın 6 ay içinde lO’a indirilmesi kararı alındı

5. Bankalara kritik mali bilgileri açıklama zorunlulu
ğu getirildi.

6. Aşırı kredi büyümesi, faiz oranları arttırılarak yüz
de 75 oranında azaltıldı.

7. Federal hükümet harcamaları yüzde 18 oranında 
azaltıldı.

8. Büyük savunma projeleri iki yıl süreyle ertelendi.
9. Kamu kuruluşlarının yurt dışından ithalatları ve 

borçlanmaları sınırlandırıldı.
10. Büyüme oranı düşürülerek ekonominin gazı alındı.
11. Cari işlemler açığının azaltılması için çaba sarf 

edildi.
12. Tüketim malları, sermaye malları ve inşaat mal

zemelerinin ithalatından alman gümrük vergisi 
artırıldı.

13. Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 28’e 
düşürüldü.

14. Petrolden alınan vergiler yüzde 40’dan yüzde 
38’e düşürüldü.

15. Ağır makinelerin ithalatı sınırlandırıldı.
16. Yüzde 30’luk girdi katma değeri olan ürünlerin 

ihracatında, gelir vergisi muafiyeti getirildi.
17. Yabancılara emlak satışındaki sınırlamalar yu

muşatıldı.
18. IMF yerine, Malezya’da yatırımları büyük olan 

Japonya’dan iyi şartlarla mali yardım alındı.
19. Özellikle emekli yabancı uyrukluların ellerinde

ki sermaye ile Malezya’ya yerleşmeleri için ted
birler alındı.

20. Halktan da kamu kuruluşları gibi tasarruf etme
leri istendi.
Yukarıda sıraladığımız maddelerde görüldüğü gibi 

uygulanan program, vergi indirimleri ve yeni yatı
rımlar ile ekonominin büyümesini sağlayarak kriz
den çıkma çabasıdır. Böylesi bir program, Malezya 
halkı tarafından da büyük bir destek görmüş ve prog
ramın başarıya ulaşmasında bu geniş halk kesimleri
nin desteği önemli bir rol oynamıştır. Oysa IMF 
programlarının genellikle maaş ve ücretlerin kısıt
lanması, tarımsal destekleme kapsamının daraltılma
sı ve/veya fiyatların düşürülmesi, kamu harcamaları
nın azaltılması gibi iç talebi kısıtlayıcı politikalara
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ağırlık vermesi, politikacılar açısından uygulanması 
son derece güç hükümleri içermektedir. Bu nedenle 
uygulamanın tavizsiz olarak yapılabilmesi ve geniş 
kamuoyu desteğinin sağlanması başannm temelini 
oluşturmaktadır. Oysa IMF programları, yapısı gere- 
ği büyük bir kamuoyu desteği alamamaktadır.

IMF programlarının temel felsefesi, ekonomide 
küçülerek istikran sağlamak yönündedir. Böyle bir 
programın en azından kısa vadedeki sonucu üretimin 
düşmesi, işsizliğin artması ve fakirleşmedir. Bu ne- 
denledir ki, son zamanlarda IMF programlarının fel' 
sefesi üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmaya başlamış- 
tır. Küçülerek istikrarı sağlamak yerine büyüyerek is- 
tikrarı sağlamanın da mümkün olabileceği sesli ola- 
rak dillendirilmektedir.

Malezya’nın 1997 Asya krizinden, IMF programı 
olmadan kendi politikalarıyla ve IMF politikalarının 
tersini uygulayarak başarıyla çıkması, üzerinde düşü
nülmeye değer bir somut örnek olarak önümüzde 
durmaktadır.

Sonuç

Bandow (1994) IMF programlarının problemlerini 
üç başlık altında toplar:

1) Uygun olmayan şartlar: IMF’nin önerdiği re- 
çetelerle, çoğunlukla ekonominin geneline etkisini 
ihmal ederek nokta hedeflerde yoğunlaştığını, mese
la ithalatın sınırlandırılması, yeni vergilerin konma
sı ya da varolan vergilerin oranlarının yükseltilmesi 
(Arjantin’de KDV oranlarının yükseltilmesi) gibi 
büyümeyi yavaşlatıcı tedbirlerin üzerinde durduğunu 
belirten Bandow, şartların katılığındaki zaman için
de değişmeyi de “fonun varlığının gerekliliğini borç 
vererek kanıtlama” çabası olarak değerlendirmektedir.

2) Şartların yerine getirilmesini zorlayacak im
kanların olmayışı: Şartlar ülkenin özel ihtiyaçlarını 
karşılamada ne kadar mantıklı olursa olsun IMF’nin 
(ve Dünya Bankası’nm) elinde kredinin geri kalan 
kısmını iptalden ya da yerine getirilmeyen şartı iptal 
etmekten başka yapacağı bir şey yoktur. Kredi açıla
cak, şartlar yerine getirilmeyince kesilecek, yeni bir 
anlaşma ile yeni kredi açılacaktır; zira, IMF eğer kre
di talep edilmezse ya da kredi açmazsa, kendi varlık 
sebebi ortadan kalkacaktır.

3) IM F kredilerinin ideolojik yönlendirildiği bir
diğer tartışma noktasıdır.________________________

ile sorunun kökenlerine inme yerine, durumu kurtar
maya yönelik olduğunu eklemekte ve kredinin doğ
rudan devletlere verilmesinin kurulu düzenlerin işi
ne yaradığını Etiyopya örneği ile açıklamaktadır. 
Kredi Etiyopya devletine ve dolayısıyla Eritre ile sa
vaşın finansmanına ya da Addis Ababa’nın hesapla
rına akmıştır.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren IMF programla
rıyla ilgili olarak dikkat çekilecek bir diğer eleştiri 
de, programların çok fazla ayrıntılı düzenlenmesi ve 
fazla kriterlere sahip olmasıdır. Böyle bir politika, uy
gulayıcıların elinden esnekliği ve sorunlar karşısında 
çabuk ve ani karar verme yeteneklerini almaktadır. 
Nitekim 22 Kasım krizinde eğer Merkez Bankası’nın 
uyması gereken parasal hedefler bu kadar sıkı belir
lenmemiş olsaydı veya Merkez Bankası’nın esnekliği 
olsaydı, krizin bu kadar büyümeyeceği hususunda ge
nel bir kanı mevcuttur. IMF’nin programlarında çok 
fazla ayrıntıya girmesinin yarattığı problemlere ör
nek olarak haziran ayında Türk Telekom Yönetim 
Kurulu’nun değiştirilmesiyle ilgili krizi örnek verebi
liriz. Bir KIT’in yönetim kurulunun değiştirilmesinin 
Niyet Mektubu’na yazılmasının sakıncalarını hep 
birlikte gördük. Ayrıca, belirtmek gerekir ki her şe
yin ayrıntılı biçimde Niyet Mektubu’na yazılması, 
ekonominin yönetiminin IMF’de olduğunun bir gös
tergesi olarak algılanmakta, bu da programa olan ka
muoyu desteğini azaltmaktadır.

Ancak burada unutulmaması gereken en önemli 
nokta şudur: Ekonomik durumu kötüleştirip, sonra 
da IMF’ye gidip gerek teknik gerekse, maddi destek 
istenirse IMF kendi şartlarını empoze edecektir. Kal
dı ki IMF’nin hangi politikaları uygulatacağı ve han
gi şartları öne süreceği zaten bilinmektedir. 
Dolayısıyla ekonomimizi kendi imkanlarımızla ve 
kendi programlarımızla düzlüğe çıkarmalıyız. Aksi 
takdirde IMF’ye muhtaç olduktan sonra IMF’yi ve 
politikalarını çok fazla eleştirmeye hakkımız ol
madığı kanaatindeyim. ■
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İSLAM’IN ÖZNE OLARAK YENİDEN 
TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İSLÂM’I 

PROTEST ANLAŞTIRMA PROJESİ

YU SU F K A P L A N

M üslüman toplumlar, Soğuk Savaş’m sona 
er(diril)mesinden bu yana, son 10 küsûr 
yıldır, yakın tarihlerinde karşı karşıya kal

dıkları en büyük dönemeçlerden birini yaşıyorlar: 
Burada dönemeç olarak adlandırdığım fenomenin 
vurgulanması gereken, birazcık geriye götürülerek 
açıklanabilecek başlıca iki boyutu veya düzlemi var.

Birincisi, İkinci Dünya Sayaşı’nın hemen aka- 
binde sömürgeciliğin sona ermesi üzerine önceden 
Batılılar tarafından sömürgeleştirilen ülkelerin sözü' 
mona ^ ŝiyâsî bağımsızlıkçılarına kavuşmalarıdır. 
Bu ülkelerin azımsanamayacak bir kısmını müslü' 
man ülkelerin oluşturduğunu hatırlatmak yararlı ola
bilir.

Sömürgeciliğin Sona Ermesi Bağımlığın 
Sona Ermesi Anlamına Geliyor mu?

Biraz açımlamak gerekirse... Açık veya klasik sömür- 
geciliğin sona ermesinden sonraki süreçte, sosyal bi
limler literatüründe “örtük sömürgecilik” veya “ye- 
ni'sömürgecilik'^ olarak adlandırılan bence örtük ol
masından ötürü anlaşılması ve farkedilmesi daha bir 
zorlaşan ve dolayısıyla etkileri, mekanizmaları ve so
nuçları bakımından çok daha tehlikeli olan bambaş
ka bir sömürgecilik biçimi devreye girdirilmiştir. Biz 
bu fenomeni, iletişim araştırmalarında “elektronik 
kolonyalizm” olarak da adlandırıyoruz. Sömürgecilik 
sonrası dönemin veya sürecin en önemli sonuçların
dan biri, kimi zaman “modernleşme” veya “çağdaş
laşma / yenileşme”, kimi zamansa “batılılaşma” ola
rak adlandırılan Batı kökenli seküler siyâsî, ekono
mik, toplumsal ve kültürel projelerin ve programla
rın İslâm dünyasına ithal veya ihraç edilmesidir.

Görüldüğü gibi sömürgecilik-sonrası dönemde el
de edilen “bağımsızlığın” sadece görünüşte bir bü' 
ğımsızhk olduğu apaşikâr ortadadır. Çünkü ortada 
gerçek anlamda bir bağımsızlaşma durumu yoktur; 
aksine yeni, ayartıcı, baştan çıkarıcı şekillerde Ba- 
tı^ya daha fazla bağımlı hale gelme durumu sözko- 
nusudur. Dolayısıyla sonuçta gerçek bir bağımsızlık
tan sözedebilmek pek mümkün değildir. Çünkü fi
ilen yaşanan şey, önceden bizzat sömürge valileri 
aracılığıyla sömürgeciler tarafmdan yönetilen “ül- 
ke”lerin, sömürgecilik-sonrası dönemde yerli mo
dernleştirici, kendi'kendini sömürgeleştirici elitler 
tarafından yönetilmeye başlanmasından ibarettir. 
Yani önceden bizzat Batılı adamlar vardı; sonraki 
dönemde ise kendilerini Batılıların seküler ideoloji
lerini ve projelerini uygulamakla yükümlü gören 
“Batılıların karikatürü olan” nevzuhur adamların iş
başına geldiği yeni bir durum varoldu. Kısaca söyle
mek gerekirse, önceden bizzat Batılı adamlar hakim
di; sonraki dönemde Batılı adamların projeleri ha
kim olmaya başlamıştı.

Seküler Projelerin Başarısız Olması 
ve Geri Tepmesi

İkinci boyut veya düzlem,_müşlüman toplumlarda 
uygulanan Batılı seküler projelerin başarısız olmasıy
la birlikte yepyeni sosyo-kütürel ve ekonomi-politik 
oluşumların ve söylemlerin ortaya çıkmasıydı. Milli' 
yetçilik, sosyalizm ve liberalizm gibi Batılı seküler 
ideolojiler ve projelerin birkaç amacı vardı: Birinci
si, İslâm dünyasını “kalkındırm ak”tı. İkincisi de, sc' 
küler ideolojilerin belirleyici konuma getirildiği ve 
Batı ülkelerinin tüketim  pazarı yapılan müslüman
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toplumlarm İslâm’la siyâsî, kültürel, entelektüel, 
toplumsal ve ekonomik 'kısacası teorik ve pratik- 
ilişkilerinin asgârî düzeye indirilmesinin zamanla 
sağlanabileceği düşüncesiydi.

Böylelikle müslümanlığın siyâsî, toplumsal, eko
nomik ve kültürel hayata ilişkin talepleri massedile
cek / bastırılacak ve sonuçta Batılı hegemonik güç
ler, İslâm dünyasının kaynaklarını dolaylı, dolam
baçlı, postmodern / örtük yollarla kontrol edecekler 
ve müslüman toplumlarm kendi kaderlerini, Batılı 
ideolojiler yerine İslâm’dan beslenen siyâsî, toplum
sal, kültürel ve ekonomik paradigmalar, kavramlar 
ve kurumlar ekseninde kendilerinin belirleyebilme- 
leri, dolayısıyla kendilerini kendilerinin yönetebil- 
meleri bir ihtimal olmaktan çıkarılmış olacaktı.

Ancak sosyal bilimlerin toplumsal ve kültürel 
değişim veya yenilenme teorileri veya tarihin ve do
layısıyla kültürün ve kimliğin oluşum, gelişim ve ye
nilenme süreçleri konusunda bilinen gerçekler, yeni 
veya örtük sömürgecilik döneminde müslüman top- 
lumlarda uygulanan Batılı seküler ideoloji ve proje' 
lerin haşarıya ulaşabilmesinin son tahlilde imkân
sız olduğunu gösteriyor bize. Çünkü yeni / örtük sö
mürgecilik döneminde Müslüman toplumlarda ya
pılmaya çalışılan şey, zihinsel olarak Batılılaşmış ve 
sömürgeleşmiş elitlerin, yani küçük bir azınlığın, bu 
toplumları tepeden, monteleme yöntemiyle dönüş
türmeleri, yani toplum mühendisliğine tabi tutulma
ları, tek kelimeyle söylemek gerekirse sekülerleştiril- 
meleri / laikleştirilmeleridir.

O yüzden, Batı’da sosyal teorinin son 15 yıldan 
bu yana odaklandığı en temel sorunların başında se- 
külerlik sorunu geliyor ve sekülerlik yoğun bir şekil
de eleştirilerek “seküler aklın  ötesV\ ^^postseküler 
felsefe^* gibi kavramlar eksenin yeni tartışmalar yapı
lıyor.

Buraya kadar yaptığım analizlerden de anlaşılabi
leceği gibi, sömürgecilik-sonrası yeni sömürgecilik 
döneminde, genelde Batı-dışı toplumlarda, özelde ise 
İslâm dünyasında uygulanan modernleşme, yenileş
me, çağdaşlaşma ve batılılaşma projeleri, bu toplum
larm kendi deneyimleri sonrasında, kendi kültürel 
ve düşünsel dinamiklerinden kalkarak geliştirdikleri, 
icat ettikleri projeler değildi. İthal veya -duruma gö- 
re- ihraç edilen projelerdi. Aslında tüm küresel öl-

ve direnen bir din ve dünya tasavvuruydu. Diğer do
ğu dinlerinin veya zaten sömürgeci Batıklar tarafın
dan yüzyıllarca yağmalanarak, tarumar edilerek, tah
rip edilerek handiyse ölü kültürler haline getirilen  
Afrika ve Latin Amerika dinlerinin veya kültürleri
nin sekülerleşmeye ciddî itirazlarının olmasını bek
lemek teorik olarak da, pratik olarak da mümkün de
ğildi. O yüzden sekülerleşme projesi, müslüman top
lumlarda özellikle ve özenle uygulandı ve hatta yakın 
takibe alınarak sıkı bir şekilde denetlendi. Bu arada 
sekülerleşmenin bireyi, aklı, toplumu özgürleştirdiği 
varsayımı, İslâm dünyası sözkonusu olduğunda aslâ 
hatırlanmadı ve gündeme getirilmedi; o yüzden se
külerleşme projesinin İslâm dünyasında uygulanması 
konusunda büyük çaba gösteren Batıklar, İslâm dün
yasında bireyi, aklı ve toplumu özgürleştirmek gibi 
bir kaygıları olmayan seküler-totaliter rejimlere hem 
ses çıkarmadılar; hem de bu rejimlerle yakın ve “dos
tane” ilişkilerini sürdürme konusunda en küçük bir 
çekince bile göstermediler.

İşte m eselenin bam teli burası: İslâm dünyasında 
uygulanan seküler projelerin amacı, bu toplumlarm 
kalkınmalarını sağlamak değil; bu toplumlarm İs
lâm’la ilişki kurmalarını önlemek ve dolayısıyla ön
celikli olarak küresel Batı hegemonyasının sarsılma
sını sağlayacak gelişmelerin önünü tıkamak, ikinci 
olarak da İslâm dünyasının doğal kaynaklarını kul
lanmaktı.

Sonuç itibariyle seküleıieştirme projesi, doğal bir 
değişim veya yenileşme projesi değil, müslüman top- 
lumları. Şerif Mardin’in Türk modernleşmesi öze
linde söylediği gibi, “İslam kültüründen uzaklaştır
m a” ve böylelikle Batı’ya her bakımdan çok daha ör
tük, çok daha haştan çıkarıcı ve kalıcı şekillerde ba
ğımlı kılma projesiydi.

Ancak son 30 (otuz) yılda yaşanan olağanüstü 
gelişmeler, müslüman toplumları sekülerleştirme 
projesinin, tutmadığını, başarısızlıkla sonuçlandığını 
kanıtladı. Üstelik de, yapılmak istenenlerin tam ter
si oluşumların patlak vermesine yol açtı.

Burada birbirinden bağımsız olmayan, birbiriyle 
yakından ilişkili olan iki olağanüstü ve sarsıcı süreç 
yaşandığını görüyoruz. Birincisi, İslâm dünyasında 
uygulanan seküler/leşme projeleri, siyasi olarak da, 
ekonomik olarak da, toplumsal olarak da, kültürel

çekte yapılmaya çalışılan şey, dünyanın ama özellik
le de İslâm dünyasının sekülerleştirilmesiydi.

Ancak İslâm, sekülerleşmeye en fazla aykırı olan

olarak da, entelektüel olarak da iflas etmişti/r. Bu ko
nuda, Batılda, îslâm  dünyasındaki ‘̂seküler elitle
rin başarısızlıkları**ndan yakınan  tonla makale ve
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yığınla kitap yayımlandığını hatırlatmakla yetiniyo
rum.

Islâm’ın Özne Olarak Yeniden Tarih Sahnesine 
Çıkışı: İslâmîleşmenin Kitleselleşmesi

İkincisi de, sekülerleşmenin başarısızlıkla sonuçlan
masıyla yakından ilintili {ama sadece buna indirge- 
nemeyecek) bir diğer gelişme ise, seküler projelerin 
bastırmaya, yok etmeye çalıştıkları İslâm’ın, büyük 
ölçüde reaksiyoner ve savunmacı (apolojetik) söy
lemlerle de olsa, müslüman toplumlarda en güçlü al
ternatif siyâsî, toplum- _______________________

İSLÂM’I PROTESTANLAŞTIRMA PROJESİ

sal, kültürel ve ente
lektüel söylemlerin or
taya çıkmasına kay
naklık etmeye başla- 
masıydı. Başka türlü 
söylemek gerekirse,
20. yüzyılın ilk çeyre
ğinde, Osmanlı’nın
çökmesiyle bir aktör olarak tarih sahnesinden çekil
diğine hükmedilen İslâm, 20. yü?;yılm son çeyreği' 
ne gelindiğinde yeni bir dinamizmle yeniden tarih  
sahnesine çıkabileceğine dair önemli işaretler veri
yordu.

İşte ne olduysa bu gerçeğin farkedilmesinden 
sonra oldu: İslâm, hem sekülerleştirilememişti; hem 
tarihten silinememişti; hem de tüm hesapları ve bek
lentileri alt üst ederek müslüman toplumlarda yeni
den kitleselleşmeye başlamıştı. Artık kitlelerin İslâ- 
mileşmesi ya da İslâmileşmenin kitleselleşmesi ola
rak yaşanan toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik 
ve entelektüel süreç, İslâm’ın yeniden ve yepyeni bir 
dille ve dinamizmle bir medeniyet sıçraması yapma
sını mümkün kılabilecek patlamaların gerçekleştiril
mesine neden olabilirdi. 1980’li yılların sonuna doğ
ru gelindiğinde ABD’nin başını çektiği, Avrupa, İs
rail, Çin, Rusya ve Hindistan’ın da desteklediği kü
resel seküler sistemin sahipleri, Soğuk Savaş’ın sona 
er{dinl)mesine ve küresel seküler sistemi tehdit ede
bilecek bir güce ve dinamizme ulaşma potansiyeli ta
şıyan İslâm’ın yeniden tarih sahnesine çıkışının ön
lenmesine karar verdiler.

Böylelikle îslâm, modern tarihte, ilk kez Özne 
konumuna yükselmişti: Batılı küresel seküler siste
min aktörleri, tüm projelerini İslâm’ın bu meydan 
okuyuşunun etkisiz hale getirilmesi üzerine kurmaya.

Kitlelerin İslâmileşmesi ya da İslâmileşme-' 
nin kitleselleşmesi olarak yaşanan süreç, 
Islâm’ın yeniden ve yepyeni bir dille ve di
namizmle bir medeniyet sıçraması yapma- 
sını mümkün kılacaktır.

geliştirmeye başladılar: Yani, İslâm artık küresel siya
setin işlemesinde m erkezî konuma yerleşmişti.

Protestanlık Paradigması ve İslâm’ın 
Protestanlaştırılması Çabası

İşte ne olduysa bundan sonra oldu: Sekülerleşme 
projesinin yerine, sekülerleşmenin bir başka formu 
olan protestanlaştırma projesi gündeme alındı ve İs
lâm dünyasında uygulanması için “gerekli yerlere” 
paketlenip postalandı. Ancak İslâm’ı protestanlaştır- 
ma projesinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi

_______________________  için, öncelikli olarak,
müslüman kitlelerin, 
sonra da, tüm dünya
nın İslâm’dan soğuma
sını, uzaklaşmasını, 
hatta nefret etmesini 
sağlayabileceği düşü
nülen son derece sinsi, 
gayrı İnsanî bir proje 

aynı anda devreye sokuldu: İslâm’ı terörle, şiddetle, 
fanatizmle, kan emicilikle özdeşleştirme ve dolayısıy
la müslüman kitleleri sindirerek, korkutarak İslâm’la 
ilişkilerini asgarî düzeye indirmelerini sağlama proje
si.

Burada kısaca Islâm’ın protestanlaştırılmasın' 
dan ne anlaşılması gerektiğini ifade etmek istiyorum: 
Islâmhn protestanlaştırılması, Islâmhn kamusal / 
görünür alan*dan yani siyâsî, toplumsal, ekono^ 
mik, kültürel alandan uzaklaştırılması ve sadece 
Allah^la kul arasında olup biten bireysel bir inanç 
meselesine indirgenmesidir.

Batıda protestanlık, tabandan, yani halktan ge
len bir talep veya başkaldırıdır. Şu an İslâm dünya
sında uygulamaya konulan İslâm’ı protestanlaştırma 
projesi ise, -tıpkı modernleştirme, batılılıştırma ve 
sekülerleştirme projesinde olduğu gibi- tepeden, yani 
elitler tarafından monteleme yöntemiyle hayata ge
çirilmeye çalışılan bir projedir.

Protestanlık, reforrn/asyon ve sekülerleşme ara
sındaki ilişkilere de dikkat çekmek yararlı olabilir. 
Protestanlaşma, kısaca, dinin sekülerleştirilmesi ça
basıdır; dolayısıyla sekülerleşmenin bir başka ama 
daha özel biçimidir. Reform  ise, dinin doğrudan pro- 
testanlaştırılması, dolayısıyla sekülerleştirilmesi ve 
kamusal / görünür hayattan uzaklaştırılması ve birey
lerin vicdanlarına hapsedilmesi çabasıdır. Reform

28 Ümran-Ağustos >2002



İSLAM'IN ÖZNE OLARAK YENİDEN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI/ KAPLAN

İslâm’ın protestanlaştırılması, kamusal 
alan’dan yani siyâsî, toplumsal, ekonomik, 
kültürel alandan uzaklaştırdması ve sadece 
Allah’la kul arasında olup biten bireysel 
bir inanç meselesine indirgenmesidir.

da, protestanlaştırma da, esas itibariyle yenilgi psiko
lojisinin ürünü olan ve dini yenileme kaygısıyla yO' 
la çıkılan ama sonuçta yeni bir din icat etmekle ne
ticelenen bir çabadır; Burada altı çizilmesi gereken 
nokta şu: Reform ve protestanlık, Batı’da vahyin ol
mamasından kaynaklanan, insanın dine kendi ister
leri ve çıkarları doğrultusunda çeki düzen verme gi
rişimleridir. Başka bir deyişle, insanın dini, her za.' 
m an kendisine uydurma çabasıdır; insanın dine 
uyma çabası değildir. Bunun nedeni Batı’da Hıristi
yanlık dinVnin değil, Kilise dinVnin hakim  olması, 
bu yüzden aslî dinamikleri bakımından evrensel
özellikler taşımaması- _______________________
dır. Kilise dini’nin aslî 
dinamikleri bakımın
dan evrensel, zaman- 
mekân sınırlarını aşan 
özellikler taşımaması
nın nedeni ise, Hıristi
yanlığın daha ilk yüz
yıldan itibaren Avru
pa’daki pagan kültürü, düşüncesi ve gelenekleri tara
fından dönüştürülmesi; dolayısıyla Hıristiyanlık ola
rak bildiğimiz ama gerçekte Kilise dini olan bu dinin 
vahiy kavramından yoksun olmasıdır. Kilise dini’nin 
vahiy kavramından yoksun olması, ister istemez bu 
dinin kitabının veya kitaplarının doğrudan vahiy 
metinleri olması imkânını ortadan kaldırmıştır. O 
yüzden İnciller, beşer aklının ve tasavvurunun 
ürünüdür. Ve o yüzden aslî / kurucu dinamikleri ba
kımından vahye dayanmadığı için evrensel değildir; 
evrensel mesajlardan yoksundur. Bir takım arızî / ku
rucu olmayan dinamikleri elbette ki evrensel özellik
ler içerir. Benzer özellikler, vahyin ürünü olmayan 
Konfüçyanizm, Taoizm  ve Budizm  gibi hikmet din
lerinde de vardır.

Özetle söylemek gerekirse. Kilise dini olan Hıris
tiyanlık'taki Tanrı tasavvuru, beşerî bir tasavvur
dur: Bir insan ve peygamber olan Hz. Isâ, Tanrı’ya 
dönüştürülmüş; yani Antik Yunan^da insan Tanrı 
iken ; Kilise dinVnde Tanrı, insanlaştırılmıştır. İşte 
bu nedenledir ki. Kilise dini olan Hıristiyanlık’ta ta
rihin değişik dönemlerinde insanların dine müdaha
le edebilmeleri, kendilerini dine uydurmak yerine, 
dini kendilerine uydurmak için türlü reform ve pro- 
testo / protestanlaştırma faaliyetleri içine girmeleri

açık bir dinin zamanla türlü yorumlarının yapılması 
da kaçınılmaz olduğu ve olacağı için, sonuçta ortaya 
çıkan kaosu ve kafa karışıklıklarını giderme maksa
dıyla dinin tek bir yorumunun mutlaklaştırılması ön
lenememiş; mutlaklaştırılan ve tek  otorite haline 
gelen tek din yorumunun dışındaki yorumların dış
lanmasının, gayr-ı meşrû ilan edilmesinin ve bunun 
sonucunda adına yanlış bir şekilde “mezhep savaşla
rı” denen “din savaşları”nın Avrupa’yı kasıp kavur
masının önüne geçilebilmesi mümkün olamamıştır.

İşte protestanlaşma hareketi, vahiyden yoksun 
ve beşer mahsulü tek din yorumunun mutlaklaştırıl- 

_______________________  ması nedeniyle zaman
la yaşanan gerçeklikle
ri açıklayamaması ve 
donuklaşması (opa- 
que’leşmesi) üzerine 
ortaya çıkmıştır.

Buraya kadar özet 
halinde söyledikleri
mizi biraz daha geniş

leterek açmamız; onun için de Avrupa tarihinde Pro
testanlığın ve protestanlaşmanın nasıl doğduğuna, 
geliştiğine ve modernliğin seküler paradigmasına na
sıl eklemlendiğine biraz daha yakından bakmamız 
gerekiyor.

Protestanlık, ilk olarak 12. ve 13 yüzyıllarda orta
ya çıkıyor ve hatta o zaman ki Katolik Kilisesi tara
fından da açıkça destekleniyor. İlk protestanlık hare
ketlerinin ortaya çıkmasının en önemli nedeni, di
nin tekleştirilen ve mutlaklaştırılan yorumunun za
manla hâkim  siyasî ve ekonomik güçlerle, iktidar 
aygıtlarıyla çıkar ilişkisi içine girmesi, Kilise dini 
Hıristiyanlığın bir baskı, sindirme, hizaya getirme ve 
mevcut mutlakiyetçi, otoriter siyâsî ve ekonomik ik
tidar aktörlerini ve kurumlarını meşrulaştırma aracı
na dönüşmesidir. O yüzden ilk Protestanlık hareket
leri, Hıristiyanlık olarak Kilise dini’nin ilk köklerine 
dönmesini savunan hareketlerdir.

Ancak bu hareketler, sonuç itibariyle, başarılı 
olamamış ve Katolik Kilisesi’nin otoritesini ve siyâsî 
otoriteleri sarsacak boyutlar kazanmaya başlayınca 
zecrî yöntemlere başvurularak bastırılmıştır. Vahiy
le ilişkisini koparan bir din’in ilk köklerine dönme
sini savunmak zaten bir anakronizmdir. Anakronizm  
(zaman ve tarih dışına düşme) çabalarının ve anak-

kaçınılmaz hale gelmiştir.
Ayrıca vahiyden yoksun ve beşer müdahalesine

ronizme dayalı taleplerin başarılı olabileceğini ve so
nuç alabileceğini beklemek elbette ki, olmayacak bir
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şeydir; deyim yerindeyse, olm ayacak duâya âmin 
dem ekle özdeş, boşuna bir çabadır.

Asıl Katolik Kilisesi’nin uygulamalarını ve mut- 
lak otoritesini protesto eden protestanlaşma hareke- 
ti, 16. yüzyılda Luther ve Calvin tarafından başlatı
lan hareketlerdir. Dosyamızdaki yazılarda protestan- 
İlk hareketinin hikâyesi, vaatleri ve sonuçları ayrın
tılı olarak tartışıldığı için ben burada sadece protes' 
tanlığın temel paradigmalarını kısa başlıklar halin
de özetlemekle yetinmek istiyorum.

Bu sayımızın ekinde tam metin olarak yayımladı
ğımız LutherHn "95  protestanlığın paradig
malarını ortaya koyan bir metindir; deyim yerindey
se, “Protestanlığın âm entüsü”dür. Kısa başlıklar ha
linde Protestanlığın veya protestanlaşma sürecinin 
dayandığı temel paradigmaları şöyle özetleyebiliriz:

Birincisi, Protestanlık, dini, kamusal alandan  
uzaklaştırarak bireysel alana hapsetmiş; dini. Tan
rı ile birey arasında olup biten bireysel bir inanç m e
selesi olarak tanımlamıştır.

İkincisi, dinin ve dinsel metinlerin anlaşılması, 
anlamlandırılması ve yorumlanması, tek bir otorite
nin (Katolik Kilisesi’nin) tekelinden alınmıştır.

Üçüncüsü, “vahiy’le  /veya daha doğru bir ifadey
le dogma ile) akıl arasında kategorik bir ayırım yapıl
mış, aklın dogmayı özgürce yorumlaması, tanımla
ması imkân dahiline girdirilmiştir.

Dördüncüsü, millî kiliseler icat edilmiş ve dog
maları farklı olan bu millî kiliseler, zamanla mezhep 
gibi algılanmışsa da, ayrı birer din haline gelmiştir.

Besincisi, âyinler, ritüller ve ibâdetler yok edil
meye çalışılmış; inanmış bir Hıristiyan müminin 
âyinlere, ritüellere, ibadetlere ihtiyacı olmadığı; 
hatta böyle bir şeyin Tanrı inancını sakatladığı so
nucuna varılmıştır. Buradan yola çıkılarak, aslolan 
şeyin kişinin yürekten inanması ve kalbinin temiz 
olmasının yeterli olacağı hükmü getirilmiştir.

Altmcısı, İncil, yerel dillere çevrilmiş; Latince 
tek İncirin  otoritesi böylelikle olumsuzlanmış ve do
layısıyla sarsılmıştır.

Burada kısaca özetlemeye çalıştığım protestanlık 
reformunu zorunlu kılan şeyin, insanı işlemediği gü
nahlardan sorumlu tutan “ilk / aslî günah” veya “dit- 
şüş” doktrininin, insanın özgür iradesini hiçe say
ması ve bu doktrinin Ortaçağ Avrupası’nda insanın 
hareket alanını, iradesini, aklını ve özgürlüğünü 
Kilise kurumuna adetâ ipotek etmesine yol açmıştı. 
İşte bu durum, protestanlığm doğmasını zorunlu kıl

mıştır. Ama Protestanlığın zamanla sekülerliği 
meşrulaştırmasını önleyebilmek, dini, kamusal ha
yattan tümüyle uzaklaştırmasının önüne geçebilmek 
ve dolayısıyla dinin anlamını ve işlevini yitirmesini- 
ne engel olabilmek imkânsızlaşmıştır.

İşte İslâm’ın protestanlaştırılması çabası da, İs
lâm’ı kamusal / görünür hayattan uzaklaştırmayı, si
yasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel tapleplerde 
bulunmasını engellemeyi ve bu tür taleplerde bulu
nan siyâsi, toplumsal ve kültürel hareketleri veya 
söylemleri tasfiye etmeyi; sonuçta İslâm’ı tıpkı Hıris
tiyanlık gibi bireysel bir inanç meselesine indirgeme
yi amaçlıyor.

Ben bu projenin kısa vadede son derece tehlike
li olduğunu ama orta ve uzun vadede tutmayacağını 
ve geri tepeceğini düşünüyorum. Çünkü İslâm, Kili
se dini gibi vahiyle ilişkisi kopmuş ve insanın özgür 
iradesini, aklını ve özgürlüğünü yoksayan ve en 
önemlisi de din ve dünyayı birbirinden ayıran bir din 
değildir. Dolayısıyla İslâm’ın protestanlaştırılabilme- 
si, İslâm’ın beş şartının yasaklanmasıyla ve yok edil
mesiyle mümkün olabilir ancak. Ama o zaman da or
tada İslâm diye bir şey kalmaz: Toplumsal, psikolo
jik, felsefî, siyasî, ekonomik boyutları, temelleri ve 
karşılıkları olan bir ibadet olan Ramazanı, haccı, na
mazı tümüyle yasaklamadığınız veya ortadan kaldır
madığınız sürece, İslâm’ı protestanlaştırabilmeniz 
mümkün değildir.

Sözün özü, İslâmhn protestanlaştırılmaya ihti
yacı yoktur. Vahiy kaynaklı, dolayısıyla evrensel de
ğişmezleri ve dinamikleri olan bir din ve dünya ta
savvuru olduğu için de İslâm’ın her dâim canlılığını 
koruyabilmesi, hangi şart ve zamanda olursa olsun 
hayata doğrudan müdahale edebilmesi ve kendisini 
kendi kavramsal sistemi veya paradigması içinden 
her zaman “yenileyebilmesi”, yepyeni bir ruh ve di
namizm üretebilmesi her zaman mümkündür.

Ama sonuçta karşımızda, İslâm’ı kamusal / görü
nür hayattan uzaklaştırarak, bireysel alana mahkum 
etmeyi amaçlayan, yani İslâm h protestanlaştırmayı 
birincil hedef olarak belirleyen, bunun için de İs
lâm’ın kamusal alandan uzaklaştırılmasına başkaldı- 
ran İslâmî siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel ve 
entelektüel söylemleri ve pratikleri tasfiye etmek is
teyen küresel bir proje var.

Bu proje, özellikle Soğuk Savaş’m sona erdirilme
sinden sonraki süreçte uygulamaya konulmaya baş
lanmış ve 11 Eylül “numara”sından sonra ise baskı.
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sindirme, yıldırma, psikolojik ve medyatik savaş veya 
propaganda yöntemlerine başvurularak hayata 
geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu projenin orta ve uzun 
vadede tutması mümkün değildir. Ama kısa vadede 
müslüman toplumları büyük sıkıntıların ve zorluk- 
ların eşiğine sürükleyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. 
Ancak bu projenin, panik psikolojisiyle hayata 
geçirilmeye çalışıldığı gerçeğini aslâ unutmadan bu 
projeyi püskürtmenin yollarını araştırmak zorunda ol
duğumuzu özellikle hatırlatmak ve tüm bu projelerin 
tslâmhn yeniden tarih sahnesine Özne olarak çık' 
m a girişimlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek 
amacıyla geliştirildiğini vurgulamak istiyorum.

Sonuç: Asıl “İş”, Şimdi Başlıyor

Burada farkına varmakta zorlandığımız hayatî bir 
nokta var: Modernliğin meydan okumasından son- 
raki sürecin ilerleyen safhalarında (yaklaşık son 200 
yıllık süreçte) İslâm, küresel stratejilerin belirlen' 
meşinde ilk kez merkezî bir konuma (yani Özne 
konumuna) yükselmiş durumdadır. Elbette ki, küre- 
sel seküler güçler, bu durumdan kendi hegemon- 
yalarının geleceğinin tehlikeye girebileceği düşün
cesiyle rahatsız olacaklar ve karşı-atağa geçeceklerdir.

Sonuçta müslüman toplumları, zor ve sıkıntılı bir 
dönemin beklediği apaşikâr ortadadır. Ancak müs- 
lümanların hem bireysel olarak, hem de toplumsal 
olarak müslümanlıklarını hatırlamaları, durdukları 
yerleri muhkemleştirmeleri, geliştirdikleri söylemleri 
daha bir geliştirmenin ve pekiştinnenin yollarını 
araştırmaları gereken tarihî bir dönüm noktasının 
eşiğinde olduğumuzu ve tarihî sorumluluğumuzu yer
ine getirip-getirememek gibi büyük bir sınavla karşı 
karşıya olduğumuzu hatırlatarak, asıl bir şeyler yap
ma, esen sert rüzgârlara karşı direniş ve varoluş 
mücadelesi ve cehdi ile hareket etme zamanının tam 
da bu kritik zaman olduğunu üstüne basa basa vur
gulamak istiyorum. Allah-u Teâlâ’nın uyarısını hatır
lamanın tam da zamanı bu zamandır: Bizden ön-

dığımızı sınamamız ancak böylesi durumlarda müm
kün olabilir. Rahatımız bozuldu, keyfimiz kaçtı 
diyorsak, müslümanlığın, 200 küsur yıldır 
yaşadığımız devâsâ bunalımlara, katastroflara, tarih
ten silme, yoketme saldırılarına ve girişimlerine rağ
men, Afrika kültürleri gibi, Latin Amerika kültürleri 
gibi. Doğu dinleri ve kültürleri gibi kolaylıkla 
yokedilemeyen, yutulamayan, bozulamayan evrensel 
bir din olduğunu görmek zomndayız.

Tüm yapılanlara rağmen, İslâm, daha diri, daha 
canlı, her dâim taptaze vahyedilmiş gibi hayat ve 
hayatiyet dolu olduğunu kanıtlamaktadır. O yüzden 
böylesine kutlu bir dinin müntesipleri olduğumuz 
için Allah’a hamd ve şükrederek, sadece müslüman 
toplumları değil, bütün insanlığı kendine dön
dürecek, kendileştirecek, Özneleştirecek, asalet, şah
siyet, ahlak sahibi kılacak evrensel mesajlara sahip 
olan İslâm’ın yeniden tarih sahnesine çıkması, yep
yeni bir medeniyet sıçraması yapması gibi onurlu, in
sanlığın ayaklar altına alınan onurunu kurtaracak 
yepyeni bir târihî dönemecin eşiğindeyiz ve bu 
dönemeçte İslâm kilit bir rol oynayacaktır. Bu 
nedenle, müslümanlar olarak, dosdoğğru, asîl bir yol
culuğa çıkmaya hüküm giymiş olmanın heyecanı ve 
coşkusu ile hareket etmek zorundayız.

Tarihin dönüm noktasındayız ve tarihin yapıl
masında; daha âdil, daha barış dolu, daha kardeşçe, 
daha fedakâr, kanaatkar, daha paylaşmacı; iyilikte ve 
güzellikte daha fazla yarışçı, yardımlaşmacı ve 
dayanışmacı bir dünyanın kurulmasında tarihî bir 
rol, bir görev, bir misyon üstlenmek gibi bir imkân 
açılmış durumda önümüze.

Büyük ve tarihî bir sınavla karşı karşıyayız.. Eğer 
bu sınavı vermezsek, bu sınavdan kaçarsak, bencil 
çıkarlarımızın, arzularımızın, bazlarımızın peşinde 
koşuşturmayı tercih edersek, sadece kendi adımıza 
değil, küreselleşen ve gittikçe küçülen, köy haline 
gelen bir dünyada bunca haksızlığa, bunca hukuksuz
luğa, bunca düzenbazlığa, bunca adaletsizliğe maruz 
kalan milyarlarca insanın hesabı da bizden

İSLAM’LN ÖZNE OLARAK YENİDEN T/\KİH SAHNESİNE ÇIKIŞI/ KAPLAN

çekilerin başlarına gelenler, bizim başımıza da gel
mediği sürece, kurtuluşa ereceğimizi mi sanıyoruz? 
Kaldı ki, yaşadığımız sıkıntıların, bizden öncekilerin 
başlarına gelen felâketlerle karşılaştırılabilecek sıkın
tılar olmadığını hepimiz çok iyi bilmiyor muyuz?

sorulacaktır. O yüzden sadece bize değil, bütün in
sanlığa onurunu iade edecek umut vadeden bir im
kân ve fırsat doğmuştur. Bu imkânı ve fırsatı hakkıy
la değerlendirebilirsek, hem bu dünyada yepyeni bir 
tarih yazmış, hem de öte’ye güle oynaya gitme hak

Ö halde, asıl iş, “asıl müslümanlık” (yani ner
eye kadar müslüman olduğumuzu sınayabilmemiz) 
şimdi başlıyor: Müslümanlığı ne kadar ciddiye al-

kına layık olmuş oluruz. Hem insanlığın yüzü güler, 
hem de bizim. Hem insanlığın ruhu aydınlanır, hem 
de bizim. Hem insanlığın kalbi ışır, hem de bizim. ■
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DEĞİŞİM/PROTESTANLAŞMA: 
DOYA DOYA KAZANMAK 

VE DOYA DOYA YAŞAMAK...

ABDURRAHMAN ARSLAN

I
Toplumsal “gerçekliğin” değişimine uygun bir 

tarzda bugün Islâm’m da bu değişime ayak uydurması 
istenmektedir. Başta Islâm’m ahlaki ilkeleri olmak 
üzere, müslümandan dinini bu gerçekliğe göre anla
ması / yorumlaması ve yaşaması beklenmekte. Çünkü 
müminin bu değişime ayak uydurması, ona katılması; 
yönü ve amacı belli olan bu değişime aynı zamanda 
meşruiyet kazandırmış olacaktır. Bu toplumsal “ger
çekliğin*’ neden ve kimden yana kumiduğu / kurul' 
maya çalışıldığı ise tartışma dışı tutulmaktadır.

Cumhuriyet öncesinden beri dışarıda bırakılan; 
ama bazen de istedikleri halde zorla dışarıda tutulan 
müslümanların; kompartımanlara bölünmüş toplum- 
sal hayatın her kesitine yavaş yavaş katılmaları iste
nirken; bu katılımla beraber müslümanlarm kendile
rini hep değiştirmeleri istenmiştir. Bir topluluğun ma
lı olmuş dini, ahlaki ya da hukuki hiçbir sistem dışarı
dan baskı yapılarak ya da başka tür bir müdahale ile 
yıkılamaz; yıkılsa bile asla değiştirilemez. Değiştirme, 
bunların önde gelen saygı duymuş toplumsal temsilci
lerinin elleri ile yapıldığında ancak mümkün olur ve 
meşruiyet kazanır.

Bugün İslâm’ın karşı karşıya olduğu durum; kendi
ne inananların elleriyle mevcut toplumsal gerçekliğe 
göre yorumlanması, dolayısıyla bu gerçeklikle uyumlu 
hale getirilmesidir. Müslümanların bir kısmı da zih
nen artık buna yatkın hale gelmiş durumdadırlar. 
Muhtemelen bundan olacak ki, bugün -aynen Protes
tanların yaptıkları gibi- neyi bulmak istiyorsak 
Kur’ân’da onu aramaktayız. Kur’ân âyetlerini düşün
celerimizi doğrulatmak üzere -hâşâ- istatistiki bilgiler 
gibi kullanmakta oluşumuzu buna örnek olarak saya
biliriz. Modem dönem başlarında ^Hlerleme *̂ kavra
mının ve inşasının ortaya çıkış ve benimsenmesinde
ki önemli etkenlerden birinin Hıristiyanlığın “ilk gü
nah” doktrini olduğu söylenir. Buna göre ilerleme.

Hıristiyan insanın hiç istemediği halde çekmek zo
runda bırakıldığı böyle bir suçtan ebediyen kaçıp kur
tulma isteğinin ifadesidir. Allah’a hamdolsun ki İs
lâm’da böyle bir şey yok. Fakat günümüz müslümanla- 
rının İslâm’ı, yaşanan toplumsal/maddi gerçekliğe uy
durmak için yaptıkları yorumlarda gösterdikleri telâş; 
sanki günahtan kurtulmak, ondan azade olmanın ace
leci ve sıkıntılı halini hatırlatmaktadır. Her şeyi Islâ- 
mi bir kılıf içine alarak ona sahiplenmek isteği, yaşa
dıkları toplumsal gerçekliğin mevcut birçok değerine 
uyum göstermeyi; yani iki temel kaynağı / Kur’ân ve 
sünneti, değişime göre sürekli yorumlama hali içinde
dirler. Diğer bir ifadeyle yaşanan bir dinden çok, sü
rekli yorumlanan hatta çok sorularla aşırı şekilde yo
ruma tabii tutulan bir dinle beraber, ona inanmakta
yız. Acaba İslâm’ın bu değişim süreçlerinin herhangi 
bir parçasına, herhangi bir itirazı bulunmamakta mı
dır; İslâm’ın itirazları ahlaki ve değerler düzleminde 
midir? Acaba ahlaki itirazın toplumsal gerçeklikte so
mut bir tecellisi söz konusu olamaz mı?

Bugün İslâm, niteliği aynı fakat kullandıkları veya 
önerdikleri yöntemleri farklı olan ve farklı kesimler
den gelen iki değişim talebi ile karşı karşıya bulun
maktadır. Bu taleplerden biri müslümanlardan, bil
hassa teolog/ayduı ve burjuvalaşma yolundaki müslü- 
man kesimden gelmekte. Müslümanlar içinde yaşa
dıkları hayat evrenlerinin gerçekliğine göre İslâm’ı 
yorumlama işiyle meşgul halde bulunmakta. Tarihte 
hiç bu kadar m.eal, tefsir basılmamış ve satılmamıştır 
diyebiliriz. Bu, tefsir yapılmasın / satılmasın şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Fakat şu soru cevapsız kalmaktadır; 
gerçekten müslümanların sorunları bu kadar basit ve 
tek mi; yani bir yorumlama meselesi bütün sorunları 
çözecek mi? Öte yandan bu yorumlamada mevcut ger
çekliğin kendisini değil -nedense müslüman bu ger
çekliğin kendisinde herhangi bir eksiklik ya da hata 
olabileceğini düşünmemekte- bu gerçekliğin müslü
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manda hasıl ettiği sorunları çözmek için; meydana ge
len gerilim ve çatışmanın halledilmesinin yolunu ara
makta; bu da İslâm’ın yaşanan gerçekliğe göre yorum
lanması şeklinde tecelli etmektedir. Yani bütün eksik
likler, hatalar yorumda ve İslâm’ı anlamada; zaten o 
yüzden *^Islâm*ı anlama’* gibi ortada bir sorun var ar
tık; ama nedense bu hayat / gerçeklikte bir yanlışlık / 
eksiklik yok. Eğer biri çıkıp ‘bu hayat/gerçeklik yanlış 
kurgulanmıştır; yanlış kurgulanmış bir hayatta doğru 
yaşanamaz’ dese; eminim ki bu çok sayıda müslüma- 
nın hoşuna gitmeyecektir. Sahi bu toplumsal gerçek
lik, İslâm’ın önerdiği şekilde süreçlendirilmiş bir ger
çeklik midir? Yaşanan hayatın doğru olduğuna ilişkin 
elimizde ne türden deliller bulunmakta? Bu sebeple 
müslümanların çabası; içtihat kapısının açılmasını ta
lep eden, bununla müslüman toplumun yeniden yapı
lanması ve İslâmlaşması gayretleri; entelektüel düz
lemde rasyonel / pozitivist ve sistematik özellik göster
mekte; ve bu çaba mevcut toplumsal şartlar ile din ve 
toplumun / gerçekliğin sentezinin yapılmasını hedef
lemektedir.

İkinci değişim talebi müslümanların dışından; ulu
sal ve uluslararası kesimden gelmektedir. İlk şıkta bah
settiklerimizin farkında olanlar, iktidar gücü ile bu sü
reci daha hızlı hale getirmeye çalışmaktadırlar. İlk şık
ta söz konusu ettiğimiz “içten” gelen bir değişim tale
bidir; İkincisi ise daha çok form ile ilgili, İslâm’ı çağrış
tıran sembollerin kamusal hayatın dışına gönderilme
sini içermektedir. Bu kovulma, müslümanların anla
dıklarının tersine, “dünyanın sonu’* olmaktan çok, as
lında bir cihetten de özel hayata dönüşe, kendi dünya
sını kurmaya da imkan açacak yeni bir çabaya dönüş
türülebilir. Fakat müslümanlar o kadar çok kamusalın 
parçası oldular ki; dinin *^ana'vatanının” ev/özel ha
yat olduğunu hatırlamakta zorlanıyorlar. Hz. Peygam- 
ber’in (s.a.v.) kendisine Cebrail (a.s.) göründüğünde 
ilk soluk aldığı mekanın neresi olduğu bir türlü hatır- 
lanmamakta!

II
Modem entelektüel gelenek batıda yaşanan ve 

Hıristiyanlık’la alakalı olan dini deneyimi, yanlış bir 
şekilde bütün insanlara ve dinlere genelleştirmesiyle 
dikkat çeker. Bunun kendi içinde belirli bir tarih algı
sı ve zaman anlayışı taşıdığı; bu kavrama biçiminin de 
ilerlemeci ve evrenselci mitler üzerine kurulduğunu 
biliyoruz. Fakat buna rağmen, reformasyon süreçleri
nin ve bu süreçlerin hasılası olarak elde edilmiş siya-

dine ait deneyiminin olduğu göz ardı edilerek, tahak- 
kümcü evrensel bir deneyim olarak yine de insanlara

kabul ettirilmeye çalışıldığını görmekteyiz.
Söz konusu düzenlemelerin nihayette Hıristiyanlı

ğın yaşadığı Reformasyon dönemiyle başladığı; ortaya 
çıkan ve adı Protestanlık olan yeni bir Hıristiyanlık 
yorumuyla şekil bulduğunu biliyoruz. Daha sonraki 
dönemlerde adı modem  olacak bir hayatın, sosyal / si
yasal düzenin, ekonomik / ticari anlayışın, Protestan
lık dediğimiz bir zihniyet tarafından düzenlendiğine 
şahit olmaktayız. Dolayısıyla modem dünyayı Protes
tanlığın ve ona ilişkin kültürün şekillendirdiğini söy
leyebiliriz. Ne ad altında olursa olsun, ama batı gibi 
olmak isteyen bütün insan topululukları, dün olduğu 
gibi bugün de söz konusu kültür ve onun mantığı ta
rafından şekillendirilmekte. Hayat karşısında büyük 
iddiaları olan müslümanların da bu kapsam içinde ol
duğunu belirtmeliyiz. Hayatı yaşama biçimlerinden ti
caretlerine, ev düzenlemelerinden tatil kavramlarına, 
taşıdıkları zevklere, eğlence anlayışlarına, kârı hesap
lama tarzlarına; İslâm’ı anlama biçimlerinden tefsir ve 
meal anlayışlarına kadar her şeyde az veya çok protes- 
tanik bir mantık hüküm sürmektedir. Bu yüzden **tak' 
va” artık “mantık dışı” görünmekte; bir miskinliği 
çağrıştırmakta, yani neredeyse müslümanlara “absürd” 
gelmektedir.

Protestanlık, tanzim edilmiş bir hayat biçimi için
de dine biçilen görev ve statüyle alakalı olan bir duru
ma işaret etmek için kullanılmaktadır. Yani dinin 
tanzim edici rolünün hayattan çekilmesi; içinin boşal
tılarak anlam ve dolayısıyla yaptırımcı gücünün yeni 
yommlarla elinden alınması; dinin anlam ve değer 
kaynağı olmaktan çıkarak kültürel unsura dönüşmesi
dir. Bu, dinin kavranma ve yaşanma biçimiyle alakalı 
olan; müminin inandığı dinini hayatın hangi öncelik
lerine göre kendisi için imkan / araç haline getirdiği; 
diğer bir ifadeyle inandığı dinine hizmet etmekten 
çok kendine hizmet ettirmesiyle alakalı bir durumun 
ifade ediliş biçimi olarak anlaşılmakta.

Dinin hayattan çekilmesi demek, eş zamanlı ola
rak hayatı düzenleyici faktörün sadece siyaset/devlet 
olacağı anlamına gelir. Bu ise kamusal denen alanın 
tanzimi meselesinin esasını teşkil eder. Aslında bu 
mesele özü itibariyle toplumun siyaset aracılığı ile ho
mojenleştirilmesi; iktidarın bu alan içinde işlev gören 
din ve aileden gelen bütün değer ve bağlılık biçimle
rini işlevsiz bırakarak bu alanın dışına sürmesi demek
tir. İktidarın ne olduğu ve kime ait olduğu, kendini 
bütün insanlara kamusal alanda göstermesiyle dikkat 
çeker. Kamusal alan müslümanların varsaydığının ak
sine ne-değerden-bağımsız,ne-de özgü̂ /—baştboş^bir
alan değildir; tesettürle yada sakal ve şalvarla katılma
larına müsaade edilmiş olsa bile, nihayette iktidarın
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alanıdır. Toplumun düzenlenmesi, özellikle kamusal 
alanın tanzimiyle ilgili bir mesel olarak ortaya çıkar; 
tanzim işi her şeyden evvel kamusal alanda bulunan 
her şeyin; değerlerin, kuralların, hakim ilişkilerin, ah
lakın, rasyonel / pozitivizmin imkanları ile, yani ikti- 
darın siyasası tarafından düzenlenir. Böylece dinle il
gili olan, artık siyasetin alanı şeklinde tanımlanır ha
le gelir.

Kamusal alanın tanzimi ve her şeyin, yani sosyal 
varoluşun siyasetin içine alınarak halledilmeye çalışıl
ması aynı zamanda devlete ait bir egemenlik alanına 
işaret etmesiyle önem taşır. Bu yüzden modem devlet 
her zaman dinin toplumsal / kamusal hayat içindeki 
yerini ve rolünü tanım
lamayı kendi görev ala
nı içinde tutar. Günü
müzün devletleri; özel
likle meşruiyetlerini 
toplumun modernleşti
rilmesinde bulan batı 
dışı toplumların devlet
leri, bu yüzden dinle 
kendileri arasında bir
rekabet ilişkisi yaşarlar. Zira kamusal alanda modern
leşmekten doğan bütün farklılaşmaları, söz konusu 
devletler kendileri için dinden kaynaklanan bir tehdit 
olarak algılama eğilimi taşırlar.

III
Batı tarihinde cereyan etmiş olan reformasyon ha

disesinin muhtemelen en önemli boyutlarından biri; 
her şeyden evvel Hıristiyanlığın temsilcisi durumun
daki Roma Katolik Kilisesinin cemaat ve müminle 
olan mevcut ilişkisinin yeniden tanzimi meselesini 
gündeme getirmiş olmasıdır. Daha sonraları “Protes- 
tanhk” olarak adlandırılacak bu yeni mezhep -aslında 
bir çokları için bu bir mezhep olmaktan çok Hıristi
yan dininin “deforme” edilmiş hali sayılmakta- anla
yışı, batılı insanın kendi diniyle olan geleneksel ilişki
sini dönüştürmek gibi önemli bir olayı; bu tarihten iti
baren dinin -artık bu din anlayışı sadece Hıristiyan
lık’la sınırlı kalmayacak dünyadaki bütün dinler için 
geçerli sayılacak- hayat içindeki işlev ve statüsünü, 
oluşmakta olan yeni çağda alacağı yeri belirlemiştir.

Protestanlık batılı deyimi içerisinde, Hıristiyanlı- 
ğm bu dünya ile öbür dünya; veya ideal ile reel arasın
da oluşmuş bir gerilimin, yeni bir dini yorum olarak or
taya çıkmış hali sayılır. Haklı sebepleri olması yanın
da; söz konusu yorum, dünya yada reel olandan yana 
yapılmış bir tercihi dirileştirmiş^' olmasıyla dikkat çe
ker. Bu dünya adına öbür, reel adına ideal olandan fe

Protestanlık, dinin tanzim edici rolünün hâ  
yattan çekilmesi; içinin boşaltılarak anlam ve 
yaptırım gücünün yeni yorumlarla elinden 
alınması; anlam ve değer kaynağı olmaktan 
çıkarak kültürel unsura dönüşmesidir.

ragat ederek; veya bunları ikincil düzeye indirerek söz 
konusu gerilimi ortadan kaldırmış ve buna uygun bir 
zihniyet biçimi inşa etmiştir. Bu ise dinin hayatı yo- 
rumlayış ve hayat içindeki konumunu değiştimiiştir. 
Din, bizzat hakim hayat biçiminin öngördüğü ilişki bi
çimlerini, idealleri, yaşam tarzını meşrulaştırma işlevi 
yüklenmiştir.

Protestanlıkla beraber Hıristiyan müminin İncil 
ve Kiliseyle olan ilişkisi kadar; bu müminin kendisiy
le, toplumla ve tabiatla olan ilişkisini de kapsayan bir 
zihniyet değişiminin söz konusu olduğunu belirtmek 
gerekir. Bilgiden siyasete kadar uzanan geniş bir alan
da zincirleme değişimler başlatan bu hareketin öncü

lüğünü manastır eğiti
minden geçmiş bir din 
adamı olarak Luther 
yaptı. Amacı Tanrı ile 
Hıristiyan mümin ara
sındaki aracıları ve hu
rafeleri ortadan kaldı
rarak dini gerçek hali
ne döndürmekti. Bu
nun olabilmesini sağla

manın bir yolu olarak; için kilise ve din adamlarının 
yardımı olmaksızın Incil’in Hıristiyan müminler tara
fından okunup anlaşılabileceğini savundu. Çünkü Ka
toliklik, kitabın ancak din adamının yardımı ile anla
şılabileceğini; dolayısıyla “kurtuluşun" da yine ancak 
kilisenin önderliğinde mümkün olabileceğini başın
dan beri savunup gelmekteydi. Böyle bir yorumun yi
ne kilise kurumunun içinden çıkan bir din adamı ta
rafından yapılmış olması, oldukça önemli ve büyük 
bir değişim anlamı taşımaktaydı. Zira Luther’e göre 
Roma Katolik Kilisesinin Hıristiyanlık anlayışında bir 
sapma söz konusuydu; kilise Tanrının sözünü saptır
mış durumdaydı. Bu yüzden de Incil’in, Avrupa’nın 
yaşayan —ve tabii ki yerel- dillerine tercüme edilerek 
okunmasının mümkün hale getirilmesini söylemek
teydi. Böylece İncil okunup anlaşıldığında. Kilisenin 
Hıristiyanlık’tan saptığı anlaşılmış olacaktı. Dolayısı 
ile bunun dini reforme etmek anlamı taşımadığı, ter
sine Hıristiyanlığın asli haline dönüş faaliyeti olduğu 
söylendi.

Incil’in yerel dillere tercüme edilmesi, daha baş
langıçta doğal olarak Latince’nin, Hıristiyanlığın or
tak dili olmasına son vererek; nihayette ibadetlerin 
yerel, ulusal devletlerin kurulma süreçleriyle beraber, 
giderek ulusal düzeyde yapılmasına kapı açmış oldu. 
Böylece Katolikliğin evrensellik iddiası en azından 
uygulamada parçalanmış; ulusal bazda kiliselerin or
taya çıkması ve Hıristiyan dininin her faklı coğrafya
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da ulusal renk kazanması; ulus ve ulus devletlerin ön
gördüğü şartlara göre tanzimi dini bir meşruiyet ka
zandı. Bu dönemde yeni yeni kullanım alanına giren 
matbaanın, yaklaşık bir yüzyıl boyunca ulusal bazda 
sadece İncil ve Incil’le ilgili kitaplar basmış olması dü
şünüldüğünde, bir ümmetin kendi bünyesi içinde ce
reyan eden değişim ve çözülmenin kapsam ve mahiye
ti daha iyi anlaşılır.

Luther’e göre Kilise dünya işleriyle fazla haşır ne
şir olmuştu. Ona göre Kiliseyi bundan kurtarmak saf 
ve asli haline geri döndürmek gerekmekteydi. Bu se
beple Luther; geleneksel Hıristiyan anlayışında, bir- 
birleriyle ilişkileri devam etmekte olmasına rağmen 
oldukça zayıflamış üç 
“unsuru” önce akidevi / 
teorik, sonra da ameli / 
pratik düzeyde bir daha 
asla birleşemeyecekleri 
şekilde biri birlerinden, 
imana vurgu yaparak, 
ayrıştırmıştır. Ona göre 
her şeyin başı 
‘̂İTnan”dı.; insanı Tanrı

karşısında haklı çıkartan sadece “iman”dı; ve insan 
ancak iman tarafından özgürleştirilebilirdi.

Luther önce ruh ve bedeni biri birlerinden ayırdı; 
ruhun kurtuluşunu kilisenin iktidarına ait kılarken, 
bedeni siyasetin alanına ait kıldı. Bu, bedenin düzen
lenmesinin ve dolayısıyla **kurtuluşun^* siyaset aracı
lığıyla mümkün olacağı; bu yüzden de dünyevi iktida
ra, yani devlete ait kılınması, ona bırakılması demek
ti. İkinci olarak iman ile ameli birbirlerinden ayrıştır
dı. Birini insan ruhunun, diğerini de insan bedeninin 
faaliyeti olarak kabul etmesinin sebebi, insanın dün
yevi kirlenmeden kurtulmasını sağlamaktı; ama bir ci
hetten de bu, insanın her istediğini yapabilmesinin 
önünü açmak demekti. Bu durumda imanlı olduğuna 
inanan her insanın; siyasi / ekonomik / sosyal faaliye
tin her türlüsünü rahatça yerine getirmesi mümkün 
olmaktaydı; zira amelin / eylemin imanla ve onu zara
ra uğratmakla her hangi bir ilişkisi kalmamıştı. Lut
her, ruh ve beden ayırımına bağlı kalarak; imanı, in
sanın ruh / iç dünyasına; ameli de bedene / dış dünya
sına bağlı olarak düşündü. Burada ruhun idaresinin ve 
kurtuluşunu sadece din / Kilise/ Tanrı ya ait kılmakla; 
daha sonraki zamanlarda insanın cismani / toplumsal 
boyutu üzerinden hareketle siyaset için kurallar ve 
hükümler geliştirecek olan ulus devlet için oldukça 

^alay
din ve siyasetin alanlarını biri birlerinden kesin ola
rak ayırdı; cismani iktidar ile dini hayat arasında ke

Bugün İslâm’ın karşı karşıya olduğu durum; 
kendine inananların elleriyle mevcut top
lumsal gerçekliğe göre yeniden yorumlan
mak, dolayısıyla bu gerçeklikle uyumlu hale 
getirilmek istenmesidir.

sin bir ayırıma giderek, siyaseti dinden ya da dini siya
setten ayırarak, dinin bozulmasına engel olacağını dü
şündü. Bu durumda Tanrıya ait kılınmış yönetim ala
nına tecavüz etmemek için ruhlarla ilgili yasa koy
ma, siyaset üretme hakkını kendinde bulmayan; fakat 
buna karşılık beden, mal ve eşyayla kendini “sınırla
yan” yeni bir siyaset / iktidar anlayışının doğuşuna şa
hit olmaktayız.

Aslında Luther’in yaptığı bu ayrımlamalar bir ta
raftan yeni bir zihniyet biçimine ve/veya din telakki
sine karşılık gelirken; bir taraftan da gelişmekte olan 
yeni süreçler ve bunların meydana getirdiği yeni deği
şimler içindeki Hıristiyan müminin yaşadığı gündelik

hayat pratiğindeki ta
leplere kolayca ve iste
yerek uyum gösterme
sine imkan ve meşru
iyet sağlamıştır. Bu ye
ni din telakkisiyle be
raber Hıristiyan mü
min, dininin hükümle
riyle bu dönemde orta
ya çıkmakta olan yeni 

sosyal gerçeklik arasındaki gerilimden, ‘önemli olan 
amel değil imandır’ diyerek; mevcut hayatın gerçekle
rini, taleplerini, öncelikleri ve idealleri lehine tercih
te bulunarak vicdanen rahatlatmaktaydı. Dini, gün
delik hayat pratiğinde katalizör haline getirmekte 
olan bu yeni sosyal gerçeklik karşısında; iman ile ça
lışma, iman ile kazanma ve biriktirme arasında kuru
lan bire bir ilişki, işin bu yönünü temsil eder.

Protestanlık Roma Katolik Kilisesinin din ve Hıris
tiyan cemaati üzerinde kurmuş olduğu hegemonyayı 
kırmaya çalıştı; bu haliyle de Hıristiyanlık bağlamında 
özgürleştirici bir hareketti. Ne var ki bu isteğin daha 
sonraki zamanlarda ortaya çıkan deneyimi, bizzat dinin 
hayatı tanzim edici rolünün de ortadan kalkmasıyla ne
ticelenmiştir. Protestanlık hareketiyle birlikte batılı 
Hıristiyan insan, tarihi içinde ilk defa tanrıya hizmet 
etmesini kolaylaştırmak için değil, sadece kendine hiz
met edecek bir siyasi/ ekonomik düzen kurmanın imka- 
nmı bulmuş oldu. Ama ne yazık ki Katolik Kilisesi için 
eleştiri konusu ettiği insanlar üzerinde hegemonya kur
ma meselesini ise, kiliseden alıp ulus devlete devretti; 
öyle bir amacı olmamasına rağmen bununla birlikte 
din adamlarını günahkarların gardiyanı, dini de yeni 
devletin manevi polisi haline getirdi.

Başlangıçta öyle bir niyet ve hedef taşımamış olma- 
smaTâğmenİ^fötestantığın reformn:alebi7n̂ ^̂ ^̂  
şanan hayatın öngördüğü taleplere müminin vicdanı
nı rahatlatarak, kolayca dini bir meşruiyet kazandırmış
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oldu. Diğer bir ifadeyle Protestanlık, kurmuş olduğu 
yeni bir dini zihniyet biçimiyle; yeni ilke ve idealler 
üzerinde inşa edilmekte olan yeni hayatm gerçekleri
ne, dinin kendi içinden adaptasyonunu sağladı. We- 
ber’e göre Protestanlık dünyevi faaliyetlerde başarmm 
önemi ile iman sahibi olma arasında sıkı bir ilişki kur- 
muş; insanın dünyevi yaşamının önemini, geçmişin 
aksine, ön sıraya çıkarmış ve böyle bir ahlakı yücelt- 
miştir. Çok çalışma ve tutumluluğu övmüş; fakat daha 
önemlisi akılcılığı temel ilke haline getirmiş olmasıdır. 
Bu yüzden de düzenli bir hayatı çok önemsemiş, dü
zenliliğe önemle vurgu yapmış; neticede de hayatı sis
tematik hale getirmiş ve rasyonelleştirmiştir.

IV
Modernist anlayış dinin toplumsal hayat içindeki 

yerinin tanımlanmasını esas alan bir iktidar biçimini 
öngörür. Bu tanımlanmanın diğer adı -hangi din olur
sa olsun- protestanlaştırmadır; ya da ona doğru işleyen 
bir süreç olma özelliği taşır. Tanımlama, dinin ahlaki 
ilkeleri ve öngördüğü ibadetlerle alakalı olmak üzere 
iki hususta sorunludur.

Günümüz şartlarının toplumsallık biçimi ve ferdin 
hayatındaki yerinin tanımlanması, dinin kurumsal 
hale gelmesi anlamını taşır. Bu ise pazar ekonomisinin 
mantığı içinde gerekli ve meşrû bir varoluş halini al
mak demektir. Günümüz kültürüne hakim durumuna 
gelmiş olan bu tanımlayıcı mantık; hakim ekonomik 
ilişkiler içinde tüketicinin tercihine göre dinin ken
disini aynı zamanda rasyonel kurallara göre organize 
etmesini ister. Eğer bu yapılmazsa gerekli organizenin 
iktidar eliyle yapılacağı; bunun da İslam’ın protestan- 
laştırılması şeklindeki süreçlerle gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir.

İktidar eliyle gerçekleştirilecek düzenlemeler 
yanında esas önemlisi, müslümanlar cihetinden muh
temelen en tehlikelisi, bunun popüler kültürün unsur
larıyla yapılmakta olmasıdır. Zira moda ve standartlaş
tırma sözü edilen sürecin dini mecbur kıldığı yeni 
formlar olarak, pazar ekonomisi içinde istenen yeri 
bulmasına yardım eder. Bu yüzden de hakim ekonomik 
faaliyetin mantığı müslümanın hayatındaki İslam’ın 
rolünü giderek azaltmaktadır. Dolayısıyla günümüzde 
müslümanlarm ekonomik cihetten güçlenme arzu ve 
çabalan, (bu onların ekonomik faaliyette bulun
mamaları, güçlenmemeleri anlamına gelmez) onları 
karşı karşıya geldikleri ekonomik meseleleri çözme 
hususunda İslam’a daha çok yönlendirmemektedir. 
Hatta başından beri yanlış şekilde vazedilmiş bir “İs

lâm ekonomisi” inşa meselesi, çok zaman mevcut 
ekonomik ilişki ve kuralları ayıklayarak içselleştir- 
meleriyle neticelenmekte; bu ise İslami ilkelerden 
uzaklaştırıcı bir işlev görmektedir.

Bu durumda dinin öngördüğü ahlaki ilkeler 
düzeyinde sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz ol
maktadır. Zira din, getirdiği ahlaki ilkeler ile yaşam 
için rehberlik yapar; ve bu ilkeler temelinde sosyal 
hayatın bütünlüğünü kuşatır. Başta modern 
siyaset/devlet ve ekonominin bu kuşatmadan memnun 
olmadığını görmekteyiz. Siyaset de ve onunla bütün
lük taşıyan ekonomi de kendilerinin öngördüğü kural 
ve ilkelere göre faaliyet göstermek istemektedirler. 
Yani İslâm’ın rasyonel kurallara göre organize edilmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır. Bu istek bilhassa küresel bir 
toplum ve ekonomik ilişkilerden bahsedilen günümüz
de, İslâm’a yönelik ciddi bir değişim talebi olarak or
taya çıkmakta. Zira sözü edilen talep müslümanlardan, 
en azından şimdilik, kendi dinlerinin hayat ve/veya 
kamusal hayat içindeki yerinin yeniden tanzim edil
mesini içermektedir. Böylece İslam’m kamusal alanda 
kişiye ait bir ahlak olarak kalması; ve bununla birlikte 
kamusal alanın müslüman tarafından paylaşılması 
kolaylaşacaktır. Dolayısıyla günümüzde müslümanlar
dan istenen; kişi düzeyinde değeri ve işlevi yüksek, 
ama kamusal düzeyde ve ilişkilerde işlevi olmayan bir 
İslâm anlayışının kabul ve yaygınlaştırılmasıdır.

Bu sebeple yaşamakta olduğumuz hayatın pratiğinde 
uygulanmakta olanlara baktığımızda; gelecek bağlamın
da müslümandan değişmeleri hususunda umut edilen
lerin ipuçlarmı gönnek mümkün. İslâm dininin bizden 
istediği ibadetler, aynen Hıristiyanlığın başına geldiği 
gibi, ritüelleştirilmek istenmekte; bu ise sadece mabetle 
kendine sınırlar çizen bir din ve onu yaşama anlayışınm 
hakim kılınmak istenmesidir. Bu yüzden de yaşanan 
dinin kendini dışa vurduğu zahirdeki görüntülerinin; 
kamusal hayat içindeki müslümanın görünür tarzınm, 
iktidar eliyle tedricen ortadan kaldırılmasma şahit ol
maktayız. Ne var ki, burada İslâm’ın tartışmaya mahal 
bırakmayan açık-seçik akidevi ilkelerinin; hem mümin 
hem de toplum düzeyindeki direnciyle karşılaşmak da söz 
konusudur. Bu da İslâm ahlakının; dini yaşamanın par
çası haltade anlaşılmasıyla bir sorun haline gelmekte, bu 
yüzden de kendini zahirde görünür kılmaktadır. Zira 
vahy kaynaklı bir din olarak İslâm, kendinin sadece bir 
hayat *JelsefesV* haline gelmesini kabul etmemekte; o 
bir hayat tarzL haline de gelmek istemektedir. ■
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İSLAM 
PROTESTANLAŞTIRILABİLİR Mİ?

RASİM ÖZDENÖREN

S on yıllarda İslam’ın “Protestanlaştıniması” di
ye bir sorundan bahsedilmektedir. Bu konu
nun Türkiye bağlamında sorun olarak geçerli

ği nedir? Konunun aydınlatılabilmesi için ilkin 
“Protestanla§tırma”dan ne anlamak gerektiği üze 
rinde durmanın yerinde olacağını düşünüyorum.

Protestanlık, dini bir hareket olarak reformasyon 
ile aynı anlama geliyor. Reform, merkezi kilise otori
tesine karşı, milli kiliseleri öne çıkartmak ve bu ara
da da dinin hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen 
bir telakki tarzının adı olarak ortaya çıkmıştır. Pro
testocular (Protestanlar) ortaya çıkıncaya kadar Ka
tolik Kilisesi (Papalık) bütün Hıristiyanların dini 
merkezi olarak misyonunu sürdürmüştür. Kilise, dev
let otoritesinin dışında (yer yer ve zaman zaman da 
karşısında) bağımsız bir otorite olarak tezahür etmiş
tir. Bütün Ortaçağ boyunca ve Yeniçağa kadar, Kili
se, feodal düzende, gerek feodal aristokratların, ge
rekse Katolik aristokratların temsilciliğini yürütmüş
tür. Papa, en büyük feodal senyör sayılıyordu. Kato
liklik, feodal iktisadi uygulamanın ve o dönemin 
toplumsal ve siyasal/düzeninin ihtiyaçlarını karşda- 
mada uygun bir yapı arzediyordu. Ancak 15. yüzyılın 
son çeyreğinden başlayarak yeni ticaret yollarının 
keşfedilmesi, Amerika kıtasının bulunması, Afri
ka’nın tanınması ve oranın zenginliklerinin Avru
pa’ya taşınması, Avrupa’nın iktisadi veçhesini eski 
uygulama ile karşılaştırılamayacak ölçüde değişikliğe 
uğrattı. Avrupa kıtası yeni servet kaynaklarına ka
vuştukça servet sahiplerinin kompozisyonunda da 
değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Burjuva sınıfı bu 
süreç esnasında doğmuştur. Katoliklik, feodal düze-

lanmasıyla örtüşmekteydi. Bir Alman papazı olan 
Martin Luther (1483-1576)’in 1517’de Wittenberg 
kilisesinin kapısına astığı ve Katolik kilisesine karşı 
protestoyu içeren doksanbeş maddelik tezi, bu koşul
larda Hıristiyan dünyasında büyük yankı uyandırdı 
ve benimsenmeyle karşılandı.

Protestanlığın temel iletisini merkezi otoriteye 
(Papalık) karşı çıkmak, bu otoritenin merkeziliğini 
ve biricikliğini parçalamaya matuf bir hareket olarak 
yorumlamak mümkündür. Gerçekten de, hareketin 
ardından ulusal kiliselerin kurulması, ulusal dillerin 
kullanılmaya başlanması, ulusal edebiyatların doğ
ması, kısacası ulusalcılığın (milliyetçilik: nationa
lism) ortaya çıkması için fazla beklemek gerekme- 
miştir. Böylece hayatın her alanında çoğulcu telakki 
tarzları gelişmeye başlamıştır. Ulusalcılığın gelişme
si, belli bir görüngüden bakıldığında ve paradoksal 
olarak mutlak monarşilerin de yolunu açmıştır. Ül
keler bir yandan Papalıkla ilişkilerini kopartırken, 
yani merkezi otorite ile bağlarını keserken, bir yan
dan da kendi iç bağlamları açısından güçlü (fakat ye
rel) merkezi otoriteler ihdas ediyorlardı. Feodalite
nin çözülmeye başlaması monarşilerin ortaya çıkma
sını zorluyordu.

Böylece, sanıyorum, Protestanlığın (veya eşan
lamda olmak üzere reformasyonun) yalnızca dini bir 
hareket olarak kalmadığı anlatılmış olmaktadır. Ha
reket her ne kadar dini bir kökenden kaynaklanmış 
olsa da, sonuçları toplumsa/siyasal alanın her katma
nına yayılma ve onu etkileme istidadı göstermiştir. 
Nitekim kapitalizmin, onun bir sonucu ve uzantısı 
olarak sömürgeciliğin (emperyalizmin) başlaması da

nin ihtiyaçları için uygunken, yeni sınıfın (burjuva
nın) ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. 
Protestanlığın doğuşu, tam da bu ihtiyaçların karşı

aynı sürecin ürünüdür. Mutlak monarşilere karşı tep
kilerin yükselmesi de, keza, bu sürecin sonuçlarından 
biridir. Özgürlük, eşitlik talepleri, kapitalizmin de
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yim yerindeyse toplumsal/siyasal alandaki yansıması 
olan liberalizmin doğuşu, hep aynı sürecin ürünüdür.

İmdi, reformasyon kavramının başlangıcından iti' 
baren süreçteki gelişmelerini göz önüne aldığımızda, 
bu hareketin İslam dini ile ve onun tecdit anlayışı ile 
nasıl bir ilgisi kurulabilir? Veya böyle bir ilgi kurmak 
mümkün müdür ve akla ve uygulamaya uygun düş
mekte midir? Öncelikle Hıristiyan dünyasında vuku 
bulan reform hareketi ile İslam’ın tecdit anlayışı arasın- 
daki temel nitelik farkının altı çizilmelidir. Böylece 
Hıristiyanlıktaki reformasyon ile İslam’ın tecdit kav
ramı arasındaki fark ortaya konulabilirse, birinin 
ötekine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği hususu 
da açığa çıkartılmış olur.

Yukardaki açıkla
malardan anlaşılacağı 
üzere re/ormun asal 
özellikleri arasında 
sonradan oluşmuş olan 
şartların din tarafından 
kabulünün sağlanması 
ön almaktadır. Ger- 
çekten de, 15. yüzyıl
dan başlayarak gelişen dünya ticareti muvacehesinde 
Hıristiyan tüccarların faizle iştigali söz konusu olma
ya başlamıştır. Faiz Hıristiyanlığın haram kıldığı bir 
ticari muamele biçimidir. Her ne kadar tacirler yay
gın biçimde faizli 'işlemlerin içine batmış olsalar da, 
yaptıkları bu işlemi gönül rahatlığıyla içlerine sindir
diklerini ileri sürmek mümkün görünmüyor. İşte, 
Luther, işlerin tam da böylesine kızıştığı bir ortamda 
ortaya çıkarak faizin mubah olduğunu beyan ediyor. 
Olaya İslam’ın terminolojisiyle bakıldığında, duru
mun, bidat olanın dince kabul edilmesi diye görüle
ceği açıktır. Oysa İslam’daki tecdit kavramı bunun 
tam da tersi yönde işlemekte ve dinin bidatten arın
dırılmasını öngörmektedir. İslam’da her yüz yılda bir, 
bir yenileyicinin çıkacağı bildirilmektedir. Bu yeni- 
leyiciler (müceddit) dine bulaşmış olan veya insan
ların belki farkına bile varmadan alışkanlık haline 
getirdikleri ve bidat niteliğinde olan uygulamalara 
dikkat çekerek onların kaldırılmasına teşebbüs eder. 
Bu husus, İslam ile Hıristiyanlık arasındaki başat 
farklılıklardan biridir ve yalnızca bu fark bile İs
lam’da reform olamayacağının göstergesi sayılabilir.

İkinci olarak Hıristiyan dünyada reform hareketi
nin merkezi kiliseye karşı dermeyan edilen bir hak ve 
düzeltme talebi olarak ortaya çıkma gibi bir özelliği

de bulunmaktadır. İslam dünyasındaysa kiliseye te
kabül eden bir merci baştan beri varbulunmamıştır. 
Çünkü İslam, kuruluşundan başlayarak kendi devle
tiyle birlikte zuhur etmiştir. Oysa Hıristiyanlığın, 
Roma devletine kendini kabul ettirebilmesi için üç- 
yüz yılın geçmesini beklemek gerekmiştir.

İmdi bu genel mülahazalardan sonra Türkiye öze
linde adı doğrudan reform olarak konulmamış bile ol
sa reform anlamını taşıyabilecek talepler muvacehe
sinde görünen manzara nedir? Durumu irdeleyebil
mek için iddiaların gözden geçirilmesi gerekiyor:

1. Açıkça dile getirilmese bile dinin devlet mari
fetiyle manipülasyonu-

Hıristiyanhk’taki reformasyon ile İslam’ın 
tecdit kavramı arasmdaki fark ortaya konu- 
labilirse, birinin ötekine dönüştürülüp dö- 
nüştürülemeyeceği hususu da açığa çıkar
tılmış olur.

nun önü açılmak iste
niyor. Mevcut yapılan
ma içinde bu sonucun 
elde edilmesi de müm
kün görünüyor. Çünkü 
Diyanet İşleri Başkan
lığı, bir devlet organı 
olarak bu maksada uy
gun bir konum arz edi

yor. Fakat aslında doğrudan Diyanet İşleri Başkanlı- 
ğı’nın laik yapılanma içindeki yeri sorgulanmaya 
müsaittir. “Devlet işleri”ni “dinin işleri”nden ayır
mak isteyen bir siyasal yapılanmada, dine ait hizmet
lerin yürütülmesi için bir devlet kuruluşu ihdas et
menin mantığı, yürürlükteki laiklik anlayışıyla ne öl
çüde bağdaştınlabilir? Bu durum, bizce bir soru ola
rak önümüzde durmalıdır.

2. Bazıları, İslam hukuku (Kur’an hükümleri) ile 
laik (secular) hukukun bağdaşabilir olduğunu ileri 
sürüyor. İmdi bu konunun irdelenmesi iki farklı düz
lemde ele alınmalıdır. Bu görüşü ileri sürenlerin asal 
maksadı nedir? İslam hukukunun secular hukukla 
bağdaştığını söyleyenler, acaba bu iddia ile mevcut 
laik hukukun İslam hukuku tarafından tecviz edile
bileceğini mi ileri sürmek istiyor, yoksa bizzat İslam 
hukukunun akli (rasyonel) ölçütlere göre düzenlene
bileceğini mi belirtmek istiyor? Bu iki konu birbirin
den farklı düzlemlerde ele alınmak gerekir. Konuya 
laik hukuk düzleminde yer alıp oradan mı bakıyoruz, 
yoksa İslam hukukunun uygulandığı farzedilen bir 
düzlemde mi yer alıyoruz? Üzerinde yer aldığımız hu
kuki zeminin niteliğini bilmeden, söz konusu iddiaya 
sağlıklı bir cevap vermenin imkanı bulunamaz.
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3. Bazıları da, demokrasinin tüm kurum ve kuru- 
tuşlarda “oturtulabilmesi” için Çağdaş îslam'dan ya- 
rarlanılması gerektiği görüşünü ileri sürüyor. Burada 
da, 2 nolu mülahazada ileri sürdüğümüz görüş geçer- 
lidir: İslam’ın, Islamdışı uygulamanın aleti olarak 
kullanılmak mı istendiği sorusu öne çıkıyor. Bu id' 
dia, ancak, üzerinde yer alınan hukuk zemininin ni
teliği belirlendikten sonra anlamlı bir cevaba kavuş- 
tutulabilir.

4. Bazıları, Kuran’da akılla çelişen hiçbir ilkenin 
yer almadığını ileri sürüyor. Ancak bu doğru sözün 
ne maksatla ileri sürüldüğünü bilmek gerekiyor. 
Çünkü Kuran’da akılla

etmiş olduğu hükümlerin insanlar marifetiyle kulla
nılmasını tazammun etmektedir. Daha somut söy
lendikte, Kuran hükümlerini kim, ne (veya kim) adı
na uygulayacaktır? Bu soru önem taşıyor. Çünkü bu 
somdan hareket edilmediği takdirde uygulama boş
lukta kalır. İslam’a ait hükümlerin veya İslam huku
kunun İslamdışı toplumlarda, oranın hakim zihniyeti
ne göre uygulanması da mümkündüi'. Bu durumda, 
İslami hükümler üzerinde yapılabilecek her türlü ta
sarruf İslam’ı ve Müslümanları ilzam edecek midir?

7. Bu son mülahazadan sonra can alıcı bir nokta
ya geliyoruz. İslam hukuku üzerinde yapılabilecek ta

sarrufların belirli meş-
çelişen bir ilkenin yer 
almadığına ilişkin bir 
tespit, ona, akla uygun 
başka hükümlerin der- 
cedilebileceğine ilişkin 
bir mülahazayı getire
bilir. Binaenaleyh 
maksadın açıkça belir- 
lenmeden, zahiren
doğru görünen böyle bir iddiadan batıl bir sonuca 
ulaşmanın kapısının açılabileceği ihtimali ortaya çı
kabilir.

5. Hakimiyet milletindir ifadesinin, hakimiyetin 
bir ferdin, sınıfın, zümrenin tekelinde bulunmadığı 
anlamına geldiği dermeyan ediliyor. Bu iddia da doğ
rudur. Ancak gene üzerinde yer alınan hukuki zemi
nin mahiyetini bilmek gerekiyor. Çünkü İslam ter
minolojisinde kullanılan “millet” kelimesi ile çağdaş 
siyasal telakki tarzında kullanılan millet (nation) ke
limesi arasındaki farkın altı çizilmelidir. İslam termi
nolojisinde millet kelimesinin aynı zamanda hem din 
hem de îslam milleti (ümmet) anlamlarını içerdiği, 
dolayısıyla haldmiyetin de onlara ait olduğu akıldan 
çıkartılmamalıdır. Modem terminolojinin millet 
(nation) kavramı ile İslam terminolojisinin millet 
kavramı birbirinin yerine kullanıldığında, halen ol
duğu gibi, içinden çıkılmaz karışıklıklarla karşılaşılır.

6. Hakimiyet kavramının metafizik niteliği Al
lah’ın iradesinin mutlak geçerliği ile ilintilidir.

-0nun bu niteliği bütünüyle ayrı bir konu oluştun 
Bizim şimdi üzerinde durduğumuz konu sorun’un si
yasal niteliği ile ilgilidir ve Allah’ın insanlar için vaz

Protestanlığın temel iletisini merkezi otO" 
riteye (Papalık) karşı çıkmak, bu otorite
nin merkeziliğini ve biricikliğini parçala  ̂
maya matuf bir hareket olarak yorumla
mak mümkündür.

ruiyet şartları varbu- 
lunmaktadır. îslam hu
kuku üzerinde öngörü
lebilecek tasarrufların 
bilimsel niteliği de 
farklı bir konudur, o da 
önem taşır; ancak ön- 

 ̂ görülen tasarrufların 
(ki buna isterseniz re

form bile diyebilirsiniz) yürürlüğe konulması, bu hü
kümler yürürlükteyken onların üzerinde yeniden hu
kuki tasarruflara girişilmesi, bütünüyle İslami bir ze
minde ve meşru yönetimlerce gerçekleştirilmek gere
kir. Aksi takdirde, bu tür tasarruflar batıl hükmünde kalır.

Bütün bu mülahazalardan anlaşılmış olacağı gibi, İs- 
lam’m hükümlerinde reform talebinde bulunanlann üze
rinde yer aldıkları hukuki zemin kritik önem taşıyor. 
Çünkü ileri sürülen talep, ancak meşm bir zeminde yer 
aldığı takdirde geçerli sayılır. Ve bu mülahazanın mefhu
mu muhalifinden, meşm zeminde dermeyan edilmeyen 
talebin geçerli olamayacağı sonucuna vanlır. İslami hu
kuk düzeninde demokrasiye yer olup olmadığı konusu da, 
bu sorunun bir parçasıdır ve sonınun tartışılması da an
cak İslam hükümlerinin geçerli olduğu bir zeminde an
lamlı olur. Aksi takdirde, İslam’da demokrasi olduğunu 
söyleyenlerin de, aksi iddiada bulunanlarm da dermeyan 
ettikleri mülahazalar geçerli sayılmaz. Burada, belki de 
göz önünde bulundumlabilecek önemli hususlarm başın
da, somn olarak ele alman konunun İslami uygulamıanın 
sonucu olarak mı ortaya çıktığı, yoksa olaya yalnızca so-

Islamdı-
şı uygulamanın ortaya çıkardığı soruna İslam’dan cevap 
istemek, bir daha söylemiş olalım, geçerli sayılmaz. ■
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“PROTESTANLAŞMA” OLGUSUNUN 
İSLÂM DÜNYASINDAKİ GÖRÜNGÜLERİ

MUSTAFA TEKİN

İ slam ve protestanlık kavramlarının birarada kul 
lanımı, ilk bakışta, birbirine yabancı dünyaların 
içindeki değerlerin total bir biçimde gereksiz 

bir karşılaştırması ya da salt entelektüel bir çabanın 
neticesi olarak değerlendirilebilir. Birbirine denk ol' 
mayan bu iki kavramın (çünkü biri din diğeri ise 
mezheptir) teolojik öncülleri, tarihi, sosyal, ekono' 
mik, kültürel arkaplanı dikkate alınmadan, bir ince' 
lemeye konu edilmesinin de yanlış bir takım varsa- 
yımları besleyeceği şüphe götürmez bir gerçektir. 
Ancak Weber'in protestan ahlâkı ile kapitalizmin ruhu 
arasında kurduğu ilişkinin genişletilerek, İslam ve 
kapitalizm ilişkisinin sorunsallaştırılması, daha 
da ileri düzeyde, tarihi ve kültürel sürece de bağlı 
olarak modernleşmeye zemin teşkil eden değerlerin 
"reform" parantezinde ve İslam üzerinden tartışmaya 
açılması, "protestanlık" olgusunun araştırılmasını da 
gerekli kılmaktadır. Çünkü II. Mahmut döneminden 
itibaren yaşanan toplumsal, kültürel değişmelerle 
düşünsel çerçevede açılan parantez henüz kapanmış 
görünmemekte ve ilk elden "reform" kavramının 
ima ettiği protestanlığın İslam dünyasındaki izdü
şümleri, ilginç formlara tanıklık etmektedir. Fakat 
bizim burada temel tartışma konumuzu; genelde İs- 
lam ve ekonomi, özelde İslam ve kapitalizm değil, 
Protestanlığın teolojik yorumunun sosyolojik anla
mından yola çıkarak, İslam ve protestanlık (=protes- 
tanlaşma) ilişkisinin İslam dünyasındaki izdüşümleri 
oluşturacaktır.

Son bir kaç on yıllık süre içerisinde özel bir kav
ramsallaştırma ile "îslâm'ın protestanlaşması" gibi bir 
fenomenin özelde Türkiye'de yeniden ve bu adla tar
tışılıyor olmasına da paralel, bunun ne ölçüde müm
kün olduğunu ve hangi toplumsal ve düşünsel göster
gelerin bu kavramsallaştırmanın tartışılmasına ze
min hazırladığını tartışmanın, ilginç açılımlar ortaya 
koyabileceği kanaatindeyiz. Önemli bir dönemsel

kesit oluşturan 1980 sonrası Türkiye'de müslümanla- 
rın dini yaşamları üzerinden kazandığı portre, söy
lemlerdeki farklılaşma ve savrulmalar, bu konuda da
ha net bir resim çizmeyi ve tartışma yapmayı müm' 
kün kılmaktadır. 21. yüzyılın henüz başı olan bu za
man diliminde, sahanın uzmanı olmayanlarca da be
lirgin biçimde gözlenen dindarlık, gündelik yaşam, 
zihniyet değişimi/dönüşümünün, gerek resmi gerekse 
sivil söylemde dillendirilen anlayışların, protestan- 
laşma eğiliminin neresine denk düştüğü, bu dönüşü
mü İslam'ın içinden üretilen dinamiklerin mi yoksa 
harici basıncın mı beslediğini tartışmak konuya bü
tüncül olarak yaklaşmak açısından önem taşımakta
dır.

Türkiye'de 'İslâm'ın protestanla§(tınl)ması" gibi 
bir olguyu tartışırken bir yandan protestanlığın Ba- 
tı'da oturduğu konum ve bağlamını ele almak; 
diğer yandan nasıl bir toplumsallığa zemin hazırladı
ğını ortaya koymak gerekmektedir. Bundan dolayı il
kin; Protestanlığı belirleyen temel nitelikleri tarihi 
süreci içerisinde ortaya koymak, daha sonra Protes
tanlık hareketini daha iyi anlayabilmek için de hris- 
tiyanlığın Batı'nın Roma imparatorluğuna kadar da
yanan içiçe geçmiş ilişkilerini ve verdiği 
refleksleri göz önüne almak gerekir. Çünkü başından 
beri Roma imparatorluğu yapısı içinde marjinal bir 
eğilim olarak kalan hristiyanlığın, hem kurumlaşma
sı hem de teolojik yorumlarının değişmesi, bu kültü 
rel basıncın tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.

Roma imparatorluğu'nda bilindiği gibi paganist 
bir yaşam biçimi baskın karakterini korumuş, dünye
vi olanı kışkırtan bir nitelikle tebellür etmiş; 
dolayısıyla hristiyanlık o dönemde marjinal bir ko 
numda kalmıştır. Roma imparatorluğu içinde hüküm 
süren paganist yaşam biçimi, bir yandan hristiyanlar 
için toplumsal hayattan kaçışı ve asketizmi, diğer 
yandan dünya hayatına karşı mesafeli bir tavrı bera
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berinde getirmiştir. Roma imparatorluğundaki bu 
ahlâki çürümüşlük, hristiyanları alternatif bir 
yaşam biçimi arayışına itmiş, bundan dolayı Roma'yı 
'"Dünyevi şehri”' terk ederek kırsal alana. Tan- 
rı'nın rızasını kazanmak ve bu çürümüşlükten uzak 
durmak için manastır hayatına başlanmıştır. {Har- 
vey Cox'dan aktaran Arslan, 2000; 144) Bu bağlam  ̂
da "hıristiyanlar, mevcut yaşam biçiminin ayırıcı 
vasfı olan üç alana; Romalılar'ın cinsel anlayışlarına, 
para kazanma şekline, yani ticari hayata ve ırkçı an- 
layışlarına baştan beri katılımda bulunmamaya 
çalışmaktaydılar. Daha sonra dindarların bu üç hu
susta/alanda gösterdiği ısrarlı hassasiyet manastır ha- 
yatı ile aşırıya kaçacak (Arslan, 2000; 142) 
ve dünyadan kaçma genel bir tavır halini alacaktır. 
Bu sosyal gerçeklik daha sonraki dönemde, hristi- 
yanlığın temel teolojik yönsemelerini belirleyerek, 
zaten Roma'da var olan din ve dünya dualizminin 
hristiyanlığın genetik yapısında içerilmesine sebep 
olacaktır. Hristiyanhk reel dünyadaki paganist 
yaşamla arasındaki problemi dünya aleyhine teoloji
ler üreterek çözmeyi denemiş, bu ise tarihsel süreç 
içerisinde dünya ile mesafeli tavrın korunmasını pe
kiştirmiş ve kurumsallaşmayı getirmiştir. "Fakat bu 
kurumlaşma ile beraber hristiyan ümmeti de aym za
manda iki topluluğa ayrılmıştır: Ruhbanlar ve laikler." 
(Arslan, 2000; 143)

Dünyevi yaşamın olumsuzluklarını manastır ha
yatı ile aşmaya çalışan hristiyanlığın teolojik yoru
mu, uzun bir süreç sonucunda değişen ve paradigmal 
hale gelen yeni düşünsel süreç (modernleşme eğilim
lerinin XII. Yüzyılda başladığı dikkate alınırsa) ile 
arasında oldukça büyük bir mesafenin oluşmasıyla 
sonuçlanmıştır. Bu mesafeyi kapatmak, manastır ha
yatı içinde oluşan teolojinin dönüşümünü gerektir
mekteydi. "Fakat bütün bu birikimin dinamik ve dö- 
nüştiirücü bir sürece girmesini imkân dahiline sok
mak için; mevcut, yaşanan, kavranan ve Tanrı ile 
bağlantıyı sağlamakta olan -Latince'de bağ/bağlantı 
anlamına gelen- dinin yeni bir yorumu gerekmektey
di. Fakat bu insanın Tanrı ile olan bağını koparmak, 
yani dinsiz/dindışı olmak gibi bir niyeti-istisnalar ha- 
riç- olmadığı açıktır. Bu kritik ve sorumluluk yüklü 
ölümcül dönüşümü protestanlık yapacaktır. Bu "bağ" 
Protestanlığın yardımı ile koparılmadan dönüştürü
lerek devam ettirilir. (Arslan, 2000; 149-150)

olarak takdim etmiştir. O, Batı kilisesi, uzuvları ve 
başı içinde derin bir reforma tabi tutma hareketi ol
muştur. Böylece protestanlığın doğuşunda, hiçbir iti- 
zâli ihtilaf da söz konusu olmamıştır. O, XIII. Yüzyı
la kadar geri giden, uzun bir kilise-reform faaliyeti
nin bir uzantısıdır. (Mehl, 1993; 245) Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, protestanlığın bir reform tale
biyle başladığı belirtilmelidir. Luther ve Calvin'in 
çabalarıyla gelişen protestanlık, aslında Roma İmpa
ratorluğu'ndan başlayarak geçirdiği serüven sonun
da, tıkanan hristiyan teolojisine modernleşme süreç
lerinin de arkasında durduğu bir menfez açma girişi
mi olarak da okunabilir. Aslında "Luther ve Protes
tanlık, ideal olarak ilk hristiyan cemaatinde olduğu gibi 
iman üzerine kurulmuş saf cemaate ve iman ikrarı üzeri
ne kurulmuş hür cemaate yeniden dönmeyi istemiştir." 
(Mensching, 1994; 232) Dolayısıyla protestanlık, di
nin ilk saf haline dönme talebini de içermektedir.

Diğer yandan protestanlık, rasyonel bir temelde 
teolojik yorumları seküler biçimde yeniden inşa ede
rek, modem dünya anlayışını temellendiren zihni 
yapıya servis sunmaktaydı. Bunun sonucunda dünya 
ve hayat tarzı kavramı, bilinçli biçimde teorik ve pra
tik olarak tam bir rasyonalizasyona tabi tutularak, 
“din irrasyonel plâna kaydırılmış," (Weber, 1993; 240) 
daha da ileride dünyevi olanın protestanlık üzerin
den dinsel meşruiyeti sağlanmaya gayret edilmiştir. 
Fakat bu meşrulaştırma işlemi, salt seküler ve hüma
nist çerçevenin imkanları ve dili ile gerçekleştirilme
ye çalışılmıştır. Bunun anlamı; Teocenctirc bir anla
yıştan atnhropocentric bir algılayışa geçiş ya 
da Tanrı'yı yeryüzüne indirme teşebbüsü olmasıdır. 
Bu ise, manastır hayatındaki dinsel asketizmi dünye
vi bir asketizme doğru anlam kaymasına uğratmakla 
mümkün olmuştur. Nitekim "IV.yüzyıl deneyciliği 
asketizm için 'Tanrı'yı doğada' aramanın bir yoluy
du." (Weber, 1997; 120) Bilinmelidir ki, "protestan- 
lık durup dururken dünyanın kutsanması, özellikle 
servet biriktirmenin iyi olduğunu söyleyerek işe baş
lamamıştır. Çıkış noktası manevi kurtuluştur. Ölçü
sünü de olağanüstülüklerde değil, dünyada bulmuş, 
ilahi emir ve yasakların nesnel dünyada gösterilme
sini istemiştir." (Aydın, 1993; 46) Yine meslek kav
ramı etrafında oluşturulan yorum da, bir yandan bu 
rasyonalite ve sekülerliği, diğer yandan anlam kay- 
masmı net bir biçimde anlatmaktadır. Almanca'da

XVL asır reformundan doğmuş olan protestanlık 
hareketi, Batı'nın din tarihi içinde kendisini, ne ye
ni bir din olarak ne de hristiyanlığın yeni bir şekli

"beruf, İngilizce'de "Calling" kelimeleriyle karşıla
nan meslek (Beruf ve Calling kavramlarının aslı 
olan rufen ve cali kelimeleri, seslenmek/çağırmak
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Batı'da protestanlık, bir yandan yeni gelişen 
iktidar biçimlerine entegre olurken, diğer 
yandan onların zeminini hazırlamıştır. Bir 
başka deyişle, yeni değerlerin meşruiyetini 
sağlayan yorumlarla tebellür etmiştir.

anlamlarına işaret eder.) kavramı (Weber, 
1997; 69), "kurtuluş'u meslekteki dünyevi başarıya 
doğru anlam kaymasına uğratan bir içerikle ele alın- 
mış, bunu da Kalvinist yorum sağlamıştır. Çünkü 
Kalvinistin bu dünyadaki tek toplumsal etkinliği; "in 
majorem gloriem Dei (Tanrı'nın yüce şanı için)'dir. 
Bu yüzden bu özellik, çoğunluğun dünya 
yaşamının hizmetinde duran meslek uğraşını da içer- 
mektedir. (Weber, 1997; 95) Bundan dolayı, mesle
ki başarıyla ilgili bu "çağrı"nın dinsel bir anlamı 
vardır. Ayrıca manastır hayatındaki disipliner kural
lar (Bkz.Arslan, 2000; 146) dikkate alındığmda, 
Weber'in de belirttiği gibi, Batı'daki keşişçe 
yaşam biçiminin, Do
ğu'daki keşişlik ile kar
şılaştırıldığında dünya 
tarihi açısından öne
mi, yalnız bütün olarak 
değil, bütün genel bi
çimlerinde ussallığa 
dayanmasıdır. (Weber,
1997; 105) Dolayısıyla 
tüm bu protestanik us
salcı yorum, mutluluğu ve kurtuluşu öbür dünyada 
elde etme yerine, "hemen ve şimdi" (modern) elde et
menin mümkün yönelimlerinin bir yandan zeminini 
hazırlamak, diğer yandan modem yönelimlerin so
nucu olma:k gibi çift yönlü bir anlam kazanmıştır.

Bilindiği gibi, Roma-Katolik geleneğinde, 3 yüz
yıl gibi eski bir dönemden beri söylenen, ancak en 
iyi şekilde 6.yüzyılda Ruspe'li Fulgentius tarafından 
formüle edilen "Extra Ecdesiam nulla salus" (kilise dı- 
§mda kurtuluş yoktur) deyimi, dalâlet ehline Kili- 
se'niıı inanç birlığiiTin dışında yer almakla kazsına- 
cakları hiçbir şeyin olmadığını hatırlatmak için 
kullanılmıştı. (Troll, 1998; 195) Dolayısıyla kurtulu
şu, kiliseye ve kilise içerisinde büyük oranda Ro- 
ma'dan alınan hiyerarşik din adamlarının (ruhban) 
İncil yorumuna bağlayan hristiyanlık, bir yandan ki
lise dışı bir kurtuluşu reddederken, diğer yandan te- 
kilci ve kolektif yapısını sağlamlaştırmıştır. 
Hz. İsa'nın kilisede bedenlendiği argümanı hatırla
nırsa, yorumda İsa dolayımıyla kilisenin aracılığı 
kutsal kitap'ta da ifade edilmektedir; "Çünkü bir Al
lah ve Allah ile insanlar arasında bir meyancı vardır; 
İnsan olup cümle için kendisini fidye vermiş olan 
mesih İsa'dır." (İncil, I.Timoteosa, 2/5-6)

Kurtuluşun anlamını da sekülerleştiren protes- 
tanlık, böylece gözlerin tümüyle dünyaya yönelişini

pekiştiren bir teolojik çerçeve kurmuştur. Mesela; 
"Kalvinizm'de görüldüğü üzere, akılcı ve metodik 
davranış genellikle arabulucuk ve büyücülük olgula
rının olanaksızlığını gerektirmektedir. Buna göre, in
san sadece Tanrı'nın inayeti ve insanın kendi etik ve 
ritüel eylemleriyle kurtuluşa ulaşabilir. Din adamları 
ya da kilise gibi kurumlar yoluyla, kurtuluş ulaşılabi
lir bir amaç haline getirilemez." (Peters, 1993; 102) 
Dolayısıyla Kalvin'ci, seçilmesinin işaretlerini bu 
dünyada arayacak, (Aron, 1989; 373) şüpheleri 
uzaklaştırmanın ve kendine güven aşılamanın en ke
sin yolu olarak dünyada yoğun faaliyette bulunacak
tır. (Turner, 1991; 66) Nitekim durup dinlenmeden

mesleğini icra etmek 
---------------- ^ ^ —  ve sistemli olarak nef

sini kontrol etmek, 
Kalvin'in halefleri ta
rafından (özellikle 
Baxter) dini şüphenin 
ilacı olarak tavsiye 
edilmiştir. (Kehrer, 
1992; 29) Bunun sonu
cu olarak da, "tanrı 

krallığını arama savaşımı zamanla, ölçülü bir mesle
ki erdeme dönüşmüş, dini kökler yavaş yavaş yok ol
muş, yerini dünyevi yararcılığa bırakmış" (Weber, 
1997; 154), Tanrı da, kapitalizmin kâr ve kazanç 
üzerine kurulu "dünyevî epistemolojisi" içerisinde 
yeniden üretilmiştir. (Yıldırım, 1999; 95) Daha son
raki süreçte bu dönüşüm, modern dünyanın oluşu
muna yol açacak olan "İman ile akıl arasındaki 
ahengin kopması, hümanizmin başlaması, sübjektif 
vicdanın gelişmesi, Avrupa'nın politik patlaması, 
Rönesans hareketinin başlaması, büyük coğrafi keşif
ler, ilim hareketleri, burjuvazi dünyanın ilerleyişi" 
(Aydın, 1995; 28-29) gibi protestanlıkla bağlantılı 
olarak ortaya çıkan tezahürleriyle kendisini göster
miştir. Bu teolojik tahlillerin ardından kısaca Protes
tanlığa "siyaset" ve "iktidar" parantezlerinden de 
yaklaşmak uygun olacaktır. Kurum olarak kilisenin 
ve kilise içindeki hiyerarşik yapının birincil konu
mu, katoUklik üzerinden ve onun siyasasıyla bir ikti
dar ilişkisini açığa çıkarmaktaydı. Bu iktidar ilişkisi 
içerisinde kilisenin tekelci ve tekilci (monolitik) 
söylemi mevcut yapı ile uyum içindeydi. Fakat yeni 
gelişen sınıfın, bir yandan aydınlar diğer yandan din 
adamları (protestan din adamları) üzerinden geliştir
diği muhalefet, bu iktidar biçiminin ve sahiplerinin 
değişeceğinin işaretlerini vermiştir. Bu bağlamda
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Protestanlık dinden kopmadan dünyevi ola
nın felsefi, teolojik ve toplumsal meşrulaştı- 
rıcısı olarak önemli bir işlev görmüştür. Böy- 
lece "çağdaş değerler" ile din arasındaki 
muhtemel tezatları/vakumu düzleştirmiştir.

Protestanlık, hristiyanlık içinden yeni siyaset ve 
iktidar biçim lerine zemin hazırlayan bir protesto n i
teliği de taşımıştır. Bu durum aslında çok yönlü bo' 
yutuyla burjuvazinin talepleriyle hem örtüşmüş, 
hem de bu taleplerin işlevselliği ve meşruiyetini sağ
lamıştır. Protestanlık ekonomik anlamda W eber'in 
ifade ettiği şekilde kapitalizmin ruhu, siyasi anlamda 
ulus-devletlerin yönelimleriyle örtüşmektedir.

Diğer yandan Aydınlanma'nın temel hedeflerin
den olan siyaseti din ve itikat zincirinden kurtarmak 
ve kilise misyonunu daraltarak onu rutin bir göreve 
aktarmak reformistlerin talepleriyle örtüşmekteydi. 
Bunun sonucu Roma sikkesinin iki yüzü olan Sezar 
ve İsa tekrar ortaya 
çıkmaktaydı. (Kola- 
kowski, 1999; 264)
Nitekim, Incil'in yerel 
dillere çevirisinin ve 
okunmasının mümkün 
olması, bir yandan ka- 
tolikliğin (=kilisenin) 
tekelini kırarken, diğer 
yandan ardışık ve bir
birini izleyen süreçler olması açısından dikkat çeki
cidir. Ayrıca "Luther, dinsel anlamda işlevsiz kalan 
kilisenin konumunu seküler anlamda da işlevsiz kıl
mak için, reform teolojisine uygun bir seküler otori
te kuramı geliştirmiştir." (Olgun, 2001; 155) Protes
tanlığın kazandığı bu karakter, dinsel sembolleri, an
lamları ve tutumları kurumsal bağlamdan kurtararak 
özel alana inhisar ettirmiştir. (Sarıbay, 1993; 86) 
Böylece din, ancak tanımlanamaz bir hayat tarzının 
esnek bir dayanağı olarak bir fikir düzenlemesi tar
zında ortaya çıkmaktadır. (Luckmann, 1989; 445) 
Dolayısıyla Batı'da protestanlık, bir yandan yeni ge
lişen veya eskisinden farklı siyaset, iktidar biçimleri
ne entegre olurken, diğer yandan onların zeminini 
hazırlamıştır. Bir başka deyişle, yeni değerlerin meş
ruiyetini sağlayan yorumlarla tebellür etmiştir.

Batı (=Hristiyanlık) tarihi içerisinde Protestan
lık, doğal seyri içerisinde, paradigmal değişime uygun 
bir uğrak noktası olması açısından önemlidir. Bura
daki temel tartışma konusu; kanaatimizce, Protes
tanlığın belki Batı tarihinde nüveleri hep var olan 
bu yeni paradigmaya nasıl bir servis sunduğudur? Bu 
anlamda protestanlığı yaşanan dönüşüm sırasında,

şından insan merkezli bir dünya tasarımına dönüşüm 
esnasında dünyevi olanın, insandan/dünyevi olan
dan başka meşrulaştırıcısı kalmamaktadır. Bu bağ
lamda protestanlık dinden kopmadan dünyevi ola
nın felsefi, teolojik ve toplumsal meşrulaştırıcısı ola
rak önemli bir işlev görmüştür denilebilir. Böylece 
protestanlık "çağdaş değerler" ile din arasındaki muh
temel tezatları/vakumu düzleştirmiştir.

Hristiyanlığın Roma içerisinde başlayıp Protes
tanlığa doğru olan bu kısaca açıklamaya çalıştığımız 
serüveninde, protestanlığın seküler, hümanistik, ras
yonel ve reformcu karakteristiğinin altının çizebile
ceği kanaatindeyiz. Çünkü protestanlık manastır

hayatının vurguladığı 
dünyadan uzaklaşma 
gibi aşırı tavrına bir 
başka aşırılıkla cevap 
vererek, (tepki göstere
rek) seküler, insan 
merkezli yeni bir ta
nımlama ve buna bağlı 
olarak yaşam teklif et
mekle hümanist, buna 

bağlı olarak gerek teolojik yorumlarında gerekse 
açıklamalarında ussallığı vurgulamakla rasyonalist 
ve tüm bunları ilk başta itizal talebi olmadan ve din
den "bağ"mı koparmadan yapmakla reformcu nite
liklerinin altını çizmiştir.

Hıristiyanlığın kendi tarihi seyri içerisinde düşü
nüldüğünde "özel" bir yere ve bağlama sahip olan 
protestanlık, diğer taraftan, yukarıda saydığımız ka
rakteristiklerinin modernite tarafından da içerilmesi' 
ve global ölçekte diğer din, kültür ve uygarlıklara da 
yoğun sirayeti, bizi -özellikle son bir kaç yüzyıllık 
modernleşme tecrübemiz göz önüne alındığmda-İs- 
lam ve protestanlaşma olgusu etrafında bir tartışma 
yapmamızı gerektirmekte ve belirttiğimiz nitelikler 
parantezinde "protestanlaşma" gibi bir "soyutlama" 
yapmamızı mümkün kılmaktadır. Şimdi biz, bu altı
nı çizdiğimiz temel nitelikler çerçevesinde “protes- 
tanlaş(tırıl)ma" olgusunun sosyolojik olarak İslam 
dünyasındaki izlerini sürmeye çalışacağız.

Genel anlamda "İslam'ın protestanlaşması" tartış
ması, "İslam'ın kendisi olmadan ve kendisi l<almadan 
genetik yapısındaki bozulma" etrafında yapılmaktadır. 
Böylece modernleşme süreci ile birlikte meydana ge-

din ile dünya/aydınlanma/modernlik arasında oluşan len paradigmal değişim, hristiyanlığın içinden pro-
mesafeyi veya vakumu düzleştirme süreci olarak da 
görebiliriz. Çünkü, Tanrı merkezli bir dünya anlayı-

testanlık yorumunun ortaya çık(arıl)masına zemin 
teşkil ettiği gibi, modernliğin İslam ile buluşmasının
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ardından, çağdaş değerleri merkeze alan bir yorumun 
önce felsefi, sonra çok geniş anlamda toplumsal meş' 
ruiyetini sağlayarak îslam içinden çıkarılmak isten
miştir. Özellikle son 20-30 yıldır İslam ile ilgili tar
tışmaların iki düzeyde cereyan ettiğini söyleyebiliriz. 
Bunlardan ilki, İslam'ın şiddetle özdeşleştirilen fun
damentalizm ve siyasallık üzerinden sunumu ve bu 
sunumun imajinatif bir şekilde beslenmesi. İkincisi 
ise, İslam'ın çağdaş değerler ile çelişmediği söylemi
nin öne çıkarılarak yeni bir inşanın sunumu. Özel
likle bu İkincisi, Batı'da protestanlığın çağdaş değer
lerle paralelliğini vurgulayan anlatımlarla, İslam'ın 
protestanlaşması biçiminde ifadeye konulmaktadır. 
Aslında her iki sunum
da da ortak olan nokta- ----------------------------------
nın bir "sapma'yı ifade 
etmesi olduğunu söyle
yebiliriz. Çünkü İs
lam'ın tüm tarihsel za
manlardaki tecrübesini 
ve dinamiklerini yete
rince tartışma konusu 
yapmaksızın, şu anda
Batı'nın tarihsel, düşünsel, siyasal ve toplumsal işler
liklerini "Tarihin sonu" gibi ütopya ile arasındaki 
mesafeyi sıfırlamış bir denklikle kabul. Batı açısın
dan bir "kendi iktidarını tanımlama" araçsallığı hü
viyetini kazanmıştır.

Modern ve Aydınlanma değerlerinin İslam dün
yasına meydan okumasını, özellikle 19.yüzyıldan iti
baren fark eden ve siyasi, ekonomik, toplumsal bir 
çok alanda yeni atılımların yapılması gerektiğini dü
şünen İslam alimleri ve daha sonra aydınlar, Batı 
dünyasının akıl, pozitif düşünce, deneycilik vurgula
rı karşısında İslam'ın akla, pozitif düşünceye ve fen
ne uygun olduğu argümanını dillendirmeye başladı
lar. Özellikle Muhammed Abduh ve Cemâleddin Ef- 
gani ile başlayıp İslam dünyasının muhtelif coğrafya
larına yayılan bu argüman, şüphesiz bu şahısların 
böyle bir niyeti olmasa bile protestanlaşma çabaları 
tartışmasını başlatacak bir ilk dönem özelliği taşı
maktadır. Bu ve daha sonraki döneme bakıldığında, 
tartışmaların "dünyada olup bitenler karşısında îslam 
dünyasının geri kaldığı" fikri etrafında odaklandığı gö
rülebilir. Bu "geri"liğin bir ön kabul olarak içselleşti
rilmesi, daha sonraki dönemde oluşacak çabaların 
yönünü belirlemiştir. Böylece İslam dünyası bu "ge
ri" likten kurtulmak için tüm birikimlerini yeniden 
gözden geçirmek ve onları modern değerler ışığında

Bütün bu çabaların ortak noktası; İslam'ı 
Batı'lı paradigmalar ekseninde yeni bir 
okumaya tabi tutarak yeniden inşa etmek 
ve dini, değişim ile gelişime ayak uydur- 
mak üzere yeniden tanımlamaktır.

yeniden bir okumaya tabi tutmak çabası içine girmiş
tir. Bu çaba "Bilginin İslâmileştirilmesi"nden dini re
form, tecdid hareketlerinden "İslam modernizmi"ne 
kadar bir çok kavramsallaştırmaları İslam dünyasının 
ajandasına taşımıştır. Bütün bu çabaların ortak nok
tası; İslam'ı Batı'lı paradigmalar ekseninde yeni bir 
okumaya tabi tutarak yeniden inşa etmek. Böylece 
din de toplumsal hayatın gereklerini karşılamak ve 
değişim ile gelişime ayak uydurmak (Lewis, 2000: 
410) üzere yeni bir tanım ve anlayışın konusu olmuş
tur. Diğer yandan, o zamandan bugüne kadar ki sü
reçte "değişim" anahtar bir kelime olmak yanında, 
bir çok dini olgunun kendisi etrafında tanımının ya

pıldığı ve eksene alı-
------------------------------------ nan bir kavram olma

özelliği ile başat konu
munu korumuştur.

Bu çerçevede me
sela Gökalp, İslam'ı 
da herhangi bir din gi
bi değişime maruz ta
rihi bir fenomen için
de, geliştiği ortam ve 

şartlara bağımlı olarak telakki eder. İslam'ı da diğer 
dinlerdeki benzer fenomenlerle izaha çalışır. {Heyd, 
2001; 92) Belki daha sonraki dönemlerde, kalıplaş
mış söylemler haline gelen söylem ve düşünceler için 
İzmirli İsmail Hakkı iyi bir örnek oluşturabilir: "Ha
yır ve sevap, insana has olan kanuna itaat ve hayırlı 
ameldir. Kalbimizin, Allah ve insan sevgisi ile dolu 
olması, üzerimize vacip olan vazifeleri yapmada ve 
Cenab-ı Hakk'ın hayırlı amel irade etmesi için gere
ken hizmetleri yerine getirmede irademizin bulun
ması namazın kendisidir... ibadetler bir takım vesile
lerden ibarettir. İnsana, kendine has iradesi ile iba
det ve din lazımdır... İbadetler kalpleri temizlemeye 
vesiledir. Bizzat istenen maksatlar değildir... Akıl 
asıl, din ona dayanır... İslam dini hakikat dinidir, hu
rafeler dini değildir...(İzmirli, 1998; 42-63) Yine Gö- 
kalp'e göre, "İslam dini akla yahut örfe uymayan hü
kümleri kabul etmemeyi kendisine esas tutmuştur. "(Gö
kalp, 1997; 280) Bugün de dillendirilmeye devam 
eden "kalp temizliği", "akıl", "hurafe" anahtar kav
ramları etrafında anlaşılmaya çalışılan îslam, ibadet 
ve namaza dair önceki dönemlerden farklı olan ve 
seküler zeminde izah edilen yorumlar, îslam ve pro- 
testanlaşma ilişkisinin izleri olarak okunabilir. Ba
tı'da yaşanan çok hızlı değişimler İslam dünyasını da 
yeni bir yoruma zorlamış, modern değerler ile îslam
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arasında sıkışan İslam dünyası bu ikisini uzlaştırma 
arayışlarına girerek tıkanıklığı aşmaya çalışmıştır.

Ancak bu çabalar, daha çok İslam'ın kendi enst- 
rümanları, imkanları ve kültürel çerçevesi ile değil, 
Batı'lı toplumsal, kültürel, siyasal enstrümanlarla ya
pıldığından, İslam dünyasında bir zihniyet değişimi- 
sonuçlamıştır. Bu çerçevede din ve gelenekten ba 
ğımsız, kendi kendine yeterli bir aklın gücüne değer 
verilmiş, dinsel sezginin tevekküle varan onaylayıcı 
tutumu yerine, aklın eleştirici özelliği koyulmuş 
(Işın, t.y./a; 363), dolayısıyla rasyonalite baskın bir 
nitelik olarak benimsenmiştir. Artık murakabe ile 
alınan içe dönük manevi yolculuğun yerini, gözleme 
dayalı, dışa dönük bir 
bilgilenme süreci almış, 
sezgisel yöntem yerini 
algısal yönteme bırak
mış; varılmak istenilen 
manevi hedef somut bir 
uygarlık görüntüsüne 
dönüşmüş; zaman ve 
mekan ötesi kutsal ger
çeklik kendi sınırlarına
çekilmeye başlamış; dolayısıyla inanç duygusu da 
eleştiri pratiğini destekleyen pasif bir konuma yerleş
miştir. (Işın, t.y./b; 352)

Tüm bu düşünce ve zihniyet dönüşümü, İslamı 
red konusu kılmayan ve/veya İslam'dan itizal talebi 
içermeyen niteliklere sahip olmaları hasebiyle, "re
form" kavramına denk getirilerek kavranabilir. Çün
kü artık İslam, yeni bir uygarlığın işlerliğini sağlaya
cak biçimde yorumlanmaktadır. Tüm bu 
çabalarla İslam, "teknik olaylarda ve kültürel model
lerde "daha iyi olan şeyleri" Batı'dan ödünç alacak 
bir toplumsal ve maddi ilerleme yoluna düşerek, ye
niden inşa edilmek" (Merad, 1993; 24) istenmiştir.
19.yüzyılda başlayan ve protestanlaşma eğilimleriyle 
ilintilendirilebilecek bu değerlendirmeler, bugüne 
kadarki süreçte, hep varlığını hissettirmiş, kimi za
man düşük yoğunluklu ve pasif bir seyir izlemiştir. 
Fakat yine de dünyanın değerler bağlamında aldığı 
formlara bağlı olarak İslam üzerinden bir "reform", 
"sekülerlik", "rasyonellik" tartışmaları eksik olmamış
tır. Özellikle 1980 sonrasında, daha önceki siyasi, 
toplumsal, kültürel alanlarla da bağlantılı olarak kes
kin söylemlerin yerini, daha siyasetsiz ve gündelik

mist, seküler, hümanist, rasyonalist nitelikleri içkin 
İslami söylem ve yaşam biçimlerinin yoğun olarak ve

Böylece Nasslar karşısında salt aklî ve 
dünyevi olanın alanını genişleten, global 
ölçekte var olan baskın değerleri içkin 
projeye uyum sağlayan bir İslâm inşası 
mümkün hale gelmektedir.

artan bir şekilde dillerdirilmesini sonuçlamıştır. 
Böylece İslami söylem Batı'lı medeniyete eklemle
nen bir retoriğin konusu olarak yeniden tartışılmaya 
başlanmıştır.

Bu dönemdeki islami yazınlara dikkatle bakıldı
ğında, akıl-vahiy ilişkisi, tarihsellik, hermenötik, 
sünnet, Hz.Peygamber'in dindeki konumu gibi tar
tışma konularının; sosyal değişme, çağdaş değerler, 
ilerleme, kalkınma, din ve dindışı gibi anahtar keli
melerin; Kur'an İslami, İslam modemizmi gibi kav- 
ramsallaştırmaların yoğun bir şekilde sorunsallaştırıl
dığını görmek mümkündür. Yine yaşam biçimi ve 
söylemlere yönelik olarak, iyi yaşam, bin lokma bin

hırka gibi söylemler; 
İslami tatil, caprice 
otel, markalı giysi ve 
araçlar gibi tartışmalar 
bu dönemde izlenebi
lir. Bütün bunlar 1980 
sonrası Türkiye'de se
küler, rasyonel değer
lerle bağlantılı olarak 
bir tartışma

ortamı oluştuğuna işaret ettiği gibi, zihniyet, yaşam 
biçiminin de kısmi dönüşümün izlerini taşıması ba
kımından önemli toplumsal göstergelerdir. Şimdi 
bunları açımlayarak tartışmaya çalışabiliriz.

Yukarıda da kısmen değindiğimiz gibi, "akıl" ko
nusu Batı'daki modem paradigmanın rasyonel, hü
manist içeriğiyle de bağlantılı olarak vahiy bağla
mında sorunsallaştırılmıştır. İlginç bir biçimde tartış
malar, akıl-vahiy arasında bir zıtlığın bulunmadığı 
argümanı etrafında odaklanmasına rağmen, akıl ve 
vahyin her birinin diğerine göre "öteki" olarak algı
lanmasının bir türlü aşılamadığı gözlemlenmektedir. 
Bunun sebebi ise, bu tartışmanın yapıldığı ana coğ
rafyada zihniyet dünyasını belirleyen düalizmdir. İs
lam'ın tarihsel tecrübesinde zaman zaman aklın ko
numuna ilişkin tartışmalar olmuşsa bile, bizi burada 
ilgilendiren boyutlardan biri, bu tartışmanın niçin 
bu zaman diliminde gündeme getirildiği bağlamında 
sosyolojiktir. Diğer yandan bilgi kaynağı, eleştiri, ta
nımlama açısından hümanist temelde tek yetkin 
varlık olan "akla" dair bu kapsamlı tartışma, İslam 
coğrafyasında vahyi de tanıyan ancak giderek vahyin 
sınırlarını zorlayan ve aklı merkeze alan rasyonel, se- 
küler-yoğunluğu azaktimış-bir yöne doğru seyretmiş- 
tir. Diğer yandan, tarihsellik, hermenötik gibi konu
lara vurgu yapanların, çoğunlukla Kur'an'ın tarihse l-

Umran-Ağustos ’2002 45



jSL^M'l PROTESTANLAŞTIRMA PROJESİ

liği fikrini savunanlar olduğu ve bunların hadislerin 
sahihliği konusunda, Hadis usulünde zaten aklı içkin 
olan senet'tnetin ilişkisini bozarak, rasyonel temelde 
akıl-metin ilişkisi kurdukları göz önüne alınırsa, me- 
selenin birbiriyle içiçe geçen süreçleri, mantıksal 
ilişkileri ve sürekliliği daha iyi anlaşılacaktır. Tarih
sel bağlam ve metinsel bağlam ayrımıyla, tarihsel 
bağlamı metinsel bağlam aleyhine genişleten, Batı'lı 
paradigmayı ve sosyal değişmeyi merkeze alan tarih' 
selci görüş, akıl üzerinden insani (hümanist) olana 
daha fazla yer açarken, hermenötik okuma da anlamı 
sübjektifleştirerek, söylemi izafileştiren bir çeşitlen- 
menin imkanlarını oluşturarak, aklın hakimiyetini 
ilan etmektedir. (Aslında son tahlilde bunun aklın 
iflası olduğunu yeri gelmişken belirtelim.) Her ne 
kadar tarihselci görüş, tarihsel ve metinsel bağlamın 
sınırlarını çizmekten bahsediyorsa da, bu çizgi üze
rinden akıl yürütüldüğünde durulacak yeri kestirmek 
ve buna bir kriter belirlemek oldukça zor görünmek
tedir. Diğer taraftan, bu tartışmaların tekrar canlan
dığı zamanın, Kur'an'm kimi hükümlerinin (kadının 
şahitliği, miras, dört eşle evlilik gibi) bu paradigma 
bağlamında yoğun eleştiriye tabi tutulduğu bir döne
me denk gelmesi, altının çizilmesi gereken bir diğer 
noktayı teşkil etmektedir. Böylece Nasslar karşısında 
salt aklî ve dünyevi olanın alanını genişleten, global 
ölçekte var olan baskın değerleri içkin projeye uyum 
sağlayan bir İslam inşası mümkün hale gelmektedir. 
Bu, kimi zaman "reform", kimi zaman "tecdid", kimi 
zaman "ihya” parantezlerinde dillendirilmekle bera
ber, isimden daha önemli olan içeriktir.

Yukarıda zikredilen anahtar kelimeler açısından 
konuya yaklaştığımızda, bunların açımlamaya çalıştı
ğımız çerçevenin enstrümanları olduğunu söylemek 
mümkündür. Özellikle son bir asırdan beri bir kesit 
oluşturan tarihsel tecrübemizde bu kelimeler, ide
olojik yönsemeleri ve hangi iktidar alanlarını temel
lük ettiği dışarıda tutularak, İslam'ı anlama ve ta
nımlamada dekoder gibi algılanmakta, evrensel ve or
tak bilincin ürünü olduğu varsayımından hareketle 
bunlar, meşrulaştırma aracı olarak işlev görmektedir
ler. Bu kavramların her biri içinden çıktığı tarihsel, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel tecrübesinde 
önemli parametreleri işaret etmekte ve en önemlisi 
doğal seyri içerisinde "Batı aklı" ve kültürü çerçeve
sinde anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla o aklın fel
sefi, kültürel ve toplumsal örgüsüyle belirlenmiş bu 
kelimeler etrafında yapılan tartışmaların içeriğini de, 
seküler ve rasyonel niteliklerin belirlediğini söyleye

biliriz.
Yine Kur'an îslamı, îslam modernizmi gibi kav- 

ramsallaştırmalar etrafında dönen tartışmalara bakıl
dığı zaman, ilkinde, İslami tecrübenin yerleşmiş 
geleneği ve somutluklarına işaret eden sünnetin dı
şarıda bırakılarak, bu somutluklar içinde anlam ve 
bağlam kazanan Kur'an'ın, soyut, antropolojik 
okunmasının önü açılmaktadır. Yirmi üç sene gibi 
bir zaman dilimi içerisinde, toplumsal hayatta 
Kur'an-ı Kerim'in içselleştirilmesinin somutlaştırımı 
olan ve Kur'an'ı anlama noktasında öncelikle zihni
yet düzeyinde anlam kaymalarına fırsat vermeyen 
sünnetin (hadislerin) göz ardı edilişiyle Kur'an, me
kan ve zamana değmeyen felsefi bir metin haline gel
mektedir. Diğer taraftan, Kur'an İslamı kavramı, glo
bal ölçekte tartışılan kimi değerlerle uzlaştırılması 
mümkün olmayan hadisler konusunu bilinçaltında 
tutup, daha temelci bir yaklaşımla global dünya ile 
uyuşma arayışlarına servis sunar izlenimini vermek
tedir.

İkinci kavram olan "îslam modernizmi" ise, zaten 
bir uzlaşının en somut biçimde tezahürünü göster
mektedir. Aslında bu, bir uzlaşıdan ziyade İslam'ın 
içinden bir modern yorum üretme; bir başka deyişle, 
reformist, seküler, hümaniter ve rasyonel bir din in
şa etme çabası biçiminde okunabilir. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, İslam ve modemizmin bağımsız 
bir biçimde uzlaşısından değil, modemizmin inşa et
tiği İslam'dan söz etmek kaçınılmaz olacaktır. Böyle> 
ce modernitenin kromozomları diyebileceğimiz ve 
yukarıda saydığımız nitelikler ekseninde İslam, yeni
den okunarak, modernleşme projelerinin enstrümanı 
olacak bir anlayışa varılmaktadır. Bu ise, dinin 
kendi tanımından ve aşkın boyutlarıyla kavranan İs
lam değil, hümaniter, rasyonel karakterine bağlı ola
rak son tahlilde dünyevi (seküler) öncüllerle 
inşa edilen bir İslam'dır.

Söylem ve yaşam biçimleri düzeyinde konuya 
yaklaşırsak, benzer nitelikleri orada da görmemiz 
mümkündür. İçi "tüketim" kültürüyle doldurulmuş 
"iyi" kavramını yaşamın ekseni kılan "iyi yaşamak" 
söylemi, erdemli ve mütevazi bir yaşam biçiminden 
farklılığını, yaşanan gelişmelerle göstermektedir. Da
ha çok Grek kültürü felsefesine dayanan "iyi yaşam 
biçimi" (Arslan, 2000; 255), İslam algılayışının han
gi boyutlarda dönüştüğünü de işaretlemektedir. Aynı 
şekilde "kanaatlcarlık" vurgusu taşıyan "bir lokma bir 
hırka", hırs, biriktirme gibi İslam'ın "kötü" olarak 
mim koyduğu bir zihni bilincin anlam kaymasına uğ
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raması ve dünyevi olanın öncelenmesi ile "bin lokma 
bin hırka" biçimine tahavvül etmiştir, (söylem ve ya- 
şam biçimi açısmdan bir dönüşüm hakkmda bkz. Kı
vanç, 1997; 39'58)

Buraya kadar tartışmasını yaptığımız ve hem hris- 
tiyan hem de İslam dünyasında izlerini sürdüğümüz 
"protestanlaşma" olgusu, gerek Batı gerekse İslam 
dünyasında ciddi kırılmaların bir göstergesi duru' 
mundadır. Bütün bunlardan sonra öncelikle belirt
meliyiz ki, teorik olarak "îslam'ın protestanlaşması" 
^bi bir J<avramsalla§ttrmadan bahsetmek mümkün gö
rünmemektedir. Çünkü, hristiyanlık içinde Protestan
lığa zemin hazırlayan; kısaca kutsal kitabın tahrifi, 
kilisenin aracı konumu, düalizm olgularının 
İslam dininde denk geldiği bir tecrübe söz konusu de
ğildir. Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmeyişi, hadislerin 
mevcudiyeti, bir ruhban sınıfı hiyerarşisinin bulun
mayışı ve en önemlisi düalizmin yokluğu, böyle bir 
olguyu İslam üzerinden tartışmayı anlarnsız kılmak
tadır. Tüm bunlar, üretilen düşüncelerin tekrar test 
edilmesini ve sağlamasının yapılmasını imkan 
dahiline sokan temeller olduğundan, teorik olarak 
İslam'm protestanlaşması gibi bir tartışmanın önünü 
kesmektedir. Fakat öte yandan, yukarıda İslam 
dünyasında izlerini sürdüğümüz protestanlaşma olgu
sunun, kimi söylem, yaşam biçimi ve tartışma ve 
kavramsallaştırmalarda etkileyici ve hatta yer yer 
belirleyici olduğunu da belirtmek gerekir. Fakat yine 
de izleri sürülen dönüşüm, yer yer "protestanlaşma" 
argümanını pekiştirmekteyse de, bunun gerek ferdi 
gerekse toplumsal yaşamda bütünsel ve sürekli olma
dığını görmekteyiz. Bu durumun kanaatimizce en te
mel sebeplerinden biri, Kur'an-ı Kerim'in tahrif 
edilmemesine paralel zihni bilincin henüz dümûra 
uğramaması, diğeri ise, sünnetin yüzyıllardan beri de
vam edegelen süreç içerisinde gelenekselleşerek ya
şam pratiklerini refleksif hale getirmiş olmasıdır. Bu 
sebeple, bütün modem/seküler/protestanik eğilimle
rine rağmen gerek entelektüel düzeyde gerekse geniş 
halk katmanlarında insanların bu topraklarda yaşa
yan İslam'ın kodladığı zihni bilinçleri, "yabancı" 
unsurlarla karşılaştığında, bu bilincin belirlediği ya
şamsal pratiklere geri dönmekte ve her bir dönüş, 
zihni bilinci uyarmaktadır.

Ancak bugün İslam için, bilinçli ya da bilinçsiz 
bir "protestanlaştırma" çabasından bahsetmek müm-
kün olabilir. Çünkü global ölçekte, Batı'nın pekiştir- 
diği iktidar alanlarını devam ettirmesinin, İslam'ı 
meşrulaştırma aracı düzeyine indirgeyen "protestan-

laşma" çabası ile mümkün olabileceği kanaatini taşı
maktayız. ■
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DİLAVER DEMİRAĞ

I slâm toplumları uzun bir zamandır Potlach (*) 
kültürü içerisinde yaşadıklarından, bazı konula- 
nn artık gündemden düşmüş olmasına karşın, 

ısıtılıp ısıtılıp zihinsel gündemimize sokulması sanı- 
rım hiç de tesadüfi olarak görülmemeli. Bu konuların 
başında, “dinde reform” adı altında İslâm’ın Hıristi- 
yanize edilmesi girişimleri geliyor.

Yanlış anlaşılmayı önlemek için baştan uyarmak 
gerek: “Dinde reform”la kastedilen İslam kültürü içe
risinde eksik kalan kimi unsurların, zamanın değiş
mesinden kaynaklanan gölgede kalmışlık nedeniyle 
yeniden öne çıkarılması, bunların güncel bir yoruma 
tabi tutulması değil. Belki Afgani, Abduh ve Fazlur- 
rahman gibi ilk dönem modemistlerin o günlerde 
yürüttükleri tartışmalarda niyetleri buydu, ama şu 
anda iyi niyetle yürüyen tartışmaların ardındaki bir 
takım gizli niyetlerin amacı bu değil. Elbette Müslü
manların içinde bulunduğu sıkıntılara çare arayan, 
ümmetin selametini birinci derecede dert edinen ça
lışmalara ancak saygı duyulur ve bence her Müslü- 
manın böylesi gayretlere yardımcı olması üzerine dü
şen bir yükümlülüktür. Ama her ne kadar bu çalış
maları yürütenler içinde çok değerli ilim ve fikir 
adamları olsa da ve hatta son Diyanet İstişare Top- 
lantısı’nı düzenleyen kurumun kendisi bizatihi iyi ni
yetli olsa da, “cehenneme giden yollar iyi niyet taş
larıyla döşelidir” sözü gereği, devlet için bu tartışma
lar boyutunda bir tek sonuç var: O da dinin sistemle 
uyumlu, ona meşruiyet sağlayan Marx’in deyimi ile 
bir “afyon gibi” kullanılması.

Haklı olarak hemen şu itiraz yükselecektir: Dev
let bundan kendine yönelik sonuçlar çıkaracak diye 
bu tartışmalar yapılmasm mı, İslâm, çağın ruhuna 
müdahale edebilecek bir atılım gerçekleştirmesin 
mi? Bu kavramların hepsi tartışmalı da olsa -ki bu sa
tırların yazarı da Müslümanların bir “çağdaşlaş- 
ma”(**) sorunu olduğunu düşünse de o bundan te
olojik anlamlar çıkarmıyor, çünkü bana göre bir İs

lâm teolojisi yok. Bütün bunlar elbette tartışdmalı, 
ama tartışılan platform ve tartışmanın sözcükleri 
önemli. Çünkü o sözcükler niyeti ele veriyor.

Renan ile Afgani arasındaki o ünlü tartışmada 
Renan, Fransız devrimini geçekleştirenlere olan nef
retini kusarken, zihinsel arkaplanında bulunan kilise 
hırıstiyanlığını da ortaya koyuyordu. Ona göre din 
siyasal alanı beşerüstünün kuşatıcılığı ile kapsamaya 
kalkışmamalı, siyasal alanda dini kendi çekişmeleri
ne alet ederek bir meşruiyet aracına dökmemeliydi. 
Bugün devletin de dinden istediği bir yanıyla Re- 
nan’la aynı; din toplumsal iddialarından vazgeçerek 
“kendi alanı olan” insanların yüreklerine çekilsin, 
ama devlet dinsel olanı kendi istem ve arzularına gö
re şekillendirebilsin, onu belirleyebilsin. Renan’ın 
söylediğinde iki ayrı öznellik alanı söz konusudur, 
burada eşitler kendi aralarında bir pat durumu oluş
tururlar ve herkes kendi sınırında birbirinin alanına 
tecavüze yeltenmeksizin yaşar. Lâkin laikliğin doğu
lu versiyonunda din nesne yani belirlenen, buna kar
şılık devlet ise özne yani belirleyendir. Bunun nede
ni hiç kuşkusuz iki dinin doğuş şartlarından getirdiği 
farklılıktır. Hıristiyanlık Roma’nın son dönemlerin
de sefahatin dorukta olduğu bir dönemde ortaya çık
tı, buna İcarşılık İslâm adaletsizliğin, zulmün egemen 
olduğu bir çağda doğdu; dolayısıyla çağın ruhuna ru
hani yönü ağır basan salt etik bir inanç cevap vere
mezdi. Bu nedenle İslam toplumsal yaşantıyı da ku
şatan adaleti öne çıkartan bir din olarak doğdu. Ha
liyle İslâm’da iki ayrı erk alanı olamazdı, çünkü Al
lah yegane erk kaynağıydı. Dolayısıyla bugün İs- 
lâm*a biçilm ek istenen rol ona uygun değiL

Diyanet’e Kilise rolü, İslam’a da Hıristiyanlaşma 
rolü uygun bulunuyor ve dinde reform tartışmaları da 
bütün iyi niyetliliğine rağmen buna denk düşüyor. 
Bu tartışmalar dinin özne olduğu bir ortamda olsay
dı, bu tartışmalara tecdid ve ihya olarak bakılabilir
di. Dolayısıyla yenilenme sözcüğü tıpkı yılanın artık
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kendisine dar gelen derisini değiştirmesi gibi, daha 
bir olgunlaşma, daha bir gençleşme anlamma gelebi' 
lirdi. Ama bugün bu tartışmalar ne yazık ki dinin da
ha çok nesneleşmesinin değirmenine su taşıyor. Ve 
sonuçta yenilenme çağrıları başka bir zihinsel arka 
plandan dile getirilse de sonuçta İslamam Hıristi
yanlaşması sürecine denk düşmüş oluyor.

Ben bu yazıda son Diyanet kararlarını tartışmaya
cağım, bunun yerine daha makro planda Müslüman
ların güncel sıkıntılarını anlamaya ve kendimce çö
züm yolları önermeye ve son olarak da bu noktadan 
reform çabalarının özellikle diyanet ve ilâhiyatçılar 
kollektif şti. eliyle gerçekleşmesinin nasıl bir iktidar 
alanına denk düştüğünü açıklamaya çalışacağım.

Kimin Fanatizmi: Küreselleşme ve İslâm

Bugünlerde özellikle batılı kamuoyunda fanatizm de
nilince akla hemen İslâm geliyor. Oysa bu kavramın 
ifade ettiği bir inancı ya da fikri adeta bir fetiş hali
ne getirmek, hiç kuşku yok ki sadece dogmalara sa
hip olan din için geçerli değil. Fanatizm laik ya da 
dindar olsun bir zihinsel alışkanlık ve tarih boyunca 
her fikir ya da inancın bir müddet sonra bir bağnaz' 
ilk haline dönüştüğüne dair pek çok tanıklık var. Ni
tekim Cioran da her fikrin başlangıçta tertemiz ve 
olumlu niyetlerle ortaya çıktığını ancak bizim onları 
putlaştırdığımızı belirtiyor.

“Aslında her fikir yansızdır, ya da öyle olmalıdır; 
ama insan onu canlandırır, alevlerini ve cinnederini yan
sıtır ona; saflığını yitirmiş, inanca dönüştürülmüş fikir 
zaman içindeki yerini alır, bir olay çehresine dönüşür, 
mantıktan sonra hastalığa geçiş tamamlanmış olur... 
İdeolojiler, doktrinler ve kanlı şakalar böyle doğar. İçgü
düsel olarak putlara taptığımızdan, düşlerimizin ve çıkar
larımızın nesnelerini kayıtsız şartsız şeyler haline getiririz. 
Tarih bir sahte mutlaklar geçidinden, bahaneler adına di
kilmiş bir tapmaklar dizisinden, zihnin gayri muhtemel 
önünde küçülmesinden ib a r e t t ir .1)

Küresel-emperyal iktidarın da bugün aynı fanatiz
mi sergilediğini söylemek hiç de abartma sayılmaz. 
Modern küresel medeniyetin de tıpkı fanatik ya da 
bağnaz ilan ettiği dinsellik gibi bir takım mutlakları 
mevcut. Bu mutlakların arkasında bulunan neo-libe' 
rai bağnazcılık, kavramları dile getirirken Manicili'- 
ğin öz dilini kullanır. Bu kadim dinin seküler uzantı-

yor. Kavram çiftlerinin karanlık kutbunda yer alan
lar aynı zamanda demonik yani şeytani bir niteliğe 
sahip. Üstelik kadim kökler ile şimdiki kıyaslandı
ğında bu yeni-seküler fanatizmin hiç de gerçek an
lamda dindarane kaygılar ile davranmadığını davra
nışsal fanatizmin arkaplanında basbayağı çıplak 
maddi çıkarların yer aldığını görebiliriz. Her ne ka
dar Cioran çıkar saikleri ile hareket edilmesini pür 
bir inanca tercih etse de, gerçekte çıkar amacıyla ha
reket daha büyük bir gözü dönmüşlük üretebilir ve 
nitekim şu anda bu yaşanıyor.

Bu basbayağı çıkar yönelimli ama tutum itibariy
le din benzeri seküler fanatizjnin zihinsel kodlarına 
göre demonik bir güç olarak İslâm  kötülüğün cisim
leşmesi olarak karanlığı, buna karşın insanlığın esen
liğini sağlayacak, iyicil bir güç olarak kapitalizm ise 
aydınlığı temsil eder.

Peki batının îslâm konusundaki bu olumsuz tav
rının nedeni ne? Bunun yegane ve tek nedeni onun 
batılı “evrensel değerler” ile kökten farklılığı ve uz
laşmazlığı. T  am da bu nedenle İslâm söylemler, batı 
için tam bir başbelası, çünkü o bir takoz. Bu takozun 
bu denli, tatsızlık verici olmasının nedenine gelince, 
bunun da nedeni batının İslam coğrafyasına ilişkin 
niyetleri. Bu niyetler ise sadece petrol kuyularının 
bekçiliği değil. Daha temelli, daha kapsamlı bir dö
nüşüm niyeti var bu coğrafyaya ilişkin. Ortadoğu 
bölgesindeki petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda 
sanırım AB ile ABD aynı şeyi düşünmüyor. Daha 
doğrusu Bush yönetimi altında aynı düşünmüyor. 
Çünkü petrol kartelleri ile bölgeyle iş yapan diğer 
batılı şirketler bölgede göreceli bir gelir dengesinin 
oluşumu konusunda tümüyle farklı amaçlan öngörü
yorlar. Petrol kartelleri şeyhliklerden, krallıklardan 
fazla rahatsız değil, onların petrol kuyularını kendile
rine teslim etmeleri ve gelirlerini batılı ülkelerde 
lüks tüketime harcamaları, paralarını ABD bankala
rında tutmaları yetiyor da artıyor bile. Ama bölgenin 
tüketim normları bakımından bakirliği ve demogra
fik büyüklüğü düşünüldüğünde bölge refahının bir 
parça artması aç batılı şirketleri ihya etmeye fazlasıy
la yetebilir. Lâkin bu noktada özellikle bölgedeki 
“gelenekçi muhafazakar’ların helal-haram kavram
ları etrafında tüketimi sınırlandırabilme gücü, kaba
ran iştahları fazlasıyla hüsrana uğratıyor. Tam bu ne- 
denle İslam’ın “evrensel değerler”le buluşmasına ola-

sı da kadim kökler gibi dünyayı iyi ile kötünün, nur 
ile zulmetin ya da güncel ifade ile ışık ve karanlığın, 
aydınlanma ile bağnazhğm savaş alanı olarak görü

nak sağlayacak bir dönüşümden geçmesi küresel ege
menler için hayati bir önem taşıyor. Bu anlamda 
Geliner’in ifadeleri ile batının İslâm’dan neden ra
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hatsızlık duyduğu, modemistlere ise neden bu denli 
güzellemeler düzdüğü daha iyi anlaşdacaktır.

“Köktendinciliği anlamanın en iyi yolu, neyi reddet
tiğine bakmaktır. Köktendincilik, din hakkındaki yaygın 
çağdaş görüşü yadsımaktadır. Çağdaşlıkçı görüş, dinin 
biraz çapraşık bir dille belirtilen, kendine özgü bir geçer
liliği olsa da, gerçekte söylediği şeyin söylemek istediği şey 
olmadığı; hele sıradan insanların geçmişte onun söyledik
lerinden doğallıkla anla
dığı şey hiç olmadığı yö
nündedir. ( ...)  Çağdaş- 
çılığa göre inanç, çok da
ha ılımh, daha az dışlayı
cı, gerektirdikleri sanıldı
ğından daha az değişime 
uyum sağlamaya daha
uygun bir anlam taşır. -----------------------------------
Herşeyden önce öteki
inançlarla uyum sağlamaya, uzlaşmaya daha açıkar; 
onlarla daha somut konuşmak gerekirse, inançsızlıkla 
(imansızlıkla) bile birlikte yaşayabilir. Köktencilik bu hoş
görüye dayak çağdaşçılıkçı savı baştan reddetmektedir”(2)

Öncelikle bir uyan yapmak gerek: Geliner sıra
dan Avrupalı bir aydın değildir. Gazetelerde görüşle- 
rine başvurulan uzmanlardan da değildir, önemli bir 
aydındır ve İslam dünyası hakkında tümüyle cahil 
olduğu söylenemez. Buna rağmen Geliner’in farklı 
İslâmî söylemleri yeterince tanıyamadığı, onları ken
di özgüllüğü içinde kavrayamadığı, batının Hıristi
yanlık hakkında yaptığı analizleri bir şablon olarak 
“modernist İslâm”a uyarlamaya çalıştığı görülüyor.

Açık ki batılı aydınlar içinde müstesna isimler 
hariç çoğunluk için temel mesele hoşgörü. Oysa bu 
hoşgoru mevzuunun algılaiıişı bızdekı beyaz başörtü
lü haminne ya da hacı anne masallarından çok da 
farklı değil. İslâm’la ilişkisi zayıf bir Müslüman için 
bile inançsız bir insan, en iyi yorumla nasipsiz biridir 
ve ona ancak açınabilir. Hiç bir Müslüman, inançsız
lıkla bir arada yaşamak istemez; olsa olsa kazaya-be- 
laya sabır diyerek bu duruma katlanır. Çünkü en sı
radan bir Müslüman için bile imansız kişi lanetlen
miş biridir ve onun nasipsizliği bereketsizliğe sebep 
olur. Kaldı ki en muhafazakar Müslüman için bile 
tek tek inançız bireylerin varlığı o denli de taham
mül edilemez bir durum değildir. Çünkü iman bir na
sip ve lütLiftur, imansız kişi Allah’ın lütfundan yok
sun kalan bir zavallıdır ve o kişiye, Allah kalbindeki 
mührü söksün diye duacı olunur. Ama inançsızlık bir 
güç odağı olup sistemi etkilemeye başladığında bu

Batı düşüncesi başkalık yerine özdeşlikler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Levinas bunu te
olojik temeller üzerinden yapar. Ona göre 
ontolojik kategoriler halinde oluşturulan bir 
başkalık, başkalık olma mahiyetini yitirir.

durum olsa olsa Allah’ın bir gazabıdır ve eğer Müslü
man için o engeli kaldırmak mümkün değilse hicret 
etmek, o da mümkün değilse, bu felaketin geçmesini 
bekleyinceye kadar sabretmek yapılabilecek en iyi 
şeydir. Ama ilk fırsatta Müslüman için durumu de
ğiştirmek bir yükümlülüktür. Müslümanlar başka 
dinlerle birlikte yaşayabilir, eğer yaşadığı yerdeki yö
netim onun kendi dinini yaşamasına bir engel değil

se mesele yoktur, ama 
eğer engel hali söz ko
nusu ise o zaman orada 
ciddî bir mesele var 
demektir. Allah din 
olarak İslam’ı uygun 
gördüğünden Hak ile 
batıl birbirinden aynl-

-----------------------------------  mıştır ve küfr ile iman
bir arada tıpkı madde 

ve anti-maddenin birlikte yaşayamaması gibi yaşaya
maz.

Bir Başkalık Siyaseti Olarak İslâm

Batı demokrasisi olarak adlandırılan süreç için baş
kalık ya da farklılık meşru imiş gibi gözükse de ger
çekte demokrasi bir massetme, bir dönüştürme siste
mi olarak “totaliter” bir yönetim tarzıdır.

“Modernlik, doğası itibariyle, sürekli fethedilecek, ye
ni topraklar ve her daim yeni ihlal işmarları ya da baha
neleri yoluyla kendi kendisini yeniden yaratan ve gençle
şen sınır uygarlığıdır. ( ...)  Nitekim modem uygarlığın en 
ezici ve yönlendirici saplantısı enerjidir ve enerji demek, 
hareket etme yetisi, yapma ve yeniden yapma, şeyleri 
olduklüTindûn favrili olmaycı yoksa da sahneden  
çıkmaya zorlama kapasitesidir" (3)

Şeyleri farklılığı içinde kabullenmek yerine onu 
değişmeye, olduğundan farklı olmaya zorlamak hiç 
de demokratik bir tavır değildir. Batı uygarlığı, 
farklılıkları benzerliğe dönüştürme uygarlığı olarak 
ortaya çıktı. Öyle ki batı uygarlığının Romalı ruhu
na yabancı olan Hıristiyanlık bile sonuçta Roma’nın 
bir parçası, sistemin bir uzantısı haline geldi.

Batının en köktenci eleştirmenlerinden ve “öte- 
ki”nin filozofu olarak tanınan Emanuel Levinas ba
tı uygarlığının Greko-Romen köklerine en şiddetli 
eleştirileri yöneltenlerden biri olarak, Grek felsefesi
nin aslında bir aynılaştırma felsefesi olarak işlediği
ni söyler: ‘‘Batı felsefesi çoğunlukla bir ontoloji ol
muştur, Başkanın aynıya indirgenmesV^(6) diyerek
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İslam fethettiği topraklardaki bütün inanÇ' 
lan kendileri ile başbaşa bırakacak kadar ol-- 
gun oldu. Oysa batıda Hıristiyanlık Ro' 
ma’nın mirasçısı olamaya başladığı andan 
itibaren tüm farklılıkları ezdi geçti.

bu özdeşlik mantığına saldırmıştır. Ama bu ayrım bir 
dışlama pratiği olarak iş görmüştür. Kuşkusuz batı 
düşüncesi “aynı” ile “ başka” arasındaki kategorik ay- 
rımları bilmiyor ve uygulamıyor değildir. Batı felsefe- 
si bu dışlama pratiğini ayrımları yapan bilinçle bu ya- 
pıyı kurarak yapmıştır. Çünkü batı düşüncesi başka- 
İlk yerine özdeşlikler üzerinde daha çok yoğunlaşmış- 
tır. Levinas bunu teolojik temeller üzerinden yapar. 
Ona göre düşünülebi- 
len, akıl ile kavranabi- 
len yani ontolojik ka
tegoriler halinde oluş
turulan bir başkalık, 
başkalık olma mahiye
tini yitirir. Başkalık 
ancak dilin ötesinde
bir başkalık olabilir. -----------------------------------
Bu önermeyi toparla
yan D errida’nm  anlatımı ile “Sonsuzca-başka olan, 
bir kavramla bağlanamaz, bir ufuk temelinde düşünüle
mez, çünkü bir ufuk her zaman aynı olanm ufkudur; 
taşmalarm ve sürprizlerin anlama yetisi tarafından her 
zaman hoş karşılandığı ve fark edildiği ilksel birliğin ufl<u- 
dur.’’(7)

“Bir bütünün parçası olan özne’nin, ayn bir varlık 
olarak varolduğunu ve kendi varlığını kendisinden aldığı
nı” (8) söyleyerek batının aynılık anlayışını eleştiren 
Levinas, Tanrı ve İnsanı birbirinden ayırarak şunları 
söyler: “Başl<a ancak başl<alığı mutlak biçimde indirgene
mez ise başkadır ve sonsuzca başlia olan ancak sonsuz
luk olabilir.” (9) Sonsuzluk, düşüncenin nüfuz edeme
diği bir yerde varolur. Dolayısıyla kavranmadığı, nü
fuz edilmediği için de bir varlık olmaz ve mutlak baş
kalık olarak kalır. Bu Tanrıdır, Tanrı kavranamayan, 
nüfuz edilemeyen, bundan dolayı da varlık statüsün
de olmayan, dilin ötesinde yer alan mutlak sonsuzluk 
olarak başkadır.

Bütün bu uzun uzadıya anlatılanlardan varacağı
mız en önemli sonuç bir ontoloji geliştiren batının 
Teoloji aracılığıyla Tevhidi bir din olan Hıristiyanlı
ğı kendine benzettiği, ontoloji felsefesinden dolayı 
batı düşüncesinin her zaman aynılıklar üreterek fark
lı olanı kendine benzettiğidir. Dolayısıyla mutlak bir 
tek tanrıcı din olan İslam da batı tarafından kavra- 
nabilen, adlandırılan yani onlar tarafından tanımla
nan bir din olmaya direndiği, yani dönüşmediği için

lak bir ayrım yaptığı için bir başkalık düşüncesi üre
tebilmiş ve dolayısıyla başka inanç ve uygarlıklarla 
bir arada -zaman zaman savaşarak da olsa- yaşayabil- 
miştir. Dahası kendisinin hakim olduğu yerlerde de 
başka inançlar kendi inançlarını değiştirmek zorım- 
da olmadan belli sınırlar altmda rahatlıkla birlikte 
yaşayabilmişlerdir.

İlerleyen zamanlarda ise İslam fethettiği toprak
lardaki bütün inançları 
kendileri ile başbaşa 
bırakacak kadar olgun 
oldu. Oysa batıda Hı
ristiyanlık Roma’nın 
mirasçısı olamaya baş
ladığı andan itibaren 
tüm farklılıkları ezdi 

----------------------------------  geçti ve bir zulüm ege
menliğine dönüştü. İs

lâm Hıristiyan topraklarına geldiği zaman onun var
lığından en çok hoşrıut olanlar bizzat Kilisenin zul
müne uğrayan Hıristiyanlar oldu. Hasılı kelam batı 
medeniyeti bir aynılık medeniyeti olarak tezahür et
tiği için İslâm’ın farklılığını meşru kabul edemi
yor. Ve onu olduğundan başka türlü olmaya zorlama
ya çalışıyor. Zorlama altında İslam kendi kimliğini az 
çok koruyabliyor ama zorlamanın yerini özendirme 
aldığında durum değişiyor; işte İslam için asıl tehdit 
de bu yaşam biçimi kapitalizmi. Bugün sekülerizm 
kendini felsefi yollarla kabul ettirmiyor, bunu teknik 
ve tüketim kalıpları aracılığıyla; Pop-kültürle yapı
yor. Fıkıh oluşan bu yeni durumu tam anlamıyla an
lamlandırmadığından yalpa vuruyor, kah bu durumu 
meşru görüyor, kah bunların tümü şeytan işidir deyip 
topyekun bir yasakçılığa gidiyor. Dolayısıyla yaşam 
biçimi kapitalizmine karşı sağlıklı bir direnç de olu
şamıyor.

Kuyuya Atılan Taş: “Islâmi Modernizm”ler ve 
İslam Dünyasınm Sorunları

Müslüman aydınlar ne yazık ki sorunu yanlış nokta
larda yakalıyor ve bütünsel çözümler yerine palyatif 
tedbirlere başvurararak, “düşman”ın içerde cepheler 
oluşturmasına olanak tanıyor.

Modem dünya, İslam’a en çok şeriat noktasından 
saldırıyor. Fıkıh eleştirileri, bağnazlık suçlamalarının

batı uygarlığının boy hedefi haline gelmiş durumda. 
Oysa bir ontolojisi (10) olmayan, olmadığı için de 
teoloji olmayan İslam, Tanrı ve İnsan arasında mut-

odak noktasında yer alıyor. “Geri kalmışlığın” nede- 
ni olarak fıkıh gösterildiğinden müslüman aydınlar 
da çoğu kez ^̂ çcığa ayak uydurmak” için fıkıh düze'
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yinde değişimin talepkarı oluyorlar. Zaten İslam 
dünyasında süregelen mücadelede de savaş meydanı, 
fıkıh oluyor çoğu kez. Modernistler muhafazakarları 
taassuba düşmekle suçlarken, onlar da muhafazakar- 
lan sünneti seniyeden sapmakla, onu terketmekle 
suçluyorlar. Bu savaşta en kolay yürüyen nokta ise 
kelam. Fıkhın giderek merkezi bir yer işgal etmesiy
le, kelamın gerilemesi birbirine paralel gelişmeler 
olarak tezahür ettiğinden modemistlerin en rahat at 
oynattığı alan bu alan, yani kelam.

Modernistler her ne kadar iyi niyetli bir şekilde 
düşünseler de, ister istemez modern mantığın kodla^ 
Tl İle düşünüyorlar.
Sorunu bir “ilerleme” 
ve “geri kalmışlık” so
runu olarak gömyorlar.
Batının temel değişi
min öncelikle düşün
me yapısında gerçek
leştiğini göz önüne ala
rak, onlar da aynı mo
deli İslâm’a uyarlaya
rak îslâmi düşünmeyi yenilemek istiyorlar. Bu nokta
da temel argüman değişim. Bu da onların batının dü
şünsel çekim alanından fazlasıyla etkilendiklerinin 
bir başka kanıtı. Bunu kınanacak bir şey olarak gör
müyorum. Ancak modemistlerin hatası modem dü
şünsel kodları bir kalıp olarak uyarlamaları. Oysa 
geçmişteki tecrübelerde gördüğümüz gibi müslüman- 
1ar farklı düşüncelerden aktarım yaparken bunları 
dönüştürdüler, onları îslâmi bir filtreden geçirip dö
nüştürdükten sonra uyarladılar. Modemistler bu 
noktada durağanlar. Tam da eleştirdikleri gelenekçi
lerle aynı düzlemdeler yani onlarda “takilt ediyor
lar”, tekrar kaçıyorlar. Bunu nedeni düşünsel kodla
rının İslam dünyasındaki meseleyi bir “geri kalmışlık 
olarak yorumlamaları, bunu da “içtihadi faaliyetlerin 
durmuş olmasına” bağlamaları.

Buna karşın “gelenekçiler”, İslam dünyasının so
rununu tümüyle sömürgecilik olarak görüyorlar ve 
batı karşısında savunmacı bir tavırla İslâm’ın üstün
lüğünden dem vurararak batının ilmi ve fennini al
mak dışında batıyla iişkimizi sınırlı tutmayı öneriyor 
ve onlardan düşünce transferini anlamsız buluyorlar. 
Onlara göre İslam dünyasındaki en büyük sorun sün
neti seniyeye olan güvenin azalmaya başlaması. Eğer 
bizler sünneti seniyeye daha sıkı yapışırsak o zaman 
kurtuluruz diyorlar. Meseleyi bir otorite sorunu ola
rak algıladıklarından her türlü sorgulamayı sünneti

İslam’da teoloji ve skolastik yoktur; İbn-i 
Rüşt ile Ockhamlı Villiam aynı figürler de
ğildir. Teoloji Hrıstiyanlıkta kilisenin vah
yin yerini almasıyla oluşan boşluğu gider
mek amacıyla, akıl ile nakli uzlaştırma işidir.

seniyeden uzaklaştırıcı, mezhep imamlarının ve 
onun izleyicisi müçtehitlerin otoritesine yönelik bir 
saygısızlık olarak addediyorlar.

Görüldüğü gibi İslam dünyasında temel sorun 
düşünümselUk, yani eleştirel aklın  ve bununla bağ
lantılı olarak analitikliğin gelişememesi.

İslam dünyasında bir üçüncü akım daha var ki 
bunlar selefilik konusunda daha sorgulayıcı olabilse- 
ler İslam dünyası için gerçekten tam bir umut ola
caklar. “îslam cılar” olarak adlandırılan bu grup so
runları daha pratik düzlemde görüyor ve İslam dün
yasının içinde bulunduğu sorunların asıl olarak kötü

yönetimden kaynak
landığını söylüyorlar 
ve islâmi bir yönetim 
talep ediyorlar. Ki 
bence de çok haklılar. 
Gerçekten de bugün 
İslâm dünyasında yaşa
nan ve “geri kalmışlık” 
olarak görülen sorun
lar aslında felsefi ol

maktan çok siyasi. İslam dünyasının neredeyse ortak 
sayılabilecek sorunlarını şöyle bir sıralarsak, yoksul
luk, kentsel alt yapı eksikliği, eğitim ve sağlık sorun
ları, sosyal gerilik (ki bu eğitimle yakından ilgili), si
yasal gelişmemişlik ve demokratik siyasi mekanizma
lardan yoksunluk, teknik yetersizlik.

Bütün bu sorunların arkasında, sahip olduğu pet
rol zenginliği nedeniyle kendi kaderi üzerinde kendi
sinin söz sahibi olamaması ve bu duruma göz ’̂ aıman 
kukla yönetimler. Ancak bütün bu sorunların çözü
münün kalkınma ile bağlantılı olduğunu düşünür ve 
kalkınmanın sermaye birikimi ile finanse edileceğini 
düşünürsek, o zaman sorunların siyasi olduğu ve çö
zümlerin de siyasi olması gerektiğini söyleyen İslam
cıların haklı olduğu görülecektir. Bugün müslüman- 
lar sahip oldukları petrol zenginliğini bir kaç şeyhin 
skandal niteliğindeki sefahatlarına harcamak yerine 
ekonomik gelişme için harcasa, bu zenginlikle müs- 
lümanlara bomba yağdıran batılı petrol şirketlerinin 
kuyular üzerindeki hakimiyetine son verilebilse İs
lam dünyası ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmişlik 
yönünden bambaşka bir noktada olurdu.

Bütün bunlardan ayrı olarak bugün gözden kaçan 
bir başka nokta İslam dünyasındaki somnların global 
kapitalizm sorunundan soyut olmadığını, onunla 
sımsıkı bir ilişki içinde olduğu gerçeğidir. Bence bu
gün İslam dünyasının başına uzun bir süredir bela
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İslam’da vahiy kesintiye uğramadığından ak- 
lın, vahyin yerini alma, ya da ondan doğan 
boşluğu giderme gibi bir fonksiyonu yoktur. 
Yani teolojide akıl, kurucu bir fonksiyon ola  ̂
rak aklamacılık fonksiyonunu yüklenir.

olan ulus devlet perspektifini aşmak için önemli bir 
fırsat doğmuş bulunuyor. Sorunlar küresel olduğu 
için çözümler de küresel olmalı. Ve nasıl kapitalist
ler kendi aralarmda sürekli iletişim, çıkar dayanış
ması ve temas halinde iseler, müslümanların da dün
ya mazlumları ile dayanışma ve iletişim halinde ol
maları ve kapitalist dünyanın merkezinde gelişen 
muhalefet hareketleri ile temas içinde olmaları gere
kir. Dahası bu temas sadece pragmatik düzeyde değil 
bir zihinsel alışveriş düzeyinde olmalıdır. Ne yazık ki, 
îslam dünyası hâlâ ulus devlet zihniyetinden kurtu
lamadı. İslam bir dünya nizamı öngörür ancak bu kü
resel olmadıkça, varlı
ğını devam ettirmekte 
-en azından modern 
yahut post-modern 
dünyada- zorlanır.
Geçmişte İslam mede
niyeti cihanşümul bir 
perspektifle düşünüyor 
ve hareket ediyordu.
Onların torunları olan
bizler ise garip bir biçimde ulus devlet mantığından 
kurtulamadık.

Ulemadan Uzmana: Islâmi Türk 
Modernizminin Problemleri

İslam dünyasının sorunlarını makro bir perspektif 
içinde ele almaya çalıştım. Dolayısıyla artık başa tek
rar dönebiliriz. Diyanet kararları hususunda yazmın 
başında da belirttiğim gibi teslimiyetçi mantığı nede
niyle haklı eleştiriler yapıldı. Ama asıl soruna, yani 
İlahiyat fakültelerinin öğretim kadrosunun bu işler
deki dahline pek değinilmedi. Diyanet zaten malum. 
Tıpkı şeyhülislamlık gibi Diyanet de esas itibariyle 
İslâm’ın ruhuna yabancı bir kurumdur. Çünkü İslam 
dünyasında tüm ümmeti bağlayacak, Hilafet dışında 
bir kurum yoktur. Hilafet kurumu da son tahlilde asıl 
olarak siyasi ve idari bir kurumdur ve en temel kay
gısı da ümmet-i Muhammedin selametidir. Ne yazık 
ki bu kurum askeri iktidarların elinde yozlaştırılmış
tır. Dolaysıyla bu kurumun, ilk orijinindeki anlamı 
ekseninde yeniden tanımı gerekir. İslam da “din işle
ri” tüm ümmetin sorumluğunda olan bir kurumlaş
maya gerektirir ve bu kurumlaşma merkezileşı.irilme- 
ye^aikıhfsa İslamam ruhu tie çehştr.. Bu nedenlei3r- 
yanet. Kilisenin İslam dünyasındaki karşılığı olarak 
varedilmeye çalışılan bir kurum olma rolüne asla so-

yunmamalıdır.
İlahiyat fakültelerine gelince... İlahiyat fakültele

ri de tıpkı Diyanet gibi resmi bir kurum olarak dev
letin ihtiyaçlarına göre kurulmuştur. Bu okullların 
öğretim kadrosuna devlet tarafından devlete uygun 
bir İslam üretme ve rejimi halk nezdinde meşru kıl
maya yönelik, ulemadan doğan boşluğu devlet lehi
ne doldurarak benzeri rol oynamaya ilişkin bir rol 
yüklendi. Kuşkusuz ilahiyatlar istenilen rolü tam oy
nayamadığı ve öğretim kadrosunun da istenilen rolü 
oynamada istekli olmayışı nedeniyle kapatıldılar. 
İkinci kez doğduğunda ise durum bütünüyle farklıy

dı. Ama istenilen yine 
aynıydı, rejimin ihti
yaçlarına cevap ver
mek. Hiç kuşkusuz İla
hiyat bu role uygun 
düşmese de bir çelişki
dir. Çünkü İslam’da te
oloji yoktur, İslam bir 
skolastik yaşamamıştır, 
İbn-i Rüşt ile Ock- 

hamli Villiam aynı figürler değildir. Teoloji Hnsti- 
yanlıkta kilisenin vahyin yerini alması sonucu olu
şan boşluğu gidermek maksadıyla, akıl ile nakli uzlaş
tırma işidir. Oysa İslam’da vahiy kesintiye uğramadı
ğından aklın, vahyin yerini alma, ya da ondan doğan 
boşluğu giderme gibi bir fonksiyonu yoktur. Yani te
olojide akıl, kurucu bir fonksiyon olarak aklamacılık 
fonksiyonunu yüklenir.

Ontoloji kavramı, metafiziğin varlık nedeni de 
varlığın ne’liği ile ilişkilidir. İslam’da teolojinin ben
zeri, kelamdır ve kaynağı da felsefedir. Teoloji Al
lah’ın mahiyeti, yaradılışın sebebi, Allah’ın müm
kün varlık olup olmadığı, varlıkla ilişkisi gibi sorula
ra akıl ile vahyi uzlaştırmaya çalışan cevaplar verme
ye çalışır. Oysa Allah vahiy ile neyin düşünülüp ne
yin düşünülemeyeceğinin sınırlarını çizdiğinden, ak
la düşen rol ancak yaradılışın hikmetini anlamak ol
muştur. Nitekim dönemin önemli uleması da felsefe
nin yolunu keserek haddini daha fazla aşmasına izin 
vermemiştir. Dolayısıyla bir skolastik tecrübemizin 
yokluğu daha sonra tepki olarak doğan bir aydınlan
ma felsefesine de yer açmadı.

Bütün bu yokluklar ekseninde düşünüldüğünde 
İlahiyatçı diye bir meslek oluşumu İslam dünyasında 
hiiç bir şey ifede etmez. Alim kavramı ise bir uzman
lık değil ilim talim eden bilgi zenaatkarına tekabül 
eder. İlahiyatçının bilgiyi bir kuyumcu gibi işlediği
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söylenebilir mi, bence mümkün değil. Ulema olarak 
düşünüldüğünde ise ulema resmi bir kurumun değil 
toplumsal ihtiyaçların ürettiği sivil bir kişiliktir. Oy
sa ilahiyatçı böylesi bir bağımsızlıktan yoksundur. 
İlahiyatçının modem zamanlarda tekabül ettiği şey 
uzmandır. Her şeyden önce uzman bilgide bir derin- 
leşmeye değil, sığlaşmaya tekabül eder. Çünkü bilgi 
düzeyi sadece kendi uzmanlık alanı ile sınırlıdır. Bu
na mukabil âlim de ulema da bilginin bütün müm
kün alanlarmda bilgi sahibi olabilen, fıkıh kadar ke
lam ya da felsefe konusunda da bilgi sahibi olan ya da 
medrese uleması olarak düşünüldüğünde matematik
ten kelama, hendeseden hadis ilimlerine, tefsirden 
Astronomiye dek hayli geniş bir bilgi alanını kuşata- 
bilen bir kişilikti.. İlahiyatçının böylesine geniş bir 
bilgi sahibi olduğu söylenemez; ya fıkıh konusunda 
akdemik bir kariyer yapmıştır ya tefsir, ya felsefe, ya 
da kelam veya tasavvuf. Kelamcı fıkıh konusunda, fı- 
kıhçı felsefe ya da tefsir konusunda kendi alanı kadar 
kuşatıcı bilgi sahibi değildir. Çünkü günümüzde bi
lim de fordist bir halde parçalanmıştır ve i§ bölümü 
mantığına tabiidir,

İşin bu boyutu dışında İlahiyatçı toplum m ühen
disliğinin din koludur.. İktidar-bilgi ekseninde ona 
düşen rol, normlar oluşturmak ve bu normlar vasıta
sıyla iktidara bilgi üretmektir. Bunun dışında uzman 
kimliği ile İlahiyatçı dinsel tüketim taleplerini kış
kırtan bir figürdür. Eminim ki bu meslek içinde ger
çekten takdire şayan, çok müstesna kişilikler vardır. 
Ancak onların niyetlerine karşın sistem onlardan 
bağımsız işlediğinden sonuçta ne kadar farklı olursa 
olsun, uzman kimliği içinde kendine biçilen rolü oy
namak durumundadır. Determinist bir mantıkla in
san faktörünü dışlamıyorum. Ancak tek tek kendi 
gücümüzün sınırlarını bilmek de bir erdemdir.

Bu koşullarda İlahiyatçıların medyatik olmayan
ları dışındakiler, ya mesleklerinden vazgeçmek ya da 
Diyanetin değirmenine su taşımak durumunda kala
bilirler ve nitekim de öyle oluyor. Son tahlilde du
ruşları ile mesleklerini icra edişleriyle dinde reform 
sürecinin figürleri oluveriyorlar. Oysa ulema her za
man olmasa bile, Edward Said’in “EntellektüV” baş
lıklı kitabındaki tanımı ile iktidarın canını yakacak 
sözler edebilmiş, ona direnebilmiştir. İmamı Azam  
Ebu Hanife, bunun en çarpıcı örneği değil midir? 
Bugün ilahiyatçılar arasında böylesi bir tavrı takına
cak kişi mumla aransa belki ancak bulunabilir. Nite
kim kendi alanları ile ilgili devlet bir dizi düzenleme 
yaparken^ onlar sinmeyi, susmayı ya da suç ortak

lığını tercih edebiliyorlar. Bu koşularda bunların 
ulemanın rolüne soyunup fetva üretmesi ise kendi 
trajik konumlarını pekiştiriyor. Bence bu sözde ule
manın yapacağı en iyi şey konsil rahibi olmak değil, 
hiç olmazsa, akedemik namusu kurtarmak adına fa
kültelerden atılan başörtülü kızların öğrenim hakkı 
için mücadele etmektir. Bunu yapmadıkları sürece 
İslam adına tek bir laf etmeye de hakları yok (kaldı 
ki, böyle bir hakkı onlara hiç kimse de vermiş değil).

Bugün İslam dünyasında özellikle de Türkiye’de 
ulemanın rolünü oynamaya aday olan tek figür ay
dındır. Çünkü o bağımsızdır. Onları finanse edecek 
tek yapı ise yine sivil bir kurum olan vakıflar olabi
lir. Böylesi bir birleşim bence Müslümanların çağdaş 
sorunlarının çözümü olabilir.

Hasılı kelam, iktidarın karşısında eğilenlerin ay
nı zillete, ümmeti de ortak etmeye hiç hakları yok
tur. Değerli kariyerlerinden vazgçemeyenler hiç ol
mazsa sussalar, belki ümmet onları affedecek, ama 
bir de suç ortaklığına soyunmak kimsenin dayanaca
ğı birşey değil. Unutmayın haksızlık karşısında baş 
eğmek, susmak “dilsiz şeytanlıktır” diyen bir dinin 
mensuplarıyız.

Notlar
(*) P otlach  kavramı ile sadece bir armağana kar

şı armağan düzenini değil aynı zamanda bir yüküm
lülükler düzenini de anlıyorum. Potlachm  en önem
li özelliği, kendini dış bir faktörün müdahalesi ola
madıkça adeta sonsuzca tekrar edebilme kapasitesine 
sahip olabilmesidir. Bu nedenle modern zamanlarda 
artık kapanmış bir tartışma olan dinde reform mese
lesini ısıtıp ısıtıp önümüze getirenler, bir tür anak- 
ronizim (zaman ve tarih dışına düşme durumu) üret
miş oluyorlar.

(**) Çağdaşlık derken asrilik kavramına yük
lenen anlamı veriyorum, yani çağın sorunlarını kav
rayabilip bunlara cevap üretebilme kapasitesi. Ya da 
geçek bir alternatif medeniyet tasarımı ortaya 
koyabilmek. ■
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Dinde yani İslam’da reform konusu farklı kamuf-. 
laj tekniklerinin yardımıyla tekrar gündeme geli
yor. 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in kişisel ve 

toplumsal hayatı düzenleyen, evlilikten ticarete, siyaset
ten ekonomiye birçok alanı içine alan ahkam ayetlerinin 
çağa tekabül etmediği düşüncesini tarüşmaya açmasın
dan sonra 17 Ağustos depremiyle askıya alınan proje ile 
tekrar yüzyüzeyiz- Açıkçası gündeme gelen bu proje hiç 
de beklenmedik değildi ve son dönemde uygulanan diğer 
projeler gibi çok kaba ve muhatabını bölmeye, parçala
maya, yapı bozuma uğratmaya yönelikti.

İslam ve Müslümanların karşı karşıya olduğu bu ye
ni durum, onlan yeniden tanımlamayarak, bir şekilde 
Hıristiyanlık’m da maruz kaldığı kendi değerleriyle karşı
sında üretilen değerlerin uzlaştınimasını hedefleyen, İs
lam’ın doğrudan yok edilmesi değil de ‘‘tehUkeU unsurla
rından” ayıklanarak şeklinin değiştirilmesi olarak ifade 
edilebilecek bir.durum.

Bu düşük yoğunluklu olarak yürütülen toplum mü
hendisliği projesi hakkında Sayın Şemseddin Özde' 
m ir’le konuştuk. Özdemir, gelinen süreci şöyle özetledi:

“Bence olayı anlamak için biraz geriye gitmek la- 
zım. Dünyada 1991 yılında değişen NATO konsep- 
tinin birinci derece düşman olarak İslam’ı ve Müs- 
lümanları tayin etmeleri ve düşman cephesine koy- 
malarıyla beraber süreç yeni bir anlam kazanmış ol' 
du. Dünyanın girmiş olduğu bu sürece Türkiye de 28 
Şubat’la dahil oldu. Bu süreç, bir taraftan İslam’ı kö
tü ve kaba göstermek ve kitleleri İslam’dan uzaklaş
tırmak gibi bir yol takip ederken diğer taraftan tü
müyle İslam’ı ortadan kaldıramayacağını bildiği için 
İslamiyet’i tabiri caizse tahrif etmeye yönelik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 90’lardan 2002’ye kadar gel
diğimiz bu süreçte bir taraftan askeri imkanlar kulla

nılarak müslümanlara karşı bir savaş açıldı, diğer ta
raftan da müslümanları dejenere etmeye, onların 
dayandığı temel kaynaklan yeniden tanımlanmaya 
gayret sarfedildi.”

“Bu projenin Türkiye versiyonunu 1997’de girdi
ğimiz süreçte açık olarak gördük. Bir taraftan dindar 
insanların kazandıkları imkanlar güç kullanılarak el
lerinden alınırken diğer yandansa İslam’ın temel 
esaslarıyla ilgili bazı yorumlar yapıldı o günlerde. Ha
tırlarsanız; Demirel -ki 1997 sürecinde Cumhurbaş
kanı idi ve Ümran dergisi de o zaman konuyu masa
ya yatırmıştı- 230 küsur ayeti kerimenin artık uygu
lanmadığını dolayısıyla 230 ahkam ayetinin uygu
lanmamasıyla fazlaca bir kaybımızın olmayacağı gibi 
bir iddiayı seslendirdi o dönemde. Bunu yapmaktan 
başka çaremiz de yok, dedi. Yani şunu söylemeye 
kalkmıştı; müslümanlar Kur’an-ı Kerim’deki ahkam 
ayetlerini uygulamaktan vazgeçsinler. Bu daha sonra 
bir tez olarak yankısını buldu.”

Diyanet “Meşruiyet Zemini” Olmamah

“Bu proje adım adım devam ediyor. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bu sefer tebliğ edilen İslam dininin de
ğişik alanlardaki kanaat ve düşünceleri hakkında hü
küm verdirtme görevi yeni bir boyut kazanmış bu
lunmaktadır. Yani önümüzdeki aylarda ikinci günde
mi olarak Din ve Laiklik, Din ve Devlet ilişkileri gi
bi bazı konularda Diyanet yeni ortak kanaatlere ulaş
maya çalışacak. Burada şunu ifade etmek lazım: Di- 
yanet’in kuruluş yönetmeliğinde, ahkam ayetleri 
konusu ile ilgili söz söyleme hakkı yasal olarak yok, 
yani yasal olarak İslam’ın bazı konularını konuşma 
hakkı olmayan bir kurum İslam’ı kalkıp bugün ta
nımlamaya ve yeniden anlamlandırmaya kalkıyor.
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Bu bir tuzaktır. Burada bir hesap var. Hesap da §u: 
ABD Başkanı Bush diyordu ki: ^*Bunlar bizim hayat 
tarzımıza savaş açm ışlardır;” -müslümanları kaste
derek -  "bi?: buna imkan vermeyeceğiz»” Yani 
Kur’an-ı Kerim’in hayat tarzı küresel batı hayat tar
zının düşmanı olarak kabul ediliyor.”

“Türkiye’de bugün Diyanet’in içine girdiği bu 
genel süreç de bir merhaleyi teşkil etmektedir. İyi ni
yetli yaklaşımla, oyuna getirilmek istenmektedir.” 

Ümran: Yerel ve uluslar arası güçlerin meşruiyet so
runu mu var da Diyanet ve benzeri araçları kullanmak 
istiyorlar?

Şemseddin Ozdemir: Şimdi, dinin yaşanan ha
yattan tasfiyesi, “İslam’ın azaltılması” projesinin 
farklı yönlerini atlamamak gerek. En başından itiba
ren bunun dini bir sorun değil siyasi, ideolojik bir 
oyun olduğunu ıskalamamalıyız. Sorumluluk sahibi 
insanlar bunu görmeliler.

Dinin tahrif edilmesi olarak da adlandırılabilecek 
bir vebali kimse çekemez. Geniş halk yığınlarının 
itibar ettiği hocalar, alimler, aydın ve akademisyen
ler dinin tahrifi konusunda çok dikkatli olmalılar. 
Hem yönlendirme hem de kullanılmama konusun
da. Özellikle, bu projenin *^modern, küresel değer' 
ler** kilifını kullanmadaki maharetine diyecek yok. 
Modern uluslar arası değerler ile dinin çatışmadığı 
söylemi tutturuldu ki bu toplumun içerisinde meşru
iyet problemi olmayan insanların bunda payı büyük.

Küresel değerlere uyumla iftihar garip bir moda 
olarak yaygınlaşıyor. Kendi değerlerine bağlanmak
tan, ümmetin içinde olmaktan utanılmakta, fakat 
gayri insani boyutlarına rağmen küresel değerlere

bağlılık hoş görülüyor. Şeref ve 
üstünlük İslam’dadır. Müslüman- 
1ar dünyanın yaratılışından itiba
ren kendilerini asli unsur olarak 
görürler ve kıyamete kadar arızi 
ve marazi unsurlarla savaşırlar.

Toplumsal hayatta köklü de
ğişiklikler öngörülüyor. Halka 
rağmen halk için anlayışında bir 
değişiklik yok. Fakat bugün fert
lerin ruh hallerine tesir edecek, 
insanları ikna etmeye, olmazsa 
uzlaştırmaya veya şüpheye düşür
meye, korkutmaya yönelik şeyler 
yapılıyor. Fiziki, doğrudan bir 
müdahale yerine daha dolaylı ve 
el altından yürütülen müdahale

lerle müslüman toplumun hayat tarzı, alışkanlıkları 
değiştirilmek isteniyor.

Ümran: İnsanların şüphe içinde olmaları, yenilmiş- 
lik psikolojisi, pişmanlık ve bunun getirmiş olduğu uzlaş
ma psikolojisi gibi durum içinde olmaları büyük ölçüde 
psikolojik bir mücadeleye maruz kalıyor olmalarından 
kaynaklanıyor olabilir mi?

Ozdemir: Şimdi sonuçta şu önemli: Halk önder
lerine bakar, öncülerine tabi olur. Eğer İslam adına 
ortaya çıkanlar: “İslam’da baş örtüsü yoktur. Kur’an 
böyle bir şey emretmiyor veya İslam’da hırsızlık ede
nin cezası yoktur yani Kur’an’daki ayet öyle değildir” 
derlerse, bugüne kadar uygulanmış birçok hükmün 
olmadığını ortaya koyarlarsa halkın önemli bir kesi
mi buna inanmaya başlar. Çünkü halk netice itiba
riyle din adına, İslam adına ya da başka bir şey adına 
ortada olan öncüleri takip eder. Ne adına olursa ol
sun. Sonuçta onların fikirleri halkta etki bırakır. Siz 
konumunuzu kullanarak dini yeniden tanımlayın, 
ayetlerin içini boşaltın; âyetler hayattan soyutlanmış 
hale gelsin; halk da Müslümanlığı böyle bir Müslü
manlık olarak anlasın yani halk şöyle inanmaya baş
lasın: İstediğin yerin açık gezsen de iyi Müslüman 
olabilirsin. Hiç namaz kılmasan da iyi Müslüman 
olabilirsin. Oruç tutmadan, afedersiniz zina etsen de, 
kumar oynasan da iyi Müslüman olabilirsin...

Yani ‘90 konseptinin devamında ‘97’de Türki
ye’nin de dahil olduğu 28 Şubat sürecinde uluslar 
arası ve yerli güçlerin yürüttüğü yoğun bir psikolojik 
savaşın sonrasında bazı Müslüman ulema geçinen, 
ilahiyat hocası geçinen insanlarda büyük bir yenil-
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mişlik psikolojisi görülüyor. Şim
di daha önce başka türlü söyle
nenlerin tam aksi şeyler söylen
meye başlandı. Demokrasi, laik
lik, Avrupa Birliği veya İslam’da 
ahkam ayetleri ilgili konularda 
başka şeyler söyleyen 10 yıl ön
ceki insanlar bugün birden bire 
bütün bunlarm olmadığını veya 
işte bu da İslam’da vardır gibi İs
lam’ı birilerinin istediği tarzda 
tarif etmeye koyuluyor. Bugün de 
sistem bunu Diyanet’le tescil et
mek yani alimlerine onaylatmak 
istiyor; ki en son Diyanet’in yap
tığı istişare toplantısı buna ben
zer bir şey; kararlarını devrim di
ye lanse ettiler. Halbuki ulaşılan kanaatlerin resmi 
tescili; korkarım ki arkasından başka konuların da 
tescili gelecektir.

“Güzel İslâm” ve “Çirkin İslâm”

Yani Diyanet İşleri’nin mevcut müesses nizamın de
ğerlerini onaylaması gibi bir misyonla karşı karşıya- 
yız. Birinci adımı attılar. İkinci adımı da merak edi
yoruz. Sonuçta yapılmak istenen şey şudur: Müslü
manlık bizim istediğimiz gibi yaşamamıza, ekonomi
den istediğimiz gibi pay almamıza karışmasın. Zul
medersek de bize karışmasın; sömürsek de bize karış
masın. O zaman İslam güzel İslam  olur. Eğer bizim 
sömürümüze , zulüm ve haksızlığımıza karışıyorsa bu 
çirkin/aşın  dindir, diye yorumluyorlar.

Zulme razı olan Müslümanları iyi Müslümanlar 
zulme karşı çıkan Müslümanları kötü Müslümanlar 
(aşırı dinciler) diye lanse ediyorlar. Bir ayetin ifade
siyle diyorlar ki: bundan başka bir Kurban ge
tir.”

Müslümanlık vicdani bir dindir anlayışmı halka 
empoze etmeye çalışıyorlar. Halk bu konuda bu yo
ruma inanırsa ortaya şu gerçek çıkacak: Dinin bir ru
hi tatmin aracı olduğuna inanacaklar. İslam’ın bir 
hayat tarzı olduğu gibi iddiaları ortaya sürenleri de 
marjinal, terörist, şiddet yanlısı, anarşist eğilimler ta
şıyan aşın dinciler diye tanımlayıp suçlamaya kalka
caklar ve Kuran’ı Kerim’i hayatlarına hakim kılıp

Halkı kendi yanlarına çekmek gibi bir taktik güt
mektedirler. İslam adına konuştuğunu iddia edenle
rin çeşitli konularda birilerini memnun edercesine 
söyledikleri sözlerin aslında kime yaradığını onların 
oturup tekrar gözden geçirmeleri lazım.

Ümran: Tunus’ta gerçekleştirilmeye çalışılan, siyasi 
ve sosyal platformdan dinin uzaklaştırılması, kamusal 
alandan dinin tasfiyesi ile Türkiye’de son dönemde ben
zerlik kurabildiğimiz hadiseler yaşandı. Örneğin sporda, 
güreş, karate, futbol takımlarının ne şekilde olursa olsun 
din ile irtibatının gösterilmemesi, medyaya hiç çıkmama
sı gibi şeyler var. Edebiyatta dilin değiştirilmesi, divan 
edebiyatının değiştirilmesi gibi şeylerle bir geleneğin yıkıl
maya çalışılması, eğitimde ve hukuk alanında yapılan 
değişiklikler, toplumun hafızasını silmeye yönelik olarak 
gerçekleştirilen operasyonlar var. Siyasetten medyaya 
yani Türkiye’de uygulanan kültür politikalarının tama
mında benzer girişimler var. Tunus’takine benzer şekilde 
Türkiye’de yaşananları değerlendirir misiniz!

“Tunuslaştırma” Operasyonu

Özdemir: Şimdi ilk görülen şu: Tunus’ta uygula
nanlar, İslam’ın hayattaki etkisinin silinmesi. Daha 
önce Sovyetler Birliği’ne dahil olan Türkmenistan, 
Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi Müslüman 
ülkelerde de bu yapıldı. Arnavutluk gibi, Marksiz- 
min hakim olduğu Yugoslavya ve Bulgaristan gibi ül
kelerde dinin hayattan tasfiyesi projesi uygulandı ve
bir çok sonuç elde edildi. Tunus’ta benzer bir şey ya
pılıyor. Dinin kamu alanında değil, sokakta bile et
kisi geriletilmek isteniyor. Türkiye’de yapılmak iste-

onu hayatlarında yaşamak isteyen müminlerle geniş 
halk kitlelerinin aralarını açacaklar.
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nen de aynı: Mesela bir Hıristiyan futbolcunun haç 
çıkarması hiç kınanmazken, Müslüman bir futbolcu
nun dua etmesi büyük bir saldırıyla kötü bir eylem 
gibi gösterilmekte yani dini görünürlük alanına taşı
yan insanlar ayıplanmakta, adeta bir psikolojik savaş 
yürütülmektedir. Bu savaş, ashnda normal yani ol
ması gereken bir savaş. Bunun aksini beklemek abes
tir. Yani gerek dünyada, gerek Türkiye’de haksızlığı, 
ahlaksızlığı icra eden, insanları açlığa, yoksulluğa 
mahkum eden adamların Müslümanlardan memnun 
olması İslam’ın tabiatıyla çelişir. Eğer bu Müslüman
lık onlardan razı olursa kendini inkar etmiş olur. 
Bunlar doğal olarak bu dinin gelişmesinden rahatsız
lık duyacaklardır. Çünkü bu din alanı gelişirse bun
lara yer kalmayacaktır. Bu normal, yapmaları gere
ken projedir ve bundan sonra da devam edecektir. 
Bunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Onlar arzu 
ediyorlar ki, bu din iddialarının birçoğundan vazgeç
sin, daha doğrusu Müslümanlar vazgeçsin.

Ümran: Sizin ehli kitapla ilgili çalışmalarınız var. 
Hıristiyan dünyasında da din adamlannın dinin tahrif 
edilmesi konusunda etkili olduğunu biliyoruz. Bu anlam
da bir bağlantı kurabilir miyiz?

Özdemir: Geçmişte Hıristiyanlık anlayışının din 
adamı dediğiniz ruhban sınıfının tanımlamalarıyla 
değiştiğini, yeni bir anlam kazandığını bilmekteyiz. 
Çünkü din adına konuşan insanlar kitleler üzerinde 
daha etkilidir. O dinin hayat dışına çıkması, gönüllü 
ya da zorla din adamlarının onayı ile olmuştur.

O bakımdan din adına konuşanlar, İslam böyle 
buyuruyor diyenler, her gün karar değiştirmek yerine 
ciddi bir kanaat belirtmeli. Yoksa dün bir şeye kötü 
deyip eleştir, bugün demokrasi İslam’dır de, dün şu
nu de, bugün aksini de. Bunlar sorumsuzluktur.

Meşrulaştırma vasıtası olarak bu insanlar görüle
bilirler ve bazı insanların yaptıkları biraz da böyle 
oluyor. Bir ilahiyatçı akademisyenin Diyanet’teki 
bir tartışmada ifade ettiği şey bence çok anlamlı. 
“Başörtüsü konusundaki asıl darbeyi biz din adamı, 
İslam alimi geçinen bazı ilahiyat hocalarının fetvala
rından yedik” diyor. Onların “dinde böyle bir emir 
olmadığı” konusunda kitleler nezdinde açık ve aleni 
beyanatta bulunmaları bunu yasaklamak isteyenlere 
bulunmaz bir fırsat vermiştir. Şimdi aynı mantık de
vam ediyor. Dün başörtüsü yoktu, yarın tesettürün 
hiçbirisi yok. Öbür gün ceza hukuku yok. Öteki gün 
başka bir şey yok... Sonuçta din yok! 230 küsür ayet 
yoksa zaten öteki olsa ne olur, olmasa ne olur?

Ümran: Türkiye’deki uygulamalarla ilgili, mesela

başörtüsü problemi üniversitelerde başlatıldıktan sonra, 
‘ilahiyatlara kesinlikle sıçramaz’ diye bir psikoloji vardı. 
Özelinde din adamlarında vardı bu. Oysa İlahiyat’ta da 
uygulandı, sonra da imam hatiplere indi. En son da Me
dine Bircan olayında olduğu gibi kamusal alanın değişik 
kesimlerinde görmeye başladık; yani biz bu hadisenin bi
ze sunulduğu gibi olmadığının farkına vardık. Neydi o? 
İşte bu siyasi bir şeydir, deniyordu. Oysa tam tersine 
toplumu değiştirmeye yönelik bir proje olduğu anlaşıldı. 
Bu çerçevede siz ne düşünüyorsunuz?

Özdemir: Burada bir şey ifade edip ondan sonra 
geçeyim. Bir defa hiçbir kimsenin, birilerinin hatırı 
için, devletin veya değişik güçlerin hatırı için İs
lam’ın temel ilkelerini yozlaştırmaya hakkı yoktur. 
Kimsenin kimseyi zorla Müslüman yaşatmak gibi bir 
niyeti yok. Ama İslam’da şu yok, bu yok gibi aklına 
esenin aklına estiği davranışı sergilemesi de kabul 
edilecek bir şey değildir. Burada şunu kabul edelim: 
Aslında bütün bu tür tavırlar; eziklik psikolojisi için-, 
de yapılan işler savunulan güçler nezdinde itibar da 
görmüyor. Öteki taraf böyle bir duyguya saygı da gös
termiyor. Dün Avrupa Birliği’ne küfredip bugün onu 
çok güzel bulanların bu kararlarını hiç kimse samimi 
bulmuyor; dün laikliğe karşı çıkıp bugün İslam’da la
iklik de var diyenlerin de öyle... Dolayısıyla bu zaten 
özü itibariyle yanlıştır.

Kimse İslam’ı yaşamaya zorlanamaz. Bu inanç 
meselesidir. Ama hiç kimse, Allah’ın vahyettiği dine 
beşerin ortaya koyduğu ilkeleri onaylatma hakkına 
da sahip değildir. Dinin böyle bir şeye ihtiyacı yok
tur. İsteyen iman eder, isteyen küfreder.

Bugün Amerika’nın başını çektiği uluslar arası 
düzen küresel bir taarruz halindedir. Bu taarruzun 
muhatabı müslümanlardır. ABD Müslümanların 
tüm kazanımlarını elinden almayı planlanmaktadır. 
Medine döneminin ilk yıllarında bir an için Mekke 
güçleri gelir ve bütün Medine’yi kuşatır. O günün 
şartlarında bir küresel kuşatma yaşanır. Ahzab sure
sinde bu olay anlatılır. “Bu olay esnasında müslü- 
m anlardan bazıları umutsuzluğa düştü; hatta yü
rekleri ağızlarına geldi” diyor meal en Kur’an-ı Ke
rim; "Allah ve Rasulü hakkında zanda bulunmaya, 
şüphe etmeye başladılar/' Birçok müminse yine 
Kur’an’ı Kerim’de ifade edildiği gibi “bu Allah ve 
Rasulünün bize vadettiğidir'* dediler; bu kuşatma 
olacaktı ve o gün müslümanlar samimi bir gayretle 
bu kuşatmadan kurtuldular.

İhtiyacımız olan aynı samimiyet ve gayrettir.
Ümran: Efendim çok teşekkürler. m
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MEHMET ÖZER

Protestanlık, Hıristiyanlığın 16. yüzyılda revaçta 
olan ifade biçimine, yani Katolikliğe, daha uy- 
gun bir şekil verme ve bu amaçla, bir takım de

ğişiklikler yapma girişimi (reform) sonucu olarak 
doğmuş “yenilikçi” (nevzuhur) bir Hıristiyanlık yo- 
rumudur.

Protestanlık ilk köklü ve kalıcı ifade biçimlerini 
Martin Luther’in (14894546) ve Calvin’in (1509- 
1564) görüşlerine ve faaliyetlerine borçludur. Re- 
form hareketiyle Martin Luther’in karşı olduğu uy- 
gulamalardan ve taleplerinden bir kısmı şunlardı:

1) Luther, Tanrı ile kul arasına hiç kimsenin gi
remeyeceğini, kullarının günahlarını yalnızca Tan- 
rı’nın affedeceğini söylemiştir.

2) İbadet (âyin) dilinin Latince olmasını eleştir
miş, her milletin kendi ana dilinde ibadet yapması
nın sağlanmasını talep etmiştir.

3) Kutsal kitabın anlama ve yorumunun yalnız 
Katolik rahipler tarafından yapılabileceği uygulama
sını reddetmiş ve Incil’in her Hıristiyan tarafından 
okunup anlaşılmasının mümkün olduğunu iddia ede
rek yeniden İnciVe dönüşü talep etmiştir. Bu yüzden 
Luther kilisesine İncil Kilisesi de denir.

4) Azizlerin üstün vasıflarını kabul etmemiş ve 
onlar için kilisede âyin yapmayı reddetmiştir. 
1525’deki Alman köylü ayaklanmasından sonra Av
rupa siyasetinin Papa’dan uzaklaştırdığı İmparator, 
1526’da Prenslere kendi sınırları içerisinde din me
selesini istedikleri gibi çözümleme yetkisi vermişti; 
fakat kiliseyle giriştiği savaşta papayı yendikten son
ra bu vaatlerini inkar etti (1529). (Burada özellikle 
Protestanlaşma olgusuna referans teşkil edebilecek

için de bağlı oldukları kiliselere Protestan kiliseleri 
adı verilmiştir. En önemli yorumlar, 1) Lutherye- 
nizm (Almanya); 2) Calvinizm (Fransa); 3) Angli
kanizm. (İngiltere); 4) Ziwingli yorumudur (İsviçre).

Reform hareketini; Alman burjuva sınıfının ye- 
ni bir siyasal güç olarak ortaya çıkışının  ve soylu
luk karşısında ağırlığını koyma isteğinin bir yansıma
sı olarak görmek de mümkündür. Reformla Alman 
burjuvazisi gücünü ispat etmiş ve isteklerini ortaya 
koymuştur.

Ortaçağ toplumlarının en karakteristik özelliği 
dini toplumlar olmalarıdır. Protestanlaşma ve bü- 
yüsü bozulmuş dünya modem toplumu karakterize 
eder.

Bu özellik onların sürekli Tanrı fikri ile yaşama- 
lan  ve dini kurallar ile yönetilmeleri gerektiği dü
şüncesinin de meşruiyet kazanmasını sağlamıştır. Ra
hatsız oldukları şey, bizzat bu Tanrı fikri ve din değil, 
bilakis din adamlarının ve kilise otoritelerinin din 
adına kurdukları skolastik yapı ve katı uygulama
larıdır. 15. yüzyıl Avrupa’sında da Hıristiyanlığın en 
kâtı yorumu olan Katoliklik yaygındır.

Katolik bir kimse, içinde kutsalla kendi arasında 
bir çok kanaldan bağ kurulan ve -Kilise ayinleri, aziz
lerin şefaati, “tabiat üstu’nün mucizelerle durmadan 
püskürmesi gibi- görünenle görünmeyen arasında ge
niş bir varoluş sürekliliğinin bulunduğu bir dünyada 
yaşıyordu. Protestanlık bu aracıların çoğunu ortadan 
kaldırdı. Devamlılığa bir son vererek, gök ile yer ara
sındaki göbek bağmı kopardı ve böylece insanı tari
hi açıdan (geleceği) öngörülemez bir biçimde gerisin 
geriye yüzüstü bıraktı. Aslında bu durum onun iste-

maddeleri tercih ederek aldık. Bildiride toplam 95 
madde yer alıyordu. Bkz. Umran/ek)

Reform taraftarları bu tutumu protesto ettikleri

diği bir durum değildi. Sonuçta önüne geçilmesi im
kansız bir dünyevileşme hareketinin yani seküleriz- 
min ilk ateşleyicisi oldu.
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Protestanlık dini bir mezhep olduğu halde, hatta 
dinin özüne bir çağrı içerdiği halde önayak olduğu 
toplumsal süreç, sonuçta dinin zayıflamasına ve 
özünden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu bağlam
da; Protestanlığın zaferi Sekülerizm ve nihayet Kapi
talizmin doğmasına ve güçlenmesine katkı yapmıştır. 
Bu paradoksal durum Protestanlık ile sekülerizm ve 
kapitalizm arasında pozitif bir korelasyon kurulması
nı kolaylaştırmaktadır. Bu korelasyonun sonunda 
gelişen toplumsal süreçte toplum ve kültür alanları 
(sectors) dini otoriteler, dini kurumlar ve dini sem
bollerin egemenliğinden çıkarıldı. Toplum ve kültü
rün dünyevileşmesi bir bakıma bilincin sekülerleş- 
mesini üretti ve böylece de dünyayı, olayları ve olgu
ları yorumlarken hiçbir dini ve metafizik / aşkın kay
nağa başvurmadan yorumlayan laik bireyler / sistem
ler oluştu.

Nihai anlamda sekülerizmi (dünyevileşme) ve la
isizmi (dinin birey ve toplum hayatından soyutlan
ması) Protestanlığın modern dünyaya bir “armağan”ı 
olarak görebiliriz. Geleneksel kiliseyle bağları olan 
dini çevrelerde “dinden uzaklaşma; dinsizleşme” ola
rak algılanan bu kavramlar; kilise karşıtı (anti cleri
cal) çevrelerde ise “modernlik”, “çağdaşlık”, “ilerici
lik” ve “modem insanın her türlü dini vesayet ve 
bağlardan uzaklaşıp özgürleşmesi” olarak algılanıp 
meşrulaştırıldı.

Bir Katoliği bu dünyada azizlerle ve bilfiil tüm öl
müş ruhlarla birleştiren muazzam tevessül (interces
sion) ağı da Protestanlık’ta görülmez. Mesela Protes
tanlık ölü bir kimse için, azizlerin ruhu için dua et
meyi kaldırmıştır.

Biraz basite irca etme tehlikesine rağmen Protes
tanlığın, kutsalın en eski ve en güçlü üç bileşeni olan 
sır, mucize ve büyü’den kendini alabildiğine tecrit et
tiği söylenebilir. Bu süreç, “dünyanın büyüsünün bo
zulması” (disenchanment of the world) ifadesinde 
uygun bir biçimde dile getirilmiştir. Protestan mümin 
artık kutsal varlıklar ve güçlerin sürekli nüfuz ettiği 
bir dünyada yaşamıyor. Realite ise tamamen aşkın bir 
uluhiyet ile, ipso facto kutsal niteliklerinden sıyrıl
mış büsbütün “düşük/fallen” bir beşeriyet arasında 
kutuplaşmış durumdadır. Bu iki kutup arasında ise, 
her şeyiyle “doğal” bir dünya, Tanrı’nın yarattığı fa
kat bizzat kutsallıktan mahrum bir dünya uzanır. Baş
ka bir deyişle Tanrı’nın köklü bir aşkınlığını, dünya
nın köklü bir içkinliği, yani Kutsala “kapalılık” teka
bül eder. Dini bir dille ifade edecek olursak dünya 
gerçekten çok yalnız (lonely) bir hale gelir.

Protestanhk Tartışmalarının Dinamikleri

Protestanlık ve Kapitalizmin doğuşu arasında pozitif 
bir korelasyonun olup olmadığı konusundaki tartış
malarda dikkatler başlıca şu üç maddede yoğunlaş
mıştır.

1- Batıdaki gelişmelere Protestanlığın katkısı var
dır fakat bu katkı, sadece toplumu patlama noktası
na getiren feodal ve baskıcı yapının yıkılmasına kat
kısı dolayısıyladır. Protestanlık, kapitalizmin zaten 
var olduğu yerlerde daha serbest bir alan bulmuştur,
o kadar; yani Kapitalizm Protestanlık^tan öncedir. 
Bu durumu Landes, şöyle ifade etmektedir: “İnsanlar 
Protestan olduklarından dolayı kapitalist olmadılar; 
bilakis Kapitalist olduklarından dolayı Protestan ol
dular, kapitalistleşmeye başlamış bir toplumda (da 
bir takım yeni) değerlerin zafer kazanmasını kolay
laştırdılar”.

2- Protestanlık kapitalizmden öncedir; Protes
tanlığın geliştirdiği Püriten/münzevi Ahlak kapita
lizmin doğuşuna zemin hazırlamış ve bir müddet son
ra da bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Weber’in görüşü 
bu doğrultudadır ve genel kabul gören görüşte bu ol
muştur.

3- Protestanlığın ve Kapitalizmin doğuşu sırasın
da bir öncelik veya sonralıktan bahsedilemez; ancak 
bir eşzamanlılıktan bahsedilebilir. Her ikisi de şartla
rın ürünü olarak aynı zamanda doğup gelişmişlerdir.

Ünlü sosyolog Max Weber’in Protestan Ahlakı 
ve Kapitalizmin Ruhu  adlı müstakil ve özgün ese
rinde kapitalizmin oluşmasındaki sürece katkısı ol
duğunun tespit edilmesiyle birlikte sosyolojinin ilgi 
alanına ve literatürüne giren Protestanlık, daha  
sonraları dini bir mezhep olmaktan çok sosyolojik 
bir olgu olarak anılmaya ve sosyolojik bir kavram 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Weber, kapitalizmin oluşumunda Protestanlığa 
aslında içerdiği asketik/Püriten yapıdan dolayı 
önemli bir rol atfetmiştir. Weber’e göre Protestanlı
ğın geliştirdiği ahlak sistemi kapitalizmin doğmasına 
yol açmıştır. Bir anlamda Protestan ahlakı kapitaliz
min ruhunu oluşturmaktadır. Bu yaklaşıma göre 
Tanrı’yla son derece samimi bir ruh hali içerisinde 
ilişkiye giren dindar, daha doğmadan üzerine yükle
nen ilk günahın kefaretini ödemek ve bu ‘Hik gü
nahlın  yükünden kurtulup arınmak ve temizlenmek 
için sürekli çalışan bir dindarı örnek verir. Weber’in 
bu görüşünü temellendirmesi oldukça kolaydır. Çün
kü Luther’e göre de "meslek, insanın kendini ona uy

60 Umrem‘Ağustos -2002



PROTESTANLAŞMA OLGUSU / ÖZER

durmak zorunda olduğu ve tann buyruğu olarak kabul 
ettiği şeydi. Meslek uğraşısı da Tanrının verdiği bir ödev, 
daha doğrusu tek ödevdir” Bu tanrısal ödevi yerine gê  
tirmek için sürekli çalışan dindar elde ettiği getiriyi 
asli ihtiyaçları dışında hiçbir şekilde lüks tüketime 
ve bedensel zevkleri için kullanmamalıdır. Zaman 
paradır. Kredi(Güven) paradır. Para, üretimi güçlendi
rici ve verimli bir yapıya sahiptir. İyi bir müşteri herkesin 
cüzdanının efendisidir. İlkeleriyle hareket eden aske- 
tik bir Protestan dindarın elinde aşırı derecede biri
ken sermaye, tüketimin sınırlandırılması ve daha 
sondaki dönemler de Asketizm’in zayıflamasıyla ve 
kazanç peşinde koşmanın serbest bırakılması ile bir- 
likte sermayenin üretime aktarılmasına neden ol' 
muştur. Kalvinist yorumdan da (tacirler lehine) 
“üretimden alınacak faiz gelirlerinde dini hiçbir sakınca 
olmadığı” desteği alındıktan sonra kapitalizm güçlen- 
mek için gerekli ve uygun ortamı bulmuştur.

Bir meşrulaştınm/yasallaştırım kaynağı olarak 
Protestanlık, Rönesans ve Reform hareketleri ile 
başlayan açılım, bir taraftan Batı insanına Katolikli
ğin ve feodalizmin tekdüze kurumsallaşmasına karşı 
ontolojik özgürlük alanını genişletme ümidi sağlar
ken; diğer taraftan da yükselen yeni ekonomi-politik 
güçlere meşruiyet alanı açma imkanı vermiştir.

Bir otoritenin iktidarını, dolayısıyla bu iktidarın 
sağladığı karizma ve gücü koruyabilmesi için, kendi
sini yönetilenler nazarında bir şekilde meşrulaştır
ması / yasal laştırması gerekmektedir. Bu meşruiyeti 
sağlayabilmesi için de bir vasıtaya / kaynağa ve des
teğe ihtiyaç duyar. Özellikle siyasi otoritelerin, bu 
meşruiyet kaynağı olmadan varlığını devam ettirme
si zordur. Otorite bu desteği bir takım manevra ve 
manipülasyonlar yaparak, bir takım karizmatik şahsi
yetler, fikirler, ideolojiler, örgüt, cemaat vs. ile gele
nek, tarih ve din gibi meşruiyet kaynaklarından alır. 
Gerekirse birden fazla meşruiyet kaynağını aynı an
da kullanabilir. Bu meşruiyet kaynağı yönetilenler 
nazarında ne kadar güçlü, güvenilir ve saygınsa oto
ritenin ömrü de o ölçüde uzun olur.

Bu meşrulaştırma bir süreçte (tarih) gerçekleşir 
ve bu süreçte dinin rolü (çoğu zaman diğerlerine kı
yasla) daha önemlidir. Bu rol, dinin tüm insan feno
menini kozmik bir referans çerçevesine yerleştirme 
konusundaki yegane güç olduğu gerçeği bilinmedik- 
çe kolay anlaşılamaz. Aslında tüm meşrulaştırmalar

olur. Böylece doğuştan istikrarsız, sınırlı ve geçici 
olan insan eylemlerine ve kurumlara ancak bu saye
de, bizzat Tanrılara atfedilen karşı konulmazlık, gü
venilirlik / emniyet ve kalıcılık görüntüsü verilmiş 
olur. Başka bir deyişle beşeri olarak kurulan dü- 
zen(nomoi)e kozmik bir statü sağlanmış olur.

Dinin ve dînî meşrulaştırımın sağladığı güç nede
niyle tamamen veya kısmi oranda da olsa bu yola 
başvurmayan bir otorite siyasal, sosyal bir düzen ve
ya devlet düşünmek neredeyse imkansızdır. Dine en 
uzak sistemler bile gerektiğinde çeşitli siyasi manev
ralarla bu kaynağı kullanmışlardır.

XIX. yüzyıldaki gelişmeler dinin meşruiyet kay
nağı olarak gücünün zayıflamasına ve itibar kaybına 
neden olmuş, modern sistemler ve toplum kendine 
yeni meşmiyet alanları açmıştır. Bu bağlamda mo
dern ideolojiler dinin yerini almıştır.

“İlk izleri XII. ve XIII. yüzyıllarda görülmeye baş
lanan XV. ve XVI. yüzyıldaki yoğun dönüşüm süreci 
ile kendi dinamiklerini oluşturan, XVIII. ve XIX. 
yüzyıldaki gelişmelerle olgunlaşan modemite bu çer
çevede yeni bir özgürlük ve güvenlik iddiası ile meş
ruiyet kazanmış ve insanoğlunu bu alanlardaki arayı
şının ivmesi ile tarihteki en köklü değişim süreçle
rinden biri olmuştur. Böylelikle Batı insanı Hıristi
yan Tanrı kavramının Kilise şeklinde yeryüzünde te- 
cessüm eden otoriter karakterini ve onun kurumlaş
mış doktrinini açma çabası içinde yeni ve mutlak bir 
özgürlük ve güvenlik alanı oluşturmaya yönelmiştir.

bir bakıma bu gerçeği korumaya yardım ederler. Dî
ni meşrulaştırma, beşeri realiteyi ve otoriteyi, ev
rensel ve kutsal bir realite ve otoriteye bağlamakla

Liberalizm de, böylesine bir özgürlük kavramı için 
ideolojik bir teminattı; sanayi devrimi ise harikulade 
bir başarı olarak onun maddi yansımasıydı.”
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İslâm ve Protestanlık

İslâm ve Protestanlık tartışmaları sözkonusu olduğun
da da oldukça kompleks bir ilişkiler ağının içine gir- 
diğimizi ve bir hayli ciddi sorunla karşı karşıya kala- 
cağımızı önceden kabul etmek zorundayız. Bu sorun- 
ların analitik bir yöntemle okunması ve mantıksal 
verilerin elde edilmesi ise ancak sağlam ve açık seçik 
bir kavramsal çerçeve oluşturmakla mümkündür.

Weber’in Göz(lüğ)üyle İslâm

“Ön Asya monoteizminin, Ahd-i atikle beraber Mu- 
sevi-Nasrani motiflerin izini sürdüren bu son ürünü”, 
kendini süratle ve büyük ölçüde dünyaya uydurabil- 
miş bir din olarak diğerlerinden ayrılır: İlk Mekke 
devrinde dünya Kazlarına kapalı perhizkar bir toplu
luğun her haliyle öbür dünyaya yönelik bir din anla
yışı. Weber’e göre İslâm Medine’ye ayak bastıktan 
sonra, yerini “dünya malına ve nimetine açık, Arap 
milliyetçiliğinin süratle sivrildiği, sınıf ve statü fark
larına dayalı bir savaşçılar dini”ne bırakmıştır. İslâm 
bununla “toplum yapısı üstten alta kademelenmiş fe

odal savaşçı bir dinin bütün özelliklerini de kendin
de toplamış oluyor”; Bu feodal yapıyı çıkış noktası 
olarak alınca İslâm ekonomisinin -Weber gözüyle- 
iki temel özelliği belirlenmiş olacak: a) Kazanma yol
ları: Basit ve mütevazı kazançlardan fazlası, normal 
üretim yollarının dışında zor ve cebir üzerine kurulu
dur (savaş ganimeti, cizye vs); b) Kullanım ve tüketim 
tarafı: Servet, üretime devamın şartı ve ön basamağı 
olduğu için değil, iyi yaşamanın, iyi giyinmenin ara
cı olduğu için aranır.

Weber, İslâm’ın patrimonyal yapısından dolayı 
kapitalizmin oluşması için yeterli ve gerekli motivas
yonu sağlayamadığını, bu yüzden de İslâm ülkelerin
de Batıdakine benzer kapitalist yapılanmalar, ticari 
ve iktisadi örgütlenmeler olmadığını söylemişti. 
Sonraları WeherHn Islamh yeterince iyi bilmediği, 
bu yargılarının da ciddi araştırmalar yapılmadan va
rılan yargılar olduğu kanıtlanmasına rağmen, We- 
ber’yen tez daha etkili oldu ve ciddiye alınarak bir
çok araştırmacıya referans oluşturdu. Weber’in bu 
tezine kısmen de olsa katılmadığını söyleyen Maxi- 
me Rodinson, îslâm ve Kapitalizm  başlıklı kitabın
da, İslâm tarihinde ilk dönemlerden itibaren zengin 
tüccarların, işadamlarının ve küçük sanayicilerin ol
duğundan ve müslüman toplumların serbest fakat 
arz-talep doğrultusunda büyümeye müsait pazarlara 
yöneldiklerinden bahseder. Bunun sonucu olarak ye
ni kurumlar (banka) ve yeni değerler (dürüst ticaret 
/ tüccar) oluşuyordu; (Weber de “en iyi politika dü
rüstlüktür” düsturu uyarınca, işini yürüten tüccarı 
zikreder).

Bütün bunlara rağmen İslam toplumlarında kapi
talist üretim araçları hiçbir zaman ram olarak üreti
lememiş ve kapitalist hayat tarzı tam olarak hakim 
olamamıştı. Rodinson, kapitalizmin batıda yakaladı
ğı ivmeyi İslâm dünyasında bir türlü yakalayamama
sına gerekçe olarak da İslam’ın ilk dönemdeki “kabi- 
leci, göçebe ve kırsal” yapısını göstermiştir.

Rodinson’un bu görüşü Weber’inki kadar yay
gınlık kazanmadı. Bütün bu tartışmaların ötesinde; 
Kur’an-ı Kerim’in, çalışmayı ve dürüst ticareti teşvik 
ettiği fakat servet biriktirmeye ve o servetin bir züm
re (kapitalist yapılanmalar) arasında dönüp dolaşan 
bir üstünlük vasıtası ve sömürü aracı olarak görül
mesine karşı olduğu bilinmelidir. İslam, elde edilen 
servetin bir kısmının zekat, sadaka, infak gibi yar
dımlaşma ve paylaşma kummlanyla dağıtılmasını ve 
bunun dünyadaki karşılığının yanında, asıl mükafatı
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nın da sadece Allah tarafından verileceğini söyle
miştir. Bu bağlamda İslam’ın kapitalizme ve kapita- 
listleşmeye izin vereceğini söylemek zor, hatta im
kansızdır. Bizce kapitalistleşme yolunda atılan her 
adım ancak İslam’dan uzaklaşmakla mümkün ola
caktır. Modem dünyada çağdaş kapitalizmin ve libe
ral piyasa ekonomisinin gereklerini harfiyen yerine 
getirerek hala Islami ticaret yaptıklarını söyleyenle
rin pek de dürüst davranmadıklarını düşünüyorum.

Bizce konu başka bağlamlarda ele alınmalıdır. 
Mesela, ekonomik kalkınmanın tek vasıtasının kapi- 
talistleşmek olduğu iddia edilebilir, fakat kapitaliz
min insanlığa mutluluk getirdiğini de kimse iddia 
edemez. Elit bir zümrenin daha rahat yaşaması paha
sına açlık sınırında yaşayan insanların, kapitalist sis
temin ürünü oldukları inkar edilemeyecek kadar 
açık ve somut bir gerçektir..

Türkiye’de İslâm ve Protestanlık Tartışmaları

Türkiye’nin batılılaşma / modernleşme ve bu sayede 
yenileşme macerasının III. Selim’le başladığı söyle
nebilir. Bu macera II. Mahmut, Tanzimat ve Meşru
tiyet dönemlerindeki bir takım yenilik hareketleriy
le devam etmiştir.

Tüm bu dönemdeki yenilik hareketleri gayet ek
lektik (belli alanlarda ve seçilerek) yapıldığı için tam 
teslimiyetçi ve kökten batılılaşmacı sayılmazlar. Üs
telik o dönem batıcılığını, merkezî otoritenin temel 
karakterini değiştirmeden bir takım problemlere çö
züm arayışı olarak görmek durumundayız. Zaten Pro
testanlık sözcüğü de o zamanlar dini bir anlam taşı
maktan öte bir fonksiyona sahip değildi.

Türkiye’de İslam ve Protestanlık tartışmalarının 
geçmişi Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanır. 
(Max Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu 
başlıklı eserinin ilk baskısı 1905 yılında Almanya’da 
yapılmıştır.) İlk etapta İslam’ın modernleşmesi / ba
tılılaşması bağlamındaki resmi taleplerin sonucu ola
rak gündeme gelen Protestanlık olgusu iki şekilde al
gılanmıştır.

Bir yandan; İslam’ın sosyal hayatın her alanına 
(eğitime, siyasete, ekonomik ve iktisadi hayata, aile 
hayatına...) müdahale eden, kural koyan geleneksel 
formundan sıyrılması ve içinin boşaltılması suretiyle 
İslâm siyasetin emrinde pasif, hiçbir yaptırım gücü

yorumun batıda ekonomik kalkınmayı ve kapitalist 
süreci başlatan lokomotif olduğu düşüncesiyle; İslam 
dünyasında da ekonomik kalkınmayı motive edecek 
ve yeni oluşturulmaya çalışılan milli dine katkıda 
bulunacak bir unsur olarak görülmüştür.

Modernleşme / çağdaşlaşma talebinde ilk referans 
batılılaşma düşüncesi çerçevesinde Hıristiyanlığın 
Ortodoks ve Katolik yorumuna değil de Protestan 
yorumuna yapılmıştır. Bunun sebebi, Protestanlığın, 
maddi kalkınma ve ilerleme unsurlarını bünyesinde 
barındırdığı düşüncesidir.

Osmanlı’nın tarihteki misyonunu tamamlama
sından ve yıkılmasından sonra yeni bir yönetim ara
yışına giren Meclis’in içincien üç farklı görüş çıkmış
tı. Bu görüşlerden her biri, ülkenin içinde bulundu
ğu çıkmazdan kurtarılması ve geleceği hakkında 
farklı düşünce ve tutumlara sahipti. Kimileri (Os
manlıcılar), hiçbir değişiklik yapmadan eski düzenin 
devamını talep ederken, kimileri de (Batıcılar), eski 
düzenin tamamen kaldırılmasını ve yerine tamamen 
batıcı ve seküler / laik bir sistemin kurulmasının mü
cadelesini veriyorlardı.

Her biri ayrı bir talebi, paradigma / modeli, bilgi 
topluluğunu ve ayrı bir yorumu ifade eden gruplar, 
özetle, 1) İslamcılar / Muhafazakarlar; 2) Türkçüler / 
Turancılar; ve 3) Batıcılar / Laikler’den oluşmaktay
dı.

Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Naim, 
Said Nursi, M. Şemsettin gibi otoriteler İslamcılığı 
temsil ediyordu. Sırat-ı Müstakim  adlı yayın organ
larında faaliyet gösteren İslamcı kanadın en önemli 
özelliği; modem dönemin bir İslam yorumu olarak 
Müslüman kimliği koruma hassasiyetiyle modem 
bilgiyi geliştirme çabasına girişilmesiydi. Yani Müs
lüman kalarak, modernleşmeyi sağlamaya çalışıyor
lardı. Eklektik bir tutum içindeydiler. Batının ilmini 
ve fennini alarak, İslam, ahlak, kültür ve siyasetini 
korumayı amaçlıyorlardı. İslam ve modemite arasın
daki çelişkiler giderilmeye çalışarak uzlaştırma çaba
larına girilmişti. Örneğin inanç reddedilmiyor ama 
varlığı pozitif bilimlerle ispatlanmaya ve desteklen
meye çalışılıyordu. Bu paradigma, meşruiyet kayna
ğını ikiye bölmüş durumdaydı: İslamcılar asıl vurgu
yu dine yaparken, dünya görüşlerinde de batı bilimi
ni referans gösteriyorlardı.

Bir diğer paradigma, Türkçü ve Turancı paradig-
olmayan bir din haline gelmesi doğrultusundaki siya
si talebi temsil etmiştir. Diğer yandan da özellikle 
Protestanlığın Kalvinist yorumu dikkate alınarak, bu

madır. Ulusalcı / Milliyetçi epistemolojiden beslenen 
Türkçü yazarlar, görüşlerini Qenç Kalemler, Türk 
Yurdu, Türk Ocağı ve İslam M ecmuası gibi yayın
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organlarında yaymaya çalışıyorlardı. Ziya Gökalp, 
Yusuf Akçura, Fuat Köprülü gibi meşhur şahsiyetler 
tarafından dile getirilen bu görüş Türkçülük düşünce
sinin egemenliği doğrultusunda bilgi üretiyordu. 
Türkçü düşüncede ise asd vurgu ulusa yapılıyordu. 
Türkçü paradigma da meşruiyet kaynağını ikiye böl' 
müştü: Asıl vurgu ulusçuluğa yapılırken, dünya görüş
lerinde de batı bilimini referans gösteriliyordu.

Batıcılar ise modem laik paradigmayı temsil edi
yorlardı. Uzlaşmasız bir şekilde, dini / milli bir kaygı 
taşımadan topkımsal ve tarihsel farklılıkları dikkate 
almadan hararetli bir şekilde Batılılaşmayı / Protes-
tanlaşmayı savunuyor- _______________________
lardı. Batıcı paradig
mada meşruiyet kayna
ğı tekti. Hem asıl vurgu 
batılılaşmaya idi, hem 
de dünya görüşü olarak 
batılılaşma tercih edili
yordu. Özellikle İçti
hat Dergisi’nde görüş
lerini açıklıyorlardı. Meşhur batıcı Abdullah Cev
det’e göre batı “Nur”u da simgelemektedir ve Os- 
manlı da bu Nur’a koşmak zorundadır. Batı demek 
üstünlük ve güçlülük demektir. Batı uygarlıktır, bu 
bakımdan ekonomik ve toplumsal çağdaşlığı simge
lemektedir.

“Bu yüzyılın fikir ve ihtiyaçlarına uygun meden 
bir devlet olmak istiyorsak batılılaşmaktan başka ça 
remiz yoktur”. Batıcılık sevdasında bir başka batıc 
Celal Nuri daha da ileri giderek Türk kanının kal 
kınmaya müsait olmadığını bu yüzden de “Türk ka  
nına hatılı kan eklenm esi” gibi garip tekliflerde bu 
lunur.

Sonuçta dikkat edileceği gibi her üç görüşte de 
bütün referanslar modern batıya, batı bilimine ve 
dolayısıyla batı kapitalizmine ve sonuçta da Protes
tanlığa çıkıyordu.Tek farkla: İslamcılar ve Türkçüler 
eklektik (seçmeci) ve dikkatli davranmalarına rağ
men Batıcılar tam entegrasyonu istiyorlardı.

Tüm Kemalist kadroda da bir Avrupalılaşma ar
zusu vardı. M. Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, “dağ
lan delen, göklerde yol alan en uzak yıldızlara varana 
dek her şeyi gören bu modern uygarlık, modern seline 
karşı durulması imkansız olan bu uygarlık, Avrupa uy
garlığıdır.” Atatürk’e göre, “Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler mensuplar m emleketi 
olamaz» En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet 
tarikatıdır.” Öte yandan “Biz Avrupalıyız» Buna

Protestanlık dini bir mezhep olduğu halde, 
hatta dinin özüne bir çağrı içerdiği halde 
önayak olduğu toplumsal süreç, sonuçta 
dinin zayıflamasına ve özünden uzaklaşma" 
sına neden olmuştur.

hepimiz katılıyoruz» Bu cümle bizi teşvik eden bir 
savaş marşı gibi koro halinde, zengin, fakir, genç, 
yaşlı hepimizin dilinde, Avrupalı olmak bizim üU 
küm üzdür” diye yazıyordu Kemalist kadronun bir 
üyesi. Modern Adalet Bakanı Mahmut Esat da 
1926’da yeni medeni hukuku sunarken “Türk ulusu 
modem uygarlığı ve onun yaşam ilkelerini kayıtsız 
şartsız kabul etmeye karar vermiştir” diyordu.

Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin teorisyenle- 
rinden Ziya Gökalp, “Türk Milletindenim, İslam  
Ummetindenim, Qarp Medeniyetindenim” formülü 
ile yeni devletin felsefesini özetliyordu. Ziya Gö-

_______________________  kalp’e göre Modern
Devlet büyük sanayi 
üzerine kurulmalıydı. 
Gökalp 1929’da “Tür
kiye modem devlet ol
mak için her şeyden 
önce millî bir sanayi 
geliştirmelidir. Bunun 
için de Avrupa’nın ye

ni ve en gelişmiş tekniklerini uygulamalıdır. Sanayi
leşmek için bireylerde teşebbüs zihniyetinin doğma
sı beklenemez. Askeri teknik alanda yapıldığı gibi sa
nayi alanında da Avrupa’ya yetişmeliyiz” diye yazar.

Özetlemek gerekirse... Protestanlaşma süreci, bir
kaç alanda kendisini açıkça göstermektedir:

1- Dinin hayatın her alanından çekilip vicdanla
ra hapsedilmesi yoluyla seküler bir dünya kurma ça
basında kendini göstermektedir. Batıcı laik paradig
manın Protestanlaşma algısı, daha çok bu alanda be
lirgindir. Temel göstergeleri, dine ve dini olana her 
zaman düşmanca ya da mesafeli davranılması; eko
nomik ve iktisadi alanlarda da gücü ellerinde bulun
durdukları gibi (Türk kapitalistlerinin büyük bir kıs
mı da bu paradigmayla göbek bağı olan şahıslar ve 
şirketlerden oluşmaktadır). Diyanet İşleri vasıtasıyla 
da dînî hayatı kontrol altında tutmalarıdır (merkezi 
otorite).

2- Dini gerektiğinde kapitalizme ulaşma yolunda 
itici güç olarak kullanmaları. Özellikle 1980 sonrası 
Özal’m destek ve teşvikleriyle güçlenme eğilimi gös
teren ve 28 Şubat sürecinde de önleri kesilen İslam
cı sermayenin yapmaya çalıştığı şey de buna örnek 
olarak gösterilebilir. Sonraları kendilerine siyaset 
arenasında yaşama hakkı tanınmadığını anlayan ve 
türlü manevralarla önleri kesilen İslamcı kanat bu 
entegrasyon sürecine sermaye ile katılmak istemiş, 
fakat gerek kendi iç dinamikleri gerekse dışardan ge-
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len bir takım baskılar buna da izin vermemiştir (ki
mi kesimler tarafından Tarikat sermayesi veya Yeşil 
sennaye diye yaftalanan, kimi kesimler tarafından da 
Anadolu Kaplanları olarak göklere çıkarılan daya- 
nışma şirketlerinin durumu buna örnektir).

3 ' Çağdaşlaşma, modernleşme, ilericilik vs. mas
keleri altında din/gelenek düşmanlığı yapılması. Ta
rih düşmanlığı şeklinde de kendini gösteren bu yak
laşım, geçmişe ve geleneğe ait her ne varsa kökten 
sökülüp atılması gerektiği düşüncesiyle hareket et
mektedir.

4 ' İslam dünyasında özellikle Mısırlı Haşan el
Benna, Seyyit Kutup; ______________________
Pakistan’Iı Mevdudi gi
bi teorisyenlerin; Raşit 
el Gannuşi, Haşan Tu- 
rabi ve Malik bin Nebi 
gibi Kuzey Afrikalı 
Müslüman cemaat ön
derlerinin ortaya attık
ları ve yeniden Kitaba
(Kur’an-a) dönüşü savunan yeni Selefilik hareketini 
de Protestanlaşma bağlamında zikretmek eğiliminde 
olan bir takım yazarlar olsa da biz bu görüşlere katıl
mıyoruz. Bu hareketleri, İslam’ın kendi içinde yap
maya çalıştığı bir tecdit hareketi olarak görmek daha 
mantıklı gelmektedir. Zira sadece bir takım benzer
likler var diye her değişim hareketini Protestanlık 
eğilimi olarak görmek gibi bir saplantı bizi yanlış so
nuçlara götürebilir.

5- Yine, geçtiğimiz yüzyılın başında Kuzey Afri
ka’nın büyük bir kısmını yeniden mamur eden Senu- 
siUk hareketini bir takım formel benzerliklerden do
layı Protestanlaşma sürecine dahil eden görüşlere de 
kesinlikle katılmıyoruz. Genellikle îslami unsurlar 
taşıdığı kanaatinde olduğumuz bu hareket de İslam 
Tasavvufu’nun insanları meskenete ve atalete ittiği
ni iddia edenlere karşı verilecek güzel bir cevaptır. 
Tasavvufun böyle de yorumlanabileceğine iyi bir ör
nek de oluşturmaktadır. Anadolu’daki Ahilik ve Fü- 
tüvvet teşkilatlarını da bu örneğe ilave edebiliriz.

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz... Bizce her ye
nilik hareketini, özellikle İslam dünyası söz konusu 
olduğunda, Protestanlaşma olgusuna dahil etmek

Toplum ve kültürün dünyevileşmesi, bî  
linçin sekülerleşmesini üretti ve böylece 
de dünyayı, olayları ve olguları hiçbir dini 
ve metafizik/aşkın kaynağa başvurmadan 
yorumlayan laik bireyler / sistemler oluştu.

lam’ı insanlığın problemlerini çözmekten aciz, zama
nı geçmiş, köhne bir din gibi algılayarak tüm refe
ranslarını Batıya/Hıristiyanlığa gönderme yapmak 
suretiyle kurtulunacağını zannetmek. 2) Ekonomik 
unsur; Maddi kalkınmayı, toplumsal, ahlaki kalkın
mayla özdeş tutup, kapitalistleşirsek kurtuluruz diye
rek tüm sorunu paraya bağlamak ve parayı elde et
mek için de her yolu meşru görüp, gerekli kurum, sis
tem ve personeli de batıdan ithal etmek veya Batılı 
kavramlarla oluşturmak. (Oysa bankaların, faizli ve 
kredili alış veriş sisteminin, borsanın, kumar sektö
rünün vs. milletin başına açtığı belalar ortadadır.)

_______________________  Bunların dışındaki
tüm yenilik isteklerini 
ihanet boyutuna var
madığı sürece, iyi ni
yetli fakat cahilce çı
kışlar olarak görme 
eğilimindeyim. Meş
ruiyet bağlamında 
din-devlet ilişkileri 

Diyanet’in bir meşruiyet aracı olarak fonksiyonuna 
değinmeden önce, din-devlet ilişkileri konusunda 
birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Meşruiyeti
ni dinden (ya kısmen ya da tamamen) almalarına gö
re devlet modellerini üç grupta toplayabiliriz.

1) Din ve devlet birbirinden farklı iki ayrı kurum 
değil tek bir kurumdur. Dinin başı da devletin başı 
da bir tek karizmatik şahsiyettir. (Peygamberlerin ay
nı zamanda devlet başkanı oldukları sistem).

2) Dine bağlı devlet (Din devleti / Teokratik 
Devlet) : Teokratik sistemde din ve devlet birbirin
den ayrı yapılanmalardır ve devlet büsbütün din ku
rallarıyla yönetilir. Bu sistemde ruhani olanın (Tan
rı/din) cismani olana (Dünya/devlet) üstünlüğü var
dır. Batı Roma Katolik Kilise Devleti böyledir.

3) Dinin yönetime bağlı olduğu devlet: Bu model 
önceleri Doğu Roma Kilisesi’nin Ortodoks mezhebi 
çerçevesinde kendisini göstermiştir. Din resmen 
devlete bağlıdır. Protestanlığın icadından sonra din 
ve devlet birbirinden tamamen ayrılmak istendiyse 
de (Sekülerİzm/Laiklik) bu başarılamamış ve din ço
ğu zaman siyasetin vesayetinden ve manipülasyo- 
nundan kendisini kurtaramamıştır.

1 vardır: 1) Dini/Asketik unsur. 2)Ekonomik güç / pa- Ve Diyanet’in İşleri...
 ̂ ra. Bu sebeple bir hareketin Protestanlaşma eğilimi 
; gösterip göstermediğinin de iki aşaması olmalıdır. 1) 
j Dini unsur: “Geriliğin” kaynağını İslam’da görüp, İs-

Türkçe’de “dinin hükümlerine uymak” demek olan 
“diyanet” kelimesi, “Diyanet İşleri” tabirinde tama-
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men “Din” anlamında kullanılmıştır. Burada 
“din”den kastedilenin İslam dini olduğu açıktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924’de Şer’iŷ  
ye ve Evkaf vekaletinin lağvedilip onun yerine Baş' 
vekalete (Başbakanlık’a) bağlı olarak 429 sayılı ka- 
nunla kuruldu. Bu kanunun 1. maddesi, devletin di' 
ne çizdiği sınırın ifadesi hükmündeydi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde muamelat-ı nâsa dair 
olan ahkamın teşrî ve infazı TBMM ile onun teşkil 
ettiği hükümete ait olup dini mübîni İslam’ın bun
dan mâadâ îtikâdât ve ibâdâta dair bütün ahkâm ve 
mesâlihinin tedviri ve müessesât'i dîniyyenin idâre- 
si için Cumhuriyet’in 
makârrında bir Diyanet 
İşleri Reisliği tesis edil
miştir.”

Bundan böyle devle
tin Diyanet İşleri Baş- 
kanlığı’na (DİB) göster
diği iştigal sahası, İs
lam’m inanç ve ibadet- 
leri ile cami, mescit,
medrese gibi dini kurumlann idareleridir. Bunun dı
şında hiçbir konuyla ilgilenmeyecektir. Bu aşamada 
devlete bağlı din sistemine dönülmüştür. DİB, artık 
siyasi partilerin elindedir.

Bir Meşruiyet ve Kamuflaj Aracı 
Olarak Diyanet

Hiçbir sistem, bu meşruiyet kaynaklarından birini 
veya hepsini hiçbir zaman kaybetmek veya karşısına 
almak istemez. Modern devlet için din ve dini ku
rumlar ve dini şahsiyetler sadece bir meşruiyet kay
nağı ve kamuflaj aracı olarak vardır. Bunun için dev
let laik yasalar izin vermese bile Diyanet İşleri Baş
kanlığı gibi bir kurumu ve örgütlenmeyi bünyesinde 
barındırmaktadır.

Cumhuriyet’in kurucu kadroları tarafından oluş
turulan ve tüm cumhuriyet hükümetleri tarafından 
sürekli yeniden yorumlanarak uygulanılan batıcı / 
kapitalist paradigma, ciddi bir anomi7 yabancılaşma 
sorununu da beraberinde getirmiştir. Seksen yıldır 
kendini batıya eklemlemeye ve kapitalistleşmeye ça
lışan siyasi sistem bu süreçte kendisini NATO ve 
Avrupa Birliği’ne girme politikalarına endekslemiş 
ve önünü / yönünü batıya çevirmiştir. Fakat bir tür
lü halkından, tarihinden ve dininden tamamen kop
mayı başaramadığı için de, bu eklemlenme sürecini

İslâm’ın kapitalizme ve kapitalistleşmeye 
izin vereceğini söylemek zor, hatta im
kansızdır. Bizce kapitalistleşme yolunda 
atılan her adım ancak İslâm’dan uzaklaş
makla mümkün olacaktır-

(Protestanlaşma sürecini) bir türlü tamamlayama
mıştır. Tabiri caizse, vücudu İslam’da ve Türklük’te 
(yani kök paradigmalarını yine kendi değerlerinden 
alan) bir görünüm arz etmektedir. Vücudu bu top
raklarda olmasına rağmen, aklını ve kafasını / gözle
rini batıya çeviren sistem boyun ağrıları çekmekte
dir. Yine bu Avrupa Birliği’ne entegrasyon / Protes
tanlaşma sürecinde kendisini kapitalist batıya ek
lemlemeye çalışırken, sürekli yasa değişiklikleri ya
parak (AB(i)ye uyum yasaları) kendi halkını sindir
meye çalışarak (en belirgin şekli başörtüsü yasağı uy
gulamaları ile) bu sürecin gereğini yapmakta, bu za

man zarfında halktan 
gelecek tepkilere 
karşı da kendisini Di
yanet gibi bir kurum
la meşrulaştırmaya 
ve kamufle etmeye 
ihtiyaç duymaktadır. 

Bu çalışma tasar-
-------------------------------------  ladığımız boyutları

fazlasıyla aşmış du
rumdadır, bu yüzden daha fazla uzatmayıp Diyanet’in 
Mayıs ayı içinde yaptığı Güncel Dini Meseleler top
lantısında alınan kararlardan bir kısmını da konuyla 
ilişkilendirerek tartışmamıza son vermek istiyoruz.

Güncel Dini Meseleler 
İstişare Toplantısı

Mayıs ayının ikinci haftasında (14-18 Mayıs) Diya
net İşleri Başkanlığı’nm tertiplediği Güncel Dini 
Meseleler İstişare Toplantısı, İstanbul’da Boğaz’a na
zır Tarabya otelinde yapıldı. Toplantıya çoğu akade
mik çevrelerden, “Diyanet İşleri” ve “Diyanet Vak
fı” görevlilerinden olmak üzere yüz kişi katıldı. îlki 
1998-1999 yıllarında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 
tarafından düzenlenen ve Abant Gölü kıyısında ya
pılan toplantıları çağrıştıracak mesajlar alındı ise de 
Abant toplantılarından farklı tarafları da vardı. 
(Abant toplantılarının sonuncusu 13,14,15 Temmuz 
2002’de yapıldı).

Sonuç bildirgesinde açıklanan kararlar toplam 38 
maddeden oluşmakla birlikte daha genel bir tasnif 
yapıldığında bu başlıkları sekiz maddede toplamak 
mümkündür. Bizim değinmek istediğimiz madde sa
yısı dörttür: 1) Dînî metinleri okuma, anlama ve yo
rumlamayla ilgili olanlar 5 madde; 2) Din ve sosyal 
değişme ile ilgili konular 5 madde; 3-Tarihte ve gü
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nümüzde kadının toplumsal konumu, rolü ve kadın 
sorunlarıyla ilgili 12 madde; 4-Ana dilde (Türkçe) 
ibadetle ilgili 2 madde: Bunlardan ilki “Türkçe Na
maz kılınabilir mi, kılınamaz mı?” sorusuyla; İkincisi 
ise Türkçe Ezan ve dua ile ilgili.

Toplantının hangi amaçla yapıldığı net olarak 
kamuoyuna açıklanmadığı ve inandırıcı gerekçeler 
gösterilmediği için doğal olarak toplantının amacı 
ve niyeti hakkında farklı görüşler ortaya atıldı. Şim
di bunlardan birkaçını naklederek bazı hatırlatmalar 
yapalım.

1' Toplantı devam etmekte olduğu sık sık tekrar
lama gereği duyulan 28 
Şubat sürecinin bir 
uzantısı olabilir. Toplan- 
tıyı düzenleyen kurumun 
resmi bir kurum oluşu, 
katılımcıların tamamı
nın devlet memuru olu
şu, buna ilaveten de alı
nan kararların konjonk- --------------------------------
türe uygunluğuna dikkat
edildiğinden her tür yoruma müsait kaypak ve yuvar
lak ifadelere yer verilmesi böyle bir tahmini haklı çı
karacak en açık göstergedir.

Daha açık bir ifadeyle toplantı bir takım etkili ve 
yetkili kurumların vesayetinden kurtulamamıştır. 
Mesela toplantının en ağırlıklı maddesi kadın soru
nuyla ilgili olmasına rağmen Türkiye’de tamamen 
dini sebeplerle başını örttüğü için okullarına alınma
yan, tüm resmi kurumlarda haklarında soruşturma 
açılan çalışan örtülü kadınların haklarına hiç deği
nilmeden geçilmiş ve sonuç bildirgesinde konunun 
önemine açık bir dille değinilmemiştir.

Bu konuda sadece toplantının bayan müdavimle
rinden ilahiyat uzmanı Dr. Hidayet Ş. Tuksal’ın ba
sına yansıyan beyanları bile konuyu yeterince açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Tuksal komisyonla
rında, başörtüsü yasağının gündeme gelmesine rağ
men bildiride yer verilmemesinde, “bazı kesimlerin 
gerilim oluşturmasının etkili olduğunu” söylemiştir. 
“Benim gönlüm de başörtüsünün dini bir emir olarak 
bildiride yer almasından yanaydı” diyerek açıklama 
yapan Tuksal, başörtüsü meselesinin bildiride neden 
olmadığını şöyle açıklıyor; “Bence bazı kesimler tara
fından körüklenen bir gerilim, başörtüsü üzerinde

Protestanlaşma, İslâm’ın hayatın her ala  ̂
nına müdahale eden, kural koyan gelenek
sel formundan sıyrılması ve içi boşaltılarak 
siyasetin emrinde pasif, hiçbir yaptırım gü
cü olmayan bir din haline gelmesidir.

odaklaştı. Böyle bir gerilimin varlığı bızleri daha 
konjonktürel ifadelerle bunu dile getirmemize ve bu 
yönde ifadeler kullanmamıza neden oldu. Oluşturu

lan gerilimin başörtüsü üzerinde odaklanmasından 
dolayı dini terminolojiden kaçındık ve konjonktürel 
ifadeler kullandık”.

Diyanet İşleri Başkanı M . Nuri Yılmaz da top
lantının başladığı gün gazetecilerin, “başörtüsü de 
gündeme gelecek mi?” sorusuna, “takip edin göritr- 
sünüz, bana başörtüsünü sormayın” türündeki be
yanatı, yine aynı gün T.D.V (Türkiye Diyanet Vak
fı) Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu’nun “Başörtü
sü de bildiride yer alacak” şeklindeki ifadelerine 
rağmen bildiride başörtüsüne yer verilmemesi kendi
sine hatırlatıldığında “bu konuda konuşamam, çün

kü 657’ye tabi me
murum, bu konuları 
başkana sorun” diye
rek konuşmaktan ka
çınması dikkatlerden 
uzak tutulmamalıdır.

2- Toplantı 11 
Eylül olayları sonu-

-------------------------------------  cunda Ortadoğu’da
dini ve toplumu ye

niden yapılandırmaya çalışan A.B.D ve yerli uzantı
ları ile “toplum mühendisliği”ne yeltenen mihrakla
rın etkisiyle yapılmış olabilir. 11 Eylül’ün hemen er
tesinde Henry Kissinger’in “bundan böyle savaş, 
sanıldığı gibi Batı ve İslam arasında değil, İslamcın 
kendi içinde olacaktır. Fundamentalist îslam^la 
modern İslam arasında bir savaş yaşanacaktır”, 
türündeki başka bir çok açıklamayı da dikkate alma
dan olayı tam anlamak mümkün değildir, diye düşü
nüyorum.

Kissinger’ın sözleri küçük bir farkla Türkiye’de 
Qeleneksel İslam'Modern İslam ayırımı şeklinde 
körüklenmeye çalışdmıyor mu? Toplantıda alınan 
kararların neredeyse tamamı Geleneksel İslam anlayı
şına karşı bir tavrın göstergesi değil mi? Çorum İla
hiyat Fakültesi dekanı Haşan Onat’ın “gelenek başi' 
mızın belası. Bunun hakkından geleceğiz” türün
deki cüretkar sözleri gelenek düşmanlarının ortak 
görüşlerini yansıtır nitelikte değil mi?

M. Şevket Eygi’nin Milli Gazete’deki köşesinde 
ismini vermekten kaçındığı ve “zındık” diye nitele
diği bir kişiden aktardığı, “bu kongre bir ilktir. B aş
langıçta biraz ihtiyatlı hareket edildi. D aha cesur 
olmak lazımdır. D aha fazla reform yapmak gereki-
yor...** cümleler de metin hazırlanırken yeterince iyi 
niyet taşınmadığını, asıl kızılca kıyametin, eğer yapı
lırsa, ikinci toplantıda konuşulacak konulardan son
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ra kopacağını söyleyebiliriz.
Toplantının sonuç bildirgesinin sekizinci madde

sinde “dinle çağdaş^ değerler arasında hir çatışma 
olduğu*^ düşüncesi reddediliyor; halbuki daha ne 
anlama geldiği bile açıkça belli olmayan kıytırık bir 
çağdaşlık teranesiyle (Biz bu çağdaşlık te-ranesinin 
Protestanlaşma olgusu ile birebir örtüştüğünü iddia 
ediyoruz) Din’in nasıl aynı değerleri paylaşacağını ve 
uzlaşacağını hala anlayabilmiş değilim ve şunu açık
ça söylüyorum: Din (İslam) sözümona çağdaş olarak 
addedilen değerlerle gerektiğinde çatışır ve bundan 
dolayı da hiçbir zaafa uğramaz.

On ikinci maddede, kadın ve erkeğin gerek on- 
tolojik olarak, gerekse dini sorumluluk, hukuki ehli
yet, temel hak ve hürriyetler bakımından eşit olduğu 
söylenmektedir. Bu görüş de yeterince açık olmayıp 
izaha muhtaçtır. Kadın-erkek hakları tartışılırken 
eşitlik değil de adalet prensibinin dikkate alınması 
daha doğru olur kanaatindeyiz; zira her eşitlik adale
ti sağlamayabilir. Üstelik ne tarihte ne de günümüz
de çok yönlü bir eşitliği sağlayabilecek güçte bir sis
temin var olduğu da ispatlanamaz.

On sekizinci maddede zikredilen “kadınların şa
hitliği” konusu da çok ciddi bir konudur, tartışma 
götürmeyecek kadar açıktır. Özellikle çağımızın oku
muş yazmış uzmanlaşmış kadınlarının bir tanesinin 
kendi uzmanlık alanında yaptığı şahitliğin konunun 
cahili on erkeğin şahitliğinden üstün olduğunu iddia 
eden Proflarm çıkması hem düşündürücü, hem de 
gülünçtür.

Otuz birinci maddede “Haccın mümkün olan en 
kısa süreye indirilmesi, bu durumun maliyeti düşüre
ceği ve kurban gerektirmeyen İfrat Haccı’na özendi
receği” görüşü de bir zamanlar Hac’da kesilen kurban 
etlerinin peşine düşmeyi milli bir görev zanneden ve 
Türk hacılarının harcadığı paraların hesabını yapıp, 
bir taraftan “milli servet Arabistan’a akıyor” yaygara
sı yaparken; diğer taraftan İsviçre bankalarına servet 
stoklayan medya şövalyelerinin görüşlerinin farklı ve 
daha münasip bir ortamda dile getirildiği düşüncesi
ni çağrıştırıyor.

Otuz dördüncü maddede Kur’an’ın asli lafzını 
okuyamayanların, öğreninceye kadar tek başına na
maz kılarken mealiyle namaz kılabileceği belirtiliyor 
(bu sürenin bir alt sınırı veya üst sınırı yoktur, bir 
kimse ben bir yıldır namaz surelerini ezberleyeme- 
dim, bu yüzden de mealiyle namaz kılıyorum dese,

“hayır olmaz” mı diyeceğiz, ayrıca mesela Fatiha su
resinin sadece bir metni vardır ve bunu ezberlemek 
en cahil insanın dahi bir kaç gününü bile almaz, ay
nı sürenin onlarca değişik meali varken ve birini di
ğeriyle karıştırma ihtimalleri her zaman mevcutken 
bu kimsenin mealleri nasıl ezberleyip aklında tutaca
ğını ve ortaya çıkacak komediyi ve gayrı ciddiliği hiç 
aklımızın köşesinden bile düşünmüyor muyuz?

İkinci toplantıda görüşülmesi planlanan konular şöy
le belirtilmiş:

1) Anlama ve yorumlama, 2) Tarihsellik, 3) Dil,
4) Klasik yönetim sorunları, 5) Talil-Taabbüd ayırı
mı ve sınırları, 6) Hz. Peygamberin dindeki konumu, 
7) Akıl-vahiy ilişkisi, 8)Din -toplum ilişkisi, 9)Din- 
bilim ilişkisi.

Konu başlıkları her ne kadar kısa ve kapalı sözcük
lerle ifade edilmeye çalışılsa da konulara vukufiyeti 
olanlar bu konuların ne kadar ciddi tartışmalara yol 
açabileceğini tahmin ederler. Zira gerek Diyanet’in 
gerekse bir takım ilahiyat hocaları ile araştırmacı ya
zarların bu konularda söyleyecekleri zaten eserlerin
den ve basından bilinmektedir. Bu konularda Diya- 
net’in yapacağı tek şey farklı görüşlerin ortasını bul
mak ve uygun bir lisanla deklare etmek olacaktır.

Sonuç

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği ve çoğun
luğu akademisyenlerden oluşan, bir grup araştırmacı 
ve bilim adamının katılımıyla gerçekleşen “Güncel 
Dini Meseleler İstişare Toplantısı” hakkında söy
leyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu toplantı 
kimilerinin iddia ettiği gibi, dinde reform amacıyla 
yapılan bir toplantı mı? Toplantı, Protestanlaşma 
sürecinin bir uzantısı olarak görülebilir mi? Bir 
“ilahiyatçılar konsili” olarak tanımlayabilir miyiz? 
Toplantıya katılanlar Incil’de bir takım değişiklikler 
yapmak amacıyla toplanan “konsil” üyelerine ben
zetilebilir mi? Gerçek niyetleri ne? Ne kadarı 
masum, ne kadarı değil? Yaptıkları işte ne kadar 
samimi ve dürüstler? Yüz kişinin de aynı ortak sonuç
ta ittifak etmesi ne kadar mümkün? Alacakları karar
lar kimleri ilgilendirir, kimleri ilgilendirmez? Alınan 
kararların bağlayıcı özelliği olacak mı?

Bütün bu soruların sayısını çoğaltmak mümkün. 
Ama, cevaplarını zamanla daha iyi görüp anlaya
cağız. ■
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DİYANETİN DİN SÖYLEMİ YA DA 
BAŞKASININ ALANINDA 

“KAÇAK” DİN İNŞASI

H. VİCDAN TEKİN

Din olgusu, gerek Türkiye özelinde gerekse 
global ölçekte farklı paradigmal yapıların 
tartışılıyor olmasına paralel bir şekilde, dik

kat çekmeye ve özel bir alan açmaya devam etmek
tedir. Din olgusunun bilhassa Tanzimat'tan bu yana, 
yeni bir konsept içerisinde konumlandırılış biçimi, 
bu tartışmaların odak noktasında yer almaktadır. 
Cumhuriyet dönemi ile birlikte din işlerinin yürütül
mesinden sorumlu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurumu ihdas edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlı- 
ğı'nın kuruluş ve görevleri ile ilgili kanunda belirtil
diği üzere "İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları 
ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydın
latmak ve ibadet yerlerini yönetmek" üzere konumlan
dırılan Diyanet, her dönemde din söz konusu oldu
ğunda, olumlu veya olumsuz bir çok anlatımların 
odağına yerleşmiştir. Biz burada öncelikle Diyanet'in 
din anlayışı açısından nerede durduğunu, kısaca top
lum tarafından nasıl algılandığını ve son olarak Di
yanet İşleri'nce düzenlenen Güncel Dini Meseleler 
İstişare Toplantısı metnini esas alarak din olgusunun 
toplumsal tezahürleri ve paralel anlaşılma biçimini 
çözümlemeye çalışacağız.

Bir gazetede Diyanet İşleri Başkanı ile yapılan rö
portaja bakıldığında, Diyanet'in etkinlik ve projele
riyle ilgili fikir sahibi olmak mümkün görünmekte
dir. Birçok güncel sorunlara ilişkin Nuriye Ak
man'ın sorularına "bu bizi ilgilendirmez", "bunu ge
çelim", "yetkimiz yok" gibi cevaplarla karşılık veren 
Başkan'a, en son Akman'ın söylediği söz; "bu cevap
lardan sonra ben size ne sorayım?" olmuştur. Ak
man'ın şu sözünün de altının çizilmesi gerekir;" Söy- 
leşimizin t̂çeriğiza  ̂
söyleşiyi güçlü kılan içinin boş olmasıdır." (Akman, 
2002) Fakat röportaja bütüncül bir yaklaşımla ba

kıldığında Diyanet'in kendi alanını oldukça daraltan 
bir söyleme sahip olduğunu gözlemlemek mümkündür.

“Diyanet”

Yukarıdaki ifade bir çok açıdan toplumun alt statü 
gruplarında yer alan çoğunluğun "Diyanet" kelimesi
ni telaffuz biçimini belirtmektedir. Bu telaffuz biçimi 
Diyanet'in beklentilere cevap vermemekle oluşan 
çapraşıklığı kelimeye yansıtan bir iç dünyayı ifade et
tiği gibi, bir çok konularda halkın bilgi düzeyinin 
içeriğini dolaysız bir biçimde vermektedir. Kurumun 
tam adının "Diyanet İşleri Başkanlığı" olmasına kar
şın sadece "dinayet" biçiminde ifade edilişi, kısa yol
dan "din"le ilgili olan bir anlatıma denk gelmekte
dir. Öncelikle, Diyanet'in halkın gözünde önemli 
bir konumunun olduğu belirtilmelidir. Çünkü "dini 
otorite" bağlamında başat konuma yerleştirilen Di- 
yanet’in, halkın nezdinde söyledikleri "kesinlik" bi
çiminde algılanmaktadır. Özellikle ilk Diyanet İşleri 
Başkanları'nın Osmanlı'nın son dönemlerinden kal
ma ulemadan olması, özellikle yaşı ileride olan kişi
lerce bu insanların ilmiyle kazandığı statülerin, sa
hiplendikleri makamlara aktarımını sonuçlamakta- 
dır. Bu imajı Diyanet İşleri Başkanı'nın cübbe ve 
sarık gibi dinsel sembolleri yine sembolik olarak ma- 
bfet dışında giyinebilmeleri pekiştinnektedir.

Halk nezdinde "din" in önemini koruyor olmasına 
paralel olarak. Diyanet'in mevcut yapı içinde kazan
dığı tanım ve konumlandırılış biçimi bu bakımdan 
önemsenmelidir. Bu sebeple dini çağrıştıran her ne 
varsa, din ve kutsal arasında kurulan özdeşliğe para-

yebiliriz.. Bir çok sosyal faaliyetin ya danışmanı ya da 
bizzat aktörü veya organizatörü olarak birincil konu
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munu korur. Fakat bu durum, çoğunlukla bir din gö
revlisine tanımlandığı konumunun dışında bir 
takım görevler yükler ve ortak ilişkilerde yazılı olan
dan başka kriterler oluşturur. Sözgelimi; halk izinli 
olduğu günlerde dahi camiye gelip namaz kıldırma
yan imamı eleştirir. Çünkü imam fedakarlık esasına 
göre çalışması gereken, kendisinden böyle bir mis
yon beklenen kişidir. Halbuki o da devletten maaş 
alan, izinli olduğu günlerde çalışmayan bir memur
dur. Diyanet, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam'ın 
"ne"liğine dair de ciddi bir tanım ve tüm insanlığa 
getirdiği bir teklife sahip görünmüyor. Bunun 
bilhassa Türkiye ve Di
yanet'ten beklenmesi
nin tabii ki özel bir an
lamı vardır. Türkiye 
tüm diğer İslam ülkele
rinin uzun zamanlar 
hamisi ve lideri olan 
Osmanlı'nın varisi ola
rak, Diyanet de bu ül
kenin dini işlerle yetki
li tek kurumu olarak algılanıyor. Böylesine önemli bir 
algılama konusu olan Diyanet, İslam'la ilgili ciddi 
projeler geliştirmesi gerekirken "İslam çağdaş değer
lerle çatışmaz", "İslam akılcı bir dindir" replikleriyle 
sloganlar içerisinde boğulmaya devam etmekte ve bir 
çok beklentileri hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Bu bağlamda dine farklı siyasetlerin yaptığı ba
sınç, Diyanet'in tartışma ve cevaplarını refleksiv ha
le getirmektedir. Diyanet yetkililerinin ya da orada 
muhtelif birimlerde görev yapan İlahiyatçıların te
mel problematiği ve problemi ele alış biçimlerinin iz
leri sürüldüğünde bu argümanın geçerliliği ortaya çı
kabilir. Sözgelimi; Bir dergide yayımlanan "Diyanet 
ve Kadın" başlıklı yazıda, öncelikle tarihteki ulema 
ictihadlarmm eleştirildiğini, kadının devlet başkanı 
olması, daha geniş anlamda kadının idari görevlerde 
yer alması konusunu sorunsallaştırdığını görmekte
yiz. Konunun İslam hukuku açısından çözümlenişi 
alanımız dışında olduğundan bizim burada dikkat 
çektiğimiz nokta: ilk elden sorun yapılan konunun 
kendisidir. Bu konuda taraf oluşlar veya böyle bir so
ruya verilecek cevaplar, Türkiye'de İslam'ın 
çağdaşlaşıp çağdaşlaşmadığını (?) denetlemek nokta
sında turnusol kağıdı işlevi gördüğünden, bu konu 
sorunsallaştırılmak zorunda kalınmıştır. (Bkz. 
Sucu, 2001; ss. 55-60) Kadın konusunun tartışılma 
biçimi de, Türkiye'de İslam'ın modern dünyaya uyu

Diyanet, İslâm'la ilgili ciddi projeler geliştir
mesi gerekirken "Islâm çağdaş değerlerle ça
tışmaz", "Islâm akılcı bir dindir" replikleriyle 
sloganlar içerisinde boğulmakta ve bir çok 
beklentileri hayal kırıklığına uğratmaktadır.

mu çerçevesinde denetim işlevi gören bir bağlama 
sahiptir. Daha önce saptanan "kadın" ile ilgili ilkele
ri (burada kadından söz ettiğimiz için kadın) Diya
net'in ne ölçüde içselleştirdiği önemsenmektedir.

Devamlı bir şekilde İslam'ın bilime, akla, fenne 
aykırı olduğu yolundaki argümanların Tanzimat'tan 
bu yana tekrarı, Diyanet'i İslam'ın akla, bilime 
ve fenne uygun bir din olduğu şeklindeki savunmacı 
pozisyona itmektedir. Suçlama ve savunma biçimin
de devam eden bu refleksiv tavır, her iki karşıt argü
manın açılımlarını kapatmakta ve İslam tam da bu 
sebeple kaygan bir siyasallaşmanın içine itilmekte

dir. Bu bağlamda Diya
net'in söyleminde İs
lam kendi içinden ko- 
nuşmayıp, dışarıdan 
konuşmaya kışkırtıl
maktadır. Refleks özel
likler taşıyan bu söyle
min içeriğinde yer 
alan "çağdaş" olana 
ilişkin değerler üzerin

den İslam'ın alanını açan bir retorik izlenmektedir. 
Din Türkiye'de geleneksel tavra uygun düşen bir bi
çimde kültürel anlam kodlarını oluşturması açısın
dan önemsenen ve vazgeçilemeyen bir değeri ifade 
eder. Burada din, geleneklerle ve farklı kültürel yapı
larla içiçe geçerek farklı bir işlerliğin konusu olmuş
tur. Fakat din son tahlilde, ekonomi, siyaset gibi 
kendi alanına sahip bir fenomen olarak tanımlanmış 
ve konumlandırılmıştır. Hiçbir alanın bir diğerine 
müdahale etmediği bu seküler yapıda dinin kendi 
alanı dışına müdahalesi bir tecavüz olarak belirlen
miştir. Bu bağlamda dinin kalbe ait bir mesele ve me
kanizma olarak anlaşılması, İslam'ın yerinin kendisi 
gibi temiz kalp olarak belirlenmesi aslında başından 
beri hedeflenen bir ilke idi. Buna bağlı olarak da 
"kalp temizliği" söylemi her dönem yinelenen ve "İs
lam'ın kalbe ait olduğu" argümanını vurgulayan güçlü 
bir retorik olmuştu.

İslam'a biçilen bu alan gerçi Türkiye'de konjonktü
re ve reel siyasete göre genişleyip daralma göstermiştir. 
Bu durum çoğu zaman Diyanet'in işlerliğine dair bir re
ferans yapılmışsa da aslında son kertede yukarıda tanım
ladığımız çizgi her dönemde belirleyici olmuştur. Diya
net'in konumu ve algılanışına ilişkin bu kısa tahlilden 
sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15-18 Mayıs-2002 
tarihinde Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - 
I'in sonuç bildirgesini incelemeye geçebiliriz.
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"Değer" parantezinde çok geniş spektrumlu 
bir okuma ve tartışma yapmaksızm, sosyal 
değişmeyi merkeze alan "dini çözümler", ilk 
planda içselleştirme, daha sonra da meşru
laştırma aracı olmak durumunda kalırlar.

Güncel Meseleler ve İstişare Toplantısı

Öncelikle metne bütüncül olarak bakıldığında kimi 
zaman metnin kendi ifadesiyle "geleneksel" denilen 
tavırlar ve söylemler gözlemlenmekle birlikte, bir 
yandan medya çerçeveli bir tartışmanın bu toplantı  ̂
yı içerik olarak belirlediğini, diğer taraftan "bilim", 
"akıl'vahiy ilişkisi", "tarihsellik", "çağdaş değerler" 
gibi parantezlerden bir din okuması yapıldığını söy
leyebiliriz. Özellikle ibadet ile ilgili konularda klâsik 
İslam Hukuku kitaplarında yer alan ilkelerin çoğun
lukla te'yid edildiğini ve Hac, kurban, zekat gibi iba
dete müteallik bazı
teknik hususlarda -----------------------------------
medyada tartışılmasına 
paralel kimi konjonk- 
türel (=şaz) hükümle
rin tekrar vurgulandı
ğını belirtebiliriz. Fa
kat bu vurgu İslam'ın 
çağdaş değerlere uy
gunluğu argümanını
te'yid eden bir mesaj içeriği de taşımaktadır. Metin 
okunduğunda çoğu sosyal katmanların bilinçaltında 
"iyi" gösterenine sahip kavramların (bilim, teknoloji, 
sosyal değişme, çağdaş değerler...) açtığı ve genişletti
ği alanda bazı muğlaklıklar taşımaktadır. Bu muğlak
lık bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer 
yandan din olgusunun mevcut konumuyla da yakın
dan ilişkili gibi görünmektedir. Şimdi metne yansı
yan din anlayışını satır aralarına inerek çözümleme
ye ve açımlamaya geçebiliriz.

Metinde "bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin 
hızlandırdığı sosyal değişim, geleneksel dini anlayışları de
rinden etkilemiş, bir çok meselenin yeniden ele alınması
nı zorunlu kılmış ve acil çözüm bekleyen yeni problemler 
ortaya çıkarmıştır. Bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi 
gereken bu problemlerin, kamuoyu önünde tartışmaya 
açılması, sağlıklı çözümlere ulaşmayı engellediği gibi, top
lumda zihinsel bir karmaşaya yol açmakta ve halkımızın 
dini duygularını rencide etmektedir." ifadesi yeniden 
gözden geçirildiğinde yeni problemlere sağlıklı çö
zümlerin ortaya konulması temel amaç olarak belir
tilmekle birlikte, "bilim", "teknoloji", "sosyal değiş
me" kavramları etrafında geliştirilen argüman, kana
atimizce muğlak bir söylem olarak görünmektedir. 
Zira metnin bir yerinde vurgulandığı üzere, şayet

bilimsel yöntemle ele alınacağı açıklanması gereken 
bir nitelik arz etmektedir. Çünkü ampirik ve poziti- 
vist bir içeriğe sahip monolitik bilim anlayışından, 
Thomas Kuhn ve Karl Popper'in yeni bilim anlayış
larına, doğrulamacı ve yanlışlamacı yaklaşımlara ka
dar farkhlık arz eden (Bkz. Çiğdem, 1985; 36-42), fa
kat "Tanrı", "ahiret", "vahiy" gibi kavramlara en 
iyimser biçimde agnostik tavır takınan bilimin, 
Kur'an ve Hadislerin tümü söz konusu olduğunda na
sıl bir temellendirme ve inşa biçimi sergileyeceği so
rusu cevapsız kalmaktadır. Bundan daha önemlisi bi
limsel yöntemin, Kur'an gibi tamamıyla vahye daya

nan bir kitabın meşru
iyetini tartışmaya açıp 
açmadığını, vahy ori
jinli Kur'an ayetlerini 
bir bilgi sayıp saymadı
ğı sorusunu cevaplan
dırmadan Kur'an-ı Ke
rim'e bilimsel bir yön
temle nasıl yaklaşıla
caktır? Burada "bilim", 

"bilimsel yöntem" kavramları yukarıda da belirttiği
miz gibi bilinçaltlarındaki "iyi" göstereninden hare
ket edilerek kullanılmakta, bunun sonucu olarak po
püler bir anlatımla kavranmaktadır. Yanlış anlama
ları bertaraf etmek üzere bilimi ve bilimsel yöntemi 
bir red konusu kılmadığımızı, bunların da bir bilgi el
de etme yöntemi olduğunu vurgulamalıyız. Fakat her 
bir yöntem kendi imkanlarını zorlayan bir dekoder 
gibi algılandığında ulaşılacak sonuçlar ve getiriler de 
peşinen berhava olmakta ve karmaşıklığı beslemek
tedir.

Fakat metinde geçen "dini meselelerde görüş açık
lanırken bilimsel bir yönteme dayanılması, dini kaynak
ların keyfi bir şekilde 'meşndaştırma aracı' olarak kulla
nılmasını önlemesinin yanısıra, halkın genelini tatmin 
eden çözümlere ulaşmayı mümkün kılacak ve din konu
sunda marjinal eğilimleri etkisizleştirecektir" ifadesi bir 
yandan tekilci bir bilim anlayışına yatkınlığını gös
terirken diğer yandan bir endişesini dile getirmekte
dir. Bu da; dini kaynakların meşrulaştırma aracı ola
rak kullanılmasıdır. Ne var ki metin "dm konusunda 
marjinal eğilimler" ifadesiyle muğlaklığını sürdürmek
tedir. Şayet bu ifade İslam'ın şiddetle özdeşleştiril
mesine karşı çıkışı ifade ediyorsa, haklı bir endişeyi 
dile getirmektedir. Fakat farklı yomm ve ictihadlan

"Kur'an ve Hadislere anlam verirken metne sadakat 
ilkesi" geçerli olacaksa, Kur'an ve Hadisin nasıl bir

kastediyorsa, bu durumda metnin bir başka ifadesiy
le çelişkiye düşmektedir; "dile getirilen görüş ve çözüm
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Önerilerinin birer kişisel yorum olduğu ve başka görüşle
rin teorik olarak doğruluk imkanına sahip bulunduğu be
lirtilmek suretiyle, herhangi bir yorumun mutlak hakikat 
olarak algılanmasnuı yol açacak üsluplardan kaçmılması 
ve muhataba tercih imkanı ve hareket alanı bırakması." 
Şayet hiçbir yorum "mutlak hakikat" olarak algılan- 
mayacaksa (ki öyle algılanmamalıdır) metinde geçen 
hükümlerin dışındaki görüşlerin de teorik olarak 
doğruluk imkanı bulunduğu ve bu metnin bağlayıcı 
olmadığı da açıklanmalı, böylece "Diyanet tebliğ di- 
linin, dini dilden resmi dile dönüşmesine neden" 
(Yar, 2001; 47) olmamalıdır. Metinden ilk başta 
yaptığımız alıntıda bilim ve teknoloji alanındaki ge- 
üşmelerin hızlandırdığı sosyal değişmenin geleneksel 
din anlayışlarını derinden etkilediği belirtilerek, SO' 
runun salt teknik ve formel düzeyde algılandığının 
işaretlerini vermektedir. Zira bilim ve teknolojinin 
basıncıyla meydana gelen sosyal değişim esasta salt 
bir form değil, değerlerle ilgili sorundur. "Değer" pa- 
rantezinde çok geniş spektrumlu bir okuma ve tar
tışma yapmaksızın, sosyal değişmeyi merkeze alan 
"dini çözümler", ilk planda içselleştirme, daha sonra 
metnin kendi ifadesiyle meşrulaştırma aracı olmak 
durumunda kalırlar. Şüphesiz bugün din ve sosyal 
değişme arasında oluşan bir mesafe vardır. Fakat bu 
mesafe her paradigmanın kendi içinden üreteceği di
namiklerin içeriklendirilmesi ve tartışılmasıyla 
mümkündür. Bunun en temel nedenlerinde birisi 
Mehmet Aydın'ın da belirttiği gibi bizde "teoloji 
yapma, yani İslami düşünce üretme ve ona göre bir 
tutum ortaya koyma"(Aydın, 2001; 18) eksikliğidir. 
Diğer yandan sadece sosyal değişmeyi merkeze alan 
bir yaklaşım, bilinçaltında "sosyal değişme” olgusunu 
"ileri", din olgusunu da "geri" konsepti içerisine yer
leştiren ve değişmeyi mutlaklaştırıp idealize eden bir 
içeriğe sahipmiş gibi görünmektedir. Bir yerde, "dini 
metinlerin doğru anlaşılıp yorumlanmasında gelenekselci 
ve modernist yaklaşımlar ve toplumsal yansımalarının 
tartışılacağı" ifade edilirken, bir başka yerde "dini me
tinlerin (Kur'an ve Hadisler) anlaşılması ve yorumlan
masında izlenen yöntemleri gelenekselci ve modernist 
şeklindeki ikili bir tasnif içinde ele almak, yönlendirici ve 
yanıltıcı olabilir" denmektedir. Bu iki ifade kendi 
içinde bir çelişkiyi açığa çıkarırken, "geneksel" ve 
"modernist" kategorilerini içeriklendirmemektedir. 
Ayrıca bu ikisi arasında nasıl bir metodolojik fark 
olduğunu ve hangi sonuçlan içerdiğininin de belir
tilmesi gerekir. "Geleneksel" ve "modernist" yakla
şımlar arasındaki mesafeye dikkat çeken metin, bu

ikisi arasındaki vakumu modernist tavır lehinde çöz
meye çalışıyor izlenimi vermektedir.

Bir başka yerde, ".. .genel kurulda görüşülerek kabul 
edilen bu kararlar din ile evrensel değerler arasında özde 
bir çatışmanın bulunmadığını..." denilerek bir başka 
muğlaklık evrensel bir gerçeklik olarak sunumlan- 
maktadır. Bugün çok geniş bir alanda. Aydınlanma 
felsefesi zemininde küresel ölçekte tartışılan değerle
rin, ne derece evrensel hale geldiği ve bu değerlerin 
hangi güç ve iktidar alanlarıyla ilgili olduğu tartış
ması dışarıda tutularak, bir çatışma ya da uyumdan 
bahsetmek aceleci bir genelleme olarak görünmekte
dir. Ayrıca, dünya nın son bir kaç yüzyıllık serüve
ninde, İslam dünyasının entelektüel ve düşünsel tec
rübesi göz önüne alındığında, din ile Batı'lı değerle
rin o "an"da kazandığı form arasında devamlı özdeş
likler arama ve bir çelişkinin bulunmadığı vurgusu 
neredeyse genel bir karakter olmuştur. Din ile evren
sel değerler arasında özde hiçbir çatışmanın olmadı
ğı argümanı, bu genel karakterin bir uzantısı olarak 
görünmektedir. Diğer yandan bu söylem, din olgusu
nun tanım ve niteliklerinde bariz tezatları açığa çıka
rırken, onu sabitesiz, omurgasız bir indirgemeye denk 
getirerek algılamaktadır. Evrensel ve vahyi niteliği 
başat olarak vurgulanan İslam, anthropocentric, 
konjonktürel ve kaygan bir evrenselliğin karşısında 
bir dönüşümün konusu kılınarak tanımlanmakta, 
her dönemde değerlerin o "an" için oluşan formu ek
sen yapılarak İslam'ı ona yaklaştırma çabası gözlem
lenmektedir. "Tarihsellik" tartışması gündeme geti
rilerek bir yandan bu argüman pekiştirilmekte, diğer 
yandan çağdaş değerler mutlaklaştırılarak bir din ha
line getirilmektedir. Bugün küreselleşme denilen sü
reç ile birlikte, evrensel olduğu iddia edilen değerle
rin Batı dünyası lehine nasıl bir hegemonya ürettiği, 
iktidar alanlarını tanımladığı, yeni iktidar alanları 
açtığı ve mevcut iktidar alanlarını pekiştirdiği gözar- 
dı edilerek, büyük ölçekte ve geniş spektrumlu dü
şünsel arkaplan oluşturmadan yapılacak özdeşleştir
menin tahlile muhtaç olduğunu söyleyebiliriz. Dola
yısıyla Ahmet Çiğdem'in ifadesiyle, "kimin temellük 
ettiği, kimin bölüştürdüğü ve kimin ürettiğine bakıl
maksızın, in sanların kendi kimlik tasavvurlarına da
yanarak glo balizasyon karşısında anlamlı bir siyaset 
geliştirilmesi mümkün değildir ve İslam, kesinlikle, 
buna bir istisna teşkil etmez."(Çiğdem, 1996; 149)

Sözgelimi; Fukuyama'nın "Tarihin Sonu"nda Ba- 
tı'nın değerlerini mutlaklaştıran tezini (bkz. tezi ve 
değerlendirmeleri için Fukuyama, 1999; 13-49) siya-
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S İ, toplumsal, kültürel, ekonomik vs. bağlamlardan 
soyutlayarak salt düşünsel biçimde ele almak ne de- 
rece mümkündür? Bugün "Tarihin Sonu" tezinde 
içerilen fakat, aslında iktidar alanlarını korumaya 
yönelik bir çaba olan çağdaş küresel değerler, global 
ölçekte kendisini kabule zorlamakta ve kültürel, din
sel vs. her çerçeveden peşinen bir "credo" beklemek
tedir. Bunun dışında Batı'da bir yandan bu evrensel 
değerlerin çerçevelediği toplumun, diğer yandan bu 
değerleri üreten insanın ölümünden söz eden ve yük
sek sesle dillendirilen görüşleri dikkate almadan bir 
"kartpostal evrenselliği" dünyayı 21.yüzyıla taşıya
mayacakmış gibi görünmektedir. "Değişim" merkezli 
okumanın bu metnin baskın karakterini oluşturdu
ğunu söyleyebiliriz. Fakat bu değişim evrensel değer
ler için de değil, sadece dini hükümler için söz konu- 

ed ilmektedir; "Dini hükümlerde amaç-araçsu
(mekasi-vesâü) ayrımı, bunlarla gözetilen maslahatlar, 
kamu yararı düşüncesi, içtihad yöntemleri, hükümlerin 
konuluş gerekçesinin bilinip bilinemeyeceğine ilişkin öl
çütler, tarihsel ve metinsel bağlam gibi hususların dikkat
le incelenmesi, günümüzde dini hükümlerin ne ölçüde ve 
ne yönde değişebileceği tartışmasına ciddi boyutta katkı
lar sağlayacakür." Aslında "değişim" modernleşme 
sürecimiz içerisinde Osmanlı'nın son dönemlerinden 
bu yana din algılayışında anahtar bir kelime olarak 
işlev görmektedir. Nitekim çoğunlukla Mecelle'de 
yer alan "zamanın değişmesiyle hükümlerin değiş- 

ilkesi neredeyse temel bir metodolojik kuralmesı
olarak kabullenilmiştir. İçtihada müteallik olan bu 
ilkenin, kimi zaman nassları da içine alacak derece
de genişletilmiş kullanımı, kendi sınırlarını zorlayan 
bir nitelik kazanmıştır. Fakat bu "değişim" kavramı 
çoğu vurgulanışında İslam'ın genetik yapısını boza
rak "klonlanmış îslam" diyebileceğimiz bir serencama 
doğru sürüklenmektedir.

Metne kadınla ilgili ele alınan konular üzerinden 
bakıldığında, kadınların statüsü ve konumlarının 
"geri"liği kabul edilmekte ve bunun yegane sebebi 
olarak "erkek egemen toplum yapısı" ile "îslam'm doğup 
geliştiği toplumlardaki sosyal ve kültürel çevre, özellikle 
ataerkil aile yapısı" gösterilmektedir. Fakat esasta ata
erkil aile yapısı ile erkek egemen toplum yapışma ha
yatiyet veren düşünsel çerçeve tartışılmadığı gibi 

konusu (kadınlarla ilgili(V.T.) uydurma haber 
ve rivayetlerden dolayı îslam dinin ve peygambenni suç-

İ 5 Î T

Özel hallerde ibadet etrafında ele alınmaktadır. Bu 
konular medyanın İslam'la bağlantılı olarak kadın 
üzerinden yaptığı tartışmalara denk gelmektedir. Ele 
alınan miras, şahitlik, eğitim, boşanma hakkı, gayr-
1 müslimlerle evlilik gibi konuların satır aralarına 
inildiğinde, kadın-erkek eşitliğine imâsını görmek 
mümkündür. Bu îmânın Kur'an'a getirilen eleştirile
rin nirengi noktasını oluşturduğu hatırlanırsa, me
tinde İslam'ın çağdaşlığının kadın üzerinden vurgu
landığını söyleyebiliriz. Bunlarm dışında kadınların 
cinsel taciz ve sömürü, emek sömürüsü, ayrımcılık ve 
temel dini bilgiler ve din eğitimi { 20 yaşına gelip gu- 
sül abdestini bilmeyen insanlarla karşılaşmamız ko
nunun önemini herhalde anlatmaya yeter) gibi so
runların da ele alınarak tartışılmasının faydalı olaca
ğı kanaatini taşımaktayız.

Bütün bunlardan sonra. Diyanet'in tutturduğu 
söylem için "muğlaklık" kelimesinin uygun olduğunu 
belirtmeliyiz. Konjonktürel esintilerden oldukça 
fazla etkilenen Diyanet, bu sebebe de bağlı olarak 
nerede duracağının kararını bir türlü veremeyen ko
numda durmaktadır. Yine konjonktürel olarak yük
selen kimi kavramları, her dönemde tesadüfen ve iti- 
nasız biçimde devşirerek İslam'ı bu kavramlarla ta
nımlama ve inşa etmeye çalışmakta, fakat 
konjonktür çabuk değiştiği için "inşa"sı yarım kal
makta; aslında kendi değerler alanında gezinmediği 
için de her seferinde "kaçak" inşaya yeltenmektedir. 
Bu sebeple Diyanet sıklıkla bayraklâştırdığı bu "çağ
daş değerler" ile İslam arasında sıkışan konumunu 
öyle görünüyor ki devam ettireceğe benzemektedir.»
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“YASAKLAR HALK İLE DEVLETİN 
ARASINI AÇIYOR”

METE DOĞRUER İLE ROPÖRTAJ

Îmam-Hatip okullarında son aylarda katı biçimde uygulanan ve okullar kapanıncaya kadar şiddetle 
sürdürülen başörtü yasağı, çok sayıda öğrencinin sınıfta Icalması ve okuldan atılmasıyla 

sonuçlanmıştı. ÎHL’lerdeki başörtü yasağının ateşi sönmeden Medine Bircan olayı ile yasakçılık 
dramatik boyutlara ulaşa. Biz, başörtü yasağının en katt biçimde uygulandığı Türkiye’nin en 

başarılı okullarından Kartal Anadolu ÎHL ve diğer okullarda olup bitenleri ve yasağın çeşitli boyut
larını Kartal Anadolu ÎHL Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Mete Doğruer’le konuştuk.

ı

Ü m ran: Başörtü
yasağı ile ilgili uygula
malar gündemden
düşmüyor. Meselenin 
anlaşılması ve açıklan
ması bakımından geli
nen noktanın hatırlan
ması faydalı olur
sanıyorum.

Mete D oğruen  
Evet, içinde bulundu
ğumuz durum; birçok 
bakımdan ilginç, çoğu 
zaman anlam vermekte
güçlük çektiğimiz hadiselerle dolu, ülke için üzücü, 
traji'komik... Yıl içerisindeki gelişmeler özetlenecek 
olursa, meselenin farklı yönleri de bu anlamda görü- 
lür sanırım.

Başörtüsü olayı, imam hatiplerde geçen sene bir 
bayrak töreni tüzüğü çıkarılmasıyla başlamıştı. Bu 
tüzükte başörtülü olarak istiklal marşı söylemek ya- 
saklandı. Bu yasak hem öğrenciler için hem de veli
ler için geçerliydi ve tepkilerden sonra yasak veliler
den kaldırıldı ama öğrenciler için devam etti. Bu tü
zük çıktıktan sonra, 2001- 2002 ders yılının ilk dö
neminde çok sert bir şekilde uygulanmaya koyuldu. 
Başörtülü öğrencilerin başları açılmaya zorlandı. Aç

mazsanız disiplin so
ruşturması yapacağız, 
okuldan atacağız şek
linde tehditler yapıldı. 
Törene katılmayan 
öğrenciler hakkında 
katılmadığı için soruş
turmalar başlatıldı. 
Polis kameraları geti
rildi; sanki suçlu ara
nıyor gibi, bir katil, 
terörist aranıyormuş- 
çasına başörtülü öğ

renciler kamerayla tes
pit edildi; psikolojik baskının ötesinde başörtülü öğ
renciler hakkında soruşturmalar açılmaya başladı. 
Disiplin soruşturmaları, işlemleri sonucunda bazı öğ
renciler ceza aldı, bazı öğrenciler almadı; ikinci dö
neme gelindi.

26 Şubat 2002’de problem tamamen patlak verdi: 
robokop diye tabir edilen zırhlı polisler yahut özel kı
yafetli, tam teçhizatlı, ellerinde otomatik tüfek bulu
nan polisler, anti-terör timleri getirildi. Oğrecilerin 
okula girmeleri İstanbul valiliğinin şubat ayı içeri
sinde okullara gönderdiği bir genelgeye dayandırıla
rak gayri kanuni bir şekilde engellendi. Bu genelge 
esas tutularak okullara öğrencilerin girmesi hukuka.
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kanuna, insan haklarına, inanç özgürlüğüne eğitim 
hakkına aykırı bir şekilde engellendi.

Başörtülü öğrenciler okula girmek istediklerini, 
eğitim haklarının engellendiğini söylediler. Eğitim 
hakları güç kullanılarak, 13-14 yaşlarındaki öğrenci' 
lere terörist muamelesi yapılarak, öğrenciler coplani' 
larak, zor kullanılarak, okullarının evlerinin bulun- 
duğu yerlerden (yapılanlar görülmesin diye) uzak 
mesafelere götürülerek engellendi; Kadıköy İHL’de- 
ki öğrenci Tuzlaya 45 km uzağa götürüldü, Eyüp 
ÎHL’deki öğrenci Küçükköy’e, İkitelli’ye götürüldü, 
sürgün edildi. Orada polis aracından tek tek indirile
rek, bırakıldı. Yani bu insanlıkla bağdaşır mı? Zabıt
lar tutuldu, dilekçeler verildi, savcılar dilekçeyi ka
bul etmedi; okul idarecileri zaten kabul etmiyor. Res
men anayasa ihlal ediliyor. Böyle garip bir durum or
taya çıktı.

Burada biz hiçbir zaman çatışma taraftarı olma
dık, işin sükunetle halledilmesi, karşılıklı diyalogla 
halledilmesi gereğine inandık; bu niyetle hareket 
eden gruplar oluşturduk. Her hafta meclisin açık ol
duğu günler siyasi parti temsilcileriyle, bakanlarla 
müteaddit defalar görüşüldü. Yaşananları anlattık, 
rahatsızlıkları dile getirdik.

Ümran: Bu görüşmeler esnasında başörtüsünün si
yasi simge olarak kullanılması gibi mesele gündeme geldi 
mi?

Doğruer: Başörtüsünün siyasi bir simge olmadığı
nı, insanların inancı gereği örtündüğünü söyledik. 
Siyasi simge lafı kullanılıyor dedik, 13-14 yaşında 
bir çocuğun ne siyasi simgesi olabilir Allah aşkına. 
Görüştüğümüz siyasi parti temsilcileri ve diğer yetki
liler başörtüsünün siyasi simge olmadığının altını 
çizdiler. Bu problemi çıkaranlar başka yol bulama
dıkları için “siyasi simge** ifadesini kullanıyorlar.

Biz Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu’na dedik ki, 
“Sayın Bakan oturalım, görüşelim; bu ordu evlerinde 
de geçerli bir bağlama sitili; Anadolu bağlama sitili 
denilen bir örtünme biçimi var.” “Ha, iyi olur, bunu 
bir düşünelim” dedi. “Bizim için” dedik, “önemli 
olan tesettür. İslam dininin emrinin uygulanması.” 
Tesettür sağlandıktan sonra nasıl bağlandığı önemli 
değil. Bu konuşmalarla "siyasi simge** söylemi orta
dan kalktı. 26 Şubat’tan itibaren üçüncü haftanın 
sonu itibariyle siyasi simge** söylemi yoktu artık.

Ümran: Türkiye’de yaşadıklarımızdan, planlı prog-

ve sair organların özellikle kullandığı unsurlar var. Ba
şörtünün siyasi simge olduğu insanlar üzerinde bir dö

nem etkili olan unsurlar arasındaydı. Bunun tutmadığı, 
bu söylemden vazgeçildiği anlaşılıyor. Ama başörtüsü ile 
ilgili proje adım adım uygulandı ve Medine Bircan hadi
sesiyle garip bir aşamaya geldi.

Doğruer: Tabi, bu yasak geçen yıl İlahiyat’ta hız
lı bir şekilde başlamıştı. Sonra bu uygulama İHL’ye 
sıçradı. İşin sıkıntılı tarafı şurada: Önce bu mesele 
normal fakültelerde başladı. O zaman deniliyordu ki, 
bu İlahiyat’a da yansıyacak. Buna gülünüyordu; “Ya 
hu böyle şey olur mu? Bu kadar saçmalık olur mu?” 
diye. Diğer fakülteler sindirildi, insanların hakkı 
zorla gasp edildi. Biz bunu burada gasp edersek ilahi
yatta da gasp ederiz denildi. Arkadan ilahiyatlarda 
başlatıldı. En son Marmara İlahiyat’ta başlatıldı.

“Yahu bu yasak ilahiyatlarda başladı; İHL’ye de 
sıçrayacak” denilince yine gülünüyordu. İnsanlar 
çocuklarını zaten İHL’ye dini eğitim alsın, inancını 
öğrensin, başörtüsünü örtsün diye gönderiyor.

Şimdi, aslında Türkiye’de inançlarından dolayı 
insanları bölmek istiyorlar. Ve uygulamalar da o ka
dar gülünç ki insanlar bu saçmalıkların içinde işin 
ciddiyetine varamıyorlar. İHL’de başı açık öğrenci 
de var. Kimsenin kimseye bir şey dediği yok. İHL’ye 
gelince İHL’de baş açılır mı deniyordu. Bakın nere
ye geldik. Yani Türkiye’de bir takım mihraklarca 
devlet ve toplum karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.

Ümran: Medine Bircan olayında da farklı bir boyu
ta taşında olay, 71 yaşında bir insanın art niyetler taşıdı
ğı, ilerleyen hastalığının ağırlığına rağmen ve bu yaşına 
kadar örtünmesine rağmen 71 yaşına geldiğinde başörtü
sü konusunda samimi olmadı^ düşünülemez; kaldı ki, 
başörtü yasağının malum gerekçeleri örneğin siyasi simge 
olduğu, sapır sapır dökülürken. Bir de bu olayla başör
tüsü meselesi sağlık kurumlannda memurlardan hastala
ra, halka yansıdı, yasağın alanı genişletildi. Aslında yö
netenlerle yönetilenler arasındaki kopukluğun rahatsızlık 
verici olduğu dile getirilirken, başörtüyle ilgili bir proble
min olmadığı vurgulanırken ortalığın tekrar kanşünlma- 
sına ne demeli''

Doğruer: Yönetici problemi çözen insandır. 
Problem çıkaran insan değil. Şimdi bizde devlete ba
kıyorsunuz (tabi burada devlet derken sosyolojik ola
rak siyasi iktidarı kastediyorum), millete dayanma
yan bir devletin olması zaten mümkün değil. Millet 
devlete sahip çıkacak ki devlet güçlü olsun. Ama bu
günkü hadise şu; yönetenle-yönetilenlerin, devletle- 
iıatkm“arası “açıLmaya çdTşdıyörTİBü“da“nâsit"yâ̂ ^̂  
yor: insanların inancına hakaret edilerek. Hakarete 
uğrayanlar da bir şekilde direniş ortaya koyuyorlar;
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hiçbir şey yapamazlarsa küsüyorlar. Millet devlete 
güvenmiyor, devlet te millete güvenmiyor. Yöneti
me karşı güven duygusu zedelenince yönetim ne ya- 
parsa yapsm başarılı olması mümkün değil. Türki- 
ye’nin başarılı olmaması için bir tezgah bu bence. 
Halkın en hassas noktasında problem çıkartarak in
sanları olmadık, sun’i sorunlarla uğraştırıyorsunuz, 
insanlarda da yönetime karşı güven duygusunda 
aşınma meydana geliyor. Yardım elini çekiyor. Batı
lı bir ülke için vatandaşının huzuru devletin huzuru
dur. Türkiye’de yaşayan herkes bilmelidir ki, halk, 
vatandaş mutlu olursa, huzLirlu olursa bu devlet güç
lü, kuvvetli olur. Aksi takdirde bunun en küçük sı
kıntısını yine devlet çeker. Fildişi kulede oturup dev
leti yönetmek olmaz. Komünist Rusya, Faşist İtalya, 
Nazi Almanyası’nı gördünüz, hiçbiri halka dayanmı
yordu. Anadolu’da bir söz var: “Düşmanın; ne oldu
ğunu ister ne öldüğünü ister” yani ne iyi olmanı ister 
ne de iyice kötü olmanı, ölmeni ister, sürünmeni is
ter, devamlı ona muhtaç olmam ister. Türkiye’ye bu 
uygulanıyor.

Başörtüsü falan bunlar bahane. Bu başörtülü in
sanların yönetimle arası açılmak isteniyor. Bu insan
ların hangisinin yönetimle bir problemi olmuş.

Ümran: Başörtüsü konusunda öğrencilerin, velilerin 
genel tavn siyasilerle, idarecilerle iletişim kurma ve prob
lemi konuşarak çözmeye çalışma oldu. Şiddete, değişik 
yöntemlere bulaşmayan bir sağduyunun hakim olduğu 
tavır gösterildi.

Doğruer: Evet, bu konuda oldukça sağduyulu 
davranıldı. Biz hukuki haklarımızı aradık. Şimdi 
bakın; yönetmeliğe dayanarak bu uygulamaların ya
pıldığı söylendi. Burada bir çifte standart var. Kısa 
etekli, makyajlı, ojeli okula geliniyor. Baştan aşağı 
yönetmelik ihlal ediliyor. Sayın Bakan’a da söyledik 
bunu. Bir yönetmelik uygulanıyorsa herkese uygu
lanmalı. Samimiyet yok burada. Çocukların eğitim 
hakkı ihlal ediliyor diye anlattık. Bizim tavrımız 
kendimizi ifade etmeye yönelik oldu. Onda da büyük 
ölçüde muvaffak olundu zaten.

Medine Bircan olayının ise savunulacak hiçbir 
tarafı yok. Bir taraftan Hipokrat yemini ediyorsunuz, 
öbür taraftan başörtülü birini hastaneye al
mıyorsunuz. İnsanları kategorize ederek mi sağlık 
hizmeti sunacaksınız? Demek yöneticiye göre bir 
hasta tipi belirlenecek, talimat verecek ve istediği 
kostüm dışında kimseyi kabul etmeyecek. Bunun in
sanlıkla, vatandaşlıkla bağdaşır tarafı var mı?

Ümran: Çapa Tıp Fakültesindeki olay da da idare

cilerin tavn, yaptıkları yemini hatırlamak yerine kendile
rinin bu yemini çiğneme pahasına gönderilen genelgeleri 
uygulamakla görevli olduklarını ifade etmekle yetinmek 
şeklinde oldu. Yani yönetici kesiminin altında yasaları 
uygulamakla görevli insanlarda da bu anlamda bu yasak
lar, yasaklamalar ifsad edici, bozucu oldu, çeşitli bozuk
lukların ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı raporlarda da 
ifade edildiği gibi başörtüsü yasağının uygulayıcıları 
konumundaki idarecilerin, ihtiraslarını tatmin aracı 
olarak bu yasaklan uygulamada kraldan fazla kralcılıkla, 
kullandığı yönünde duyumlar vardı. Başörtüsü 
yasağının halkı genel anlamda davranış bozukluğuna itici 
yönü de görülmüyor mu?

Doğruer: Bu olaylar sırasında biz de idarecilerin 
davranışlarını gözledik; memurların, amirlerin dav
ranışlarını gözledik. Ibn-i Haldun’un bir sözü var, 
“halk hükümdarın dinindendir.” Başkası başa gelse, 
farklı bir uygulama olsa, tam tersi bir uygulama olsa, 
bu kişiler o zaman o yönetimin en önde uy- 
gulayıcdarı olacaklardır. Bu karakterdeki kişiler, 
hangi at önde gidiyorsa onun arabasını çeker. Tabir
ler kaba, ama durum bu ve insanlarımızın kimlik 
problemini yansıtıyor.

Bu problemin Tanzimat’tan bu yana aydın 
geçinenler tarafından yansıtıldığını görüyoruz. Tür
kiye’de aydın geçinenlerin kimlik problemi bu tür 
hadiselere yol açıyor maalesef.

Siyasi, iktisadi güven bunalımı ortaya çıkıyor. İn
sanlar yatırım yapamaz hale geliyor. Bu yüzden bu 
uygulamaların kimseye yararı olamaz.

Ümran: Milletin önü açıldığında, kendi imkanlarıy
la bir çok alanda sıçrama yapabildiğini biliyoruz. Başör
tü yasağı sadece başörtüsünün yasaklanması olarak 
değerlendirilecek bir olay değil, alisine her alanda bir 
tıkanmaya yol açan bir yasak. Son olarak insanımızın 
önünün açılması noktasında neler söylersiniz?

Doğruer: Bakın Rahmetli Özal döneminde ih
racat patlaması oldu. İnsanımız motive edildi. Her 
tarafta teşebbüs patlaması oldu. Türkiye kalkınma 
hamlesine başladı. Demek ki, devletle milletin mut
laka barıştırılması gerekiyor. Yoksa Türkiye ne olur, 
ne ölür, sürünürüz. 2000 doların altında milli gelirle 
sürünmeye devam ederiz.

Bir de yöneticiler kendi insanlarını insan olarak 
görmeliler. İnsanın bir hakkı olduğu düşünülmeli. 
Bu ortadan kalktığında ülkenin önünün açılmaması 
için hiçbir sebep yok.

Ümran: Açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. ■
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BİR SİYASAL MAHREMİYET ALANI OLARAK 
“KAMUSAL” VE KILIK-KIYAFET SORUNU

MUSTAFA AYDIN

Sağlık karnesinde başörtülü fotoğrafı olmadı- 
ğından müracaat ettiği Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesinde ilgilenilmediği için ölen Medine 

Bircan olayı, artık iyice kanıksamış olsak da kılık ki- 
yafet sorunu ve başörtüsü yasağı üzerinde bir kere da- 
ha durulmayı gerekli kılmıştır.

Aslında başörtüsüne karşı direnenler açısından 
ortada bir sorun yok. Eleştiriler kabaca bir irticai çı- 
kış sayılıp geçilmediğinde de söyledikleri şey, kendi 
içerisinde bir mantık kırıntısı taşır: Hasta istenen ba- 
şörtülü fotoğrafını getirip tedavisini olabilirdi, talebe 
muhalefet ederek ölmesi gerekmezdi. İşte tam da bu 
yazı, vatandaşını böylesi ölümüne ağır bir testten ge
çiren mantığın arka planını irdelemeyi amaçlamak
tadır.

Bilindiği gibi başörtüsü sorunu başından beri bir 
kamusal alan sorunu olarak tartışıla gelmiştir. Buna 
göre biT kamusal alan vardır ve herkes bu alanı evi 
bahçesi gibi bir özel alan olarak kullanamaz. Başörtü
sü bir özel alan olgusudur, bunu kamusala taşımak 
aykırı bir davranış ve hatta muhalif bir siyasal hare
ket biçimidir.

Bu durumda yapılması gerekli analiz, kamusal 
bağlamında soruna eğilip bakmaktır. Bir başka deyiş
le bu gerçekten bir kamusal alan sorunu mudur, bir 
kamusal sorunuysa bu nasıl bir kamusaldır, toplumun 
kahir ekseriyetinin bir kültürel konsensüsü nasıllığı- 
na bir muhalif siyasal tavır sayılabilir?

Aşağıda sözü edileceği üzere bu kamusallık “Ker- 
kes için ortak alan'* anlamında bir kamusallık olma
makta, bir yönü kültür kodlarımızdan kaynaklanan, 
bir yönü modern yapılanmaya dayanan bir siyaset 
anlayışının gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.

rak kamusaldan ne anlaşıldığını görelim.

Genel Olarak “Kamusal”, Sahibi ve Türevleri

Batı’da Antikçağ Yunan topluluklarından beri kulla
nıla gelen kamusal alan (Grekçesi politikos, Latince- 
si republicüs, Osmanlıcası âmme) genelde, özel ve si' 
yasal alan dışında kalan ve herkes için ortak olan  
demektir. Kamusal, biraz da tarihsel gelişime bağlı 
olarak farklı anlamlarda kullanıla gelmiştir. Sözlük 
anlamı bakımından kamu, herkes; kamusal ise her
kes için ortak olan demektir ve bu haliyle de özel ve 
siyasal alan dişiliği ifade etmektedir.

Kamusal, Antikçağ Yunan toplumunda site/şehir 
hayatıyla bağlantılı olarak doğmuştu. Başlangıçlarda 
özel hayat daha çok aileseldi, şehir hayatıyla birlikte 
düzeni sağlamak üzere siyasal alan doğdu. Dar an
lamda, bir topluluğun düzenini sağlamakla sınırlı ol
mayan ve topluluklar arası bir nitelik taşıyan bu siya
sallık daha sonra sivil nitelikli kamusalın çekirdeği
ni oluşturdu. .

Kamusal alan anlayışı dünden bugüne önemli de
ğişimler geçirdi; Batı’nın Roma, Hıristiyan ve yakın 
çağlarında yeni anlayışlar kazandı. Ancak 19. yüzyıl 
sonları itibariyle bakıldığında temel vasfı sivil olma
sıydı. Yani burada “herkes” in adresi toplumda, sivil 
halktı. Ne var ki 20. yüzyılda modem ulus yapıları- 
nm pekişmesiyle kamusal alan da siyasallaştı, bir baş
ka deyişle kamusal alan siyaset tarafından işgal edil
di. Böylece de nice özel ve toplumsal olgu siyasalın 
etkinlik alanı içinde kaldı. Her şeyi siyasallaştıran 
özne, inisiyatifinde görmediği oluşumları siyasallıkla 
itham etme hakkını kendinde bulabildi.

Antropolog Carol Delaney’in bir tespitinden hare
ketle kamusal alan ve onun sahibi “herkes”e bir baş
ka açıdan bakmaya çalışacağız. Ama önce genel ola

Kamusal ile ilgili değişikliklerden birisi önceden 
özel sayılan ekonomi ve eğitimin kamusala; kamusal 
olan dinin ise özel alana aktarılma çabasıdır. Dinin
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kamusaldan sürülüp çıkarılması onu işgal etmiş olan 
siyasal için işlevseldi, çünkü toplumu gönlünce kur
gulamasının önündeki en önemli engellerden birisi 
dindir. Bir başka deyişle dinden soyutlanmış bir top
lum daha bir edilgindir. Bunun içindir ki sekülerlik 
kamusallığın bir temel niteliği olarak ilan edilmiştir. 
Bu söz konusu dönüşümde ailesel işlerin ve özellikle
rin bir kısmı kamusala taşınmış ve mesela özelin en 
belirgin niteliklerinden birisi olan “mahrem” kamu
salın bir gerçekleşim biçimi haline gelmiştir. Siyasa
lın gücüne dayandırılmasıyla da sivil herkes ile bağ
daştırılması kolay olmayan bir kamusal ortaya çık
mıştır.

Belirtildiği üzere kamusalın en temel ezelliklerin
den birisi “herkes” ile ______________________
nitelenen toplumsallı
ğıdır. Toplumün gene
lini kapsamadığı za
manlarda bile kamusal, 
bir toplum kesitinin 
konsensüsünü ifade et
tiği kabul edilir ve top
lumsal yüklemeye göre
biçim kazanır, hatta onunla adlandırılır. Kamusal 
alan türleri de buradan çıkar. Konunun günümüzde
ki teorisyenlerinden olan J. Habermas’a göre öznesi
ne bağlı olarak kamusalın, burjuva kamusal alanı, 
demokratik kamusal alan gibi türlerinden söz edebi
liriz. Vakıa 16. yüzyıl sonrasında Batı’da olduğu gibi 
Türkiye’de de ilk tipik kamusal örneği, edebiyatçı 
çevrelerin sağladığı konsensüs olarak ortaya çıkan 
“edebi kamusal alan” dır. Esasen Habermas’ın tanı
mına göre genel anlamda kamusal alan, sonuçların
dan etkilenebilecek herkesin pratik tartışmaya girip, 
anlaşmaya vardığı alandır.

Ne var ki kamusalın siyaset tarafından işgal edil
mesinden sonra, siyasetin temsil ettiği, herkes adına 
ama gerektiğinde herkesi dışlayabilen, dolaylı olsa 
bile doğrudan toplumsal nitelikli olmayan bir kamu
sal alan anlayışı ortaya çıkmıştır. Belki bu (edebi ka
musal alan örneğinde olduğu gibi) bir alt kamusal 
alan tipi sayılabilir. Ne var ki burada özne (genel ve 
özel türevleriyle) herkes değildir. Burada herkes, 
modem çağlarda gerçeklerin üstünü örtmede kulla
nılan kavramlardan birisi haline gelmiştir Burada 
herkes, deyim yerindeyse muhatabı ortadan kaldır
maya yarayan bir şeydir. Modem dünyada kimliksiz- 
leştirilmiş dev kitlelerin toplumsal / sanal bir kimli
ğidir. Heidegger’in dediği gibi burada herkes kimliği,

Kamusal’ın siyaset tarafından işgal edilme
sinden sonra, siyasetin temsil ettiği, herkes 
adına ama gerektiğinde herkesi dışlayabi- 
len, doğrudan toplumsal nitelikli olmayan 
bir kamusal alan anlayışı ortaya çıkmıştır.

ne bu ne de şu kimse, ne insanın kendisi, ne de bazı 
kimseler ve ne de hepsinin toplamıdır, bu kimlik bir 
kimsesizliktir. Sözgelimi başörtüsüne karşı takınılan 
tavırda bu icraatı onaylamayan yüzde 85, herkes de
ğilse (ki değildir), herkes ya hiçbir şey değildir, ya da 
kendini herkesin yerine koyan bir hiç kimse vardır.

Geçmişte kamusal olgusu, bu kavram kullanılma
dığında da insanlar arasındaki ortaklıkları ifade edi
yordu; mesela pınarlar, ormanlar, köprüler yollar ka
musaldı, yani toplumun ortak malıydı. Herkes için 
tabii bir ortaklık, buyuran bir üst otoritenin bulun
madığı yerde gerçekleşmişti. Kamusal tartışması, bu 
ortak alanın “herkes adına” kullanımı üzerine yapıl
maktadır. Tartışmanın özünü de alana el koymuş

_______________________  otoritenin kamu adına
ortaya koyduğu kural
ların ne dereceye ka
dar herkes adına oldu
ğu teşkil etmektedir.

Bütün bu açıkla
malardan sonra dene
bilir ki günümüzde bir 
siyasal kamusal tipi 

etkindir ve güncel pek çok sorun bu kamusal anlayı
şıyla irtibatlıdır. Türkiye’deki kılık kıyafet gibi pek 
çok sorun da bu kamusal anlayışı içinde irdelenebi
lir. Bmıun için siyasetin doğası, kültür kodlarımız 
açısından bizdeki kamusal alan olgusuna bir farklı 
pencereden bakmak istiyoruz. Çıkış noktamız C. De- 
laney’in cinsiyet ayırımı üstüne kurduğu tezidir.

Cinsiyete Dayalı Hiyerarşi ve İktidar Olgusu

Amerikalı antropolog Carol Delaney bir Orta Ana
dolu köyünde yaptığı araştırmada Türk toplumu 
hakkında bazı tespitlerde bulunur. Siyasal ve kamu
sal alan ile ilgili yorumlarımıza dayanak teşkil edebi
lecek söz konusu bulgularını Delaney, arka planda 
dini ve toplumsal kaynaklı bir cinsiyet ayırımının 
yattığı tohum ve toprak kavramlarıyla açıklamaya 
çalışır.

Bu tespite göre Türk toplumunda başka toplum- 
lardan daha belirgin biçimde cinsiyet ayırımı söz ko
nusudur. Ailesel ilişkiler başta olmak üzere, dini, 
ekonomik, siyasal ve benzeri sosyal olgular bir tohum 
ve toprak ilişkisinde ele alınabilir. Tohum, ekilendir 
ve bir erkek işlevidir, onun korunması için almacak 
tedbirler de öncelikle erkeğe aittir. Toprak dişidir ve 
daha önemlisi yeni bir varlığın oluşumunda erkek ve
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kadın eşit konumda değildirler, aralarında bir hiye- 
rarşi vardır. Erkek oluşumun bir tarafını teşkil etme
sine rağmen üstün konuma sahiptir. Hatta bu üstün- 
lük dini referanslara bile sahiptir. Gerçi her hiyerar
şinin temelinde güç vardır ve güçlü olan üstün ko
numdadır.

Delaney’e göre bu söz konusu ayırım, insanların 
beden, cinsellik, evlilik, yeme-içme, zaman-mekan 
algılarından hanenin yeniden üretilmesindeki işbö
lümü ve milliyetçilik retoriğinin şekillenmesine ka
dar önemli bir role sahiptir.

Burada erkeği vurgulayan §ey, onun iktidar sahi
bi olmasıdır. Bu iktidar meşruiyetini kendi tabiatın
dan, asıl üretim sahibi olmasından almaktadır. An
cak burada iktidarın ______________________
gereği ve önemi yalnız
ca tohumlamasından 
değil, aynı zamanda 
onun korunmasından 
gelmektedir. Üretimin 
safiyetini korumak 
önemlidir.

Delaney’e göre iktir 
darın toprak üstündeki ilk tasarrufu onu kapatması
dır. Buna göre başörtüsü bu kapatmanın kadın üze
rindeki etkinliği, bir başka deyişle üretimi kendine 
has kılmanın ilk göstergelerinden birisidir. Açıklayı
cı bir kavram kullanmak gerekirse alan genelde ikti
darın mahrem (harem) alanıdır. Kapatma ise bu ala
nı ve içindekileri kendine has kılma anlamına gel
mektedir. Aşağıda belirtileceği üzere burada öncelik
li olan şey dişinin örtülmesinden çok, belirlenen çer
çevede denetim altına alınmasıdır. Amaç, tohumun 
güvenceye alınması, toprağın açıkta bırakılarak kir
lenmesine fırsat vermemesidir.

Yine Delaney’e göre Türkiye’de toprak ile ana 
arasında güçlü bir bağ kurulmuş, kadın gibi toprağın
da bir mahremiyetinin bulunduğu kabul edilmiştir. 
Daha sonra bu anlayış ulusçu çizgi ile pekişerek sür
dürülmüştür. Bayrak-ocak nesneleri, kırmızı-beyaz 
gibi renkler, bu cinsel farklılık üzerine kurulu dünya
nın belirgin argümanları olmuştur. Türk toplumunda 
meşruiyet, Tanrının yaratması. Peygamberin gelene
ği, atalar töresi gibi kökenlerde arandığı için de çağ
daşlaştırıcı olmak gibi bir işlev, siyasal erki meşrulaş
tırmaya yetmemiştir.

ıda b

olarak gerçekleştiğini göz ardı etmişse de iktadar ile 
kapatma arasında kurduğu ilişki anlamlı gözükmek
tedir. Yazarın bu tezi her ne kadar Freud’çu çizgiye 
fazlaca vurgu yapması ve argüman kullanımında bazı 
zorlamalara gitmesi nedeniyle eleştirilebilecek yön
lere sahipse de başka yerlerde olduğu gibi erkeksilik- 
siyaset arasında kurulan ilgi anlamlıdır.

Siyasetin Erkeksiliği ve Bir Mahremiyet Alanı 
Olarak Kamusal

Delaney’den hareketle denebilir ki ulusal sınırlar 
içerisinde ulus devlet yapısında devlet ve halk to
hum ve toprağa denk düşen unsurlardır. Son zaman- 

_______________________  larda yaygın bir anla-

K am usal adı verilen iktidarın belirleyicilik 
ğindeki bir mahremiyet alanında kurallar, 
erkin iradesince konur. Mesela ne derece
ye kadar dindar olunacağına, bir şeyin gü
nah veya sevaplığına o karar verebilir.

yışa göre de siyaset, ik
tidarla simgeleşen bir 
“erkeksiliğe” sahiptir 
ve tebeasını (yönet
mekte olduğu toplu
mu) dişi olarak gör
mekte, üzerinde her 
türlü tasarruf hakkına 

sahip olduğunu düşünmektedir. (Buradaki siyaset, 
güncel hayatta kullandığımız, referansını toplumdan 
alan ve tekrar ona dönebilen bir güç oluşumu anla
mında değil, toplumsal dönüşüme katılmaksızın ora
da durmakta olan bir erk anlamınadır). Burada be
den dişi bir olgudur ve genelde siyaset beden üzerin
deki mutlak tasarrufa yönelik işlemlerdir.

Gerçi *^beden siyaseti” ile **siyasal beden” ara
sında bir ayırım yapılmaktadır. Siyasal beden, kaçı
nılmaz olarak her türlü inanış ve düşünüşün nesnel
leşmesi anlamına gelir. Bunu % edenleşm e” olarak 
da ifade edebiliriz. Halbuki beden siyaseti, iktidarın, 
özel olarak, gerektiğinde beden sahibinin iradesinin 
hilafına izlediği bir siyasettir. Buna % edenleştirm e” 
de diyebiliriz. Yukarıda söz konusu ettiğimiz kapan
ma ve kapatma, bu bedenleşme ve bedenleştirme 
ayırımına denk düşerler. Buna göre kapatma bir be- 
denleştirmedir, dışarıdan ve üstten yapılan bir şeydir.

Modem ulus/ devlet yapılarında ortaya çıkan si
yasetin erkeksiliği daha bir belirgindir. Toplum bir 
siyasal iradenin kapatmasıdır ve dolayısıyla meşru- 
laştırım gerekçesi ne olursa olsun kendini bu beden 
üzerinde mutlak tasaiTuf hakkına sahip görür. Ancak

-Delaney-%apattnma—ve kapatma—arasında Dır 
ayırım yapmanın gereğini ve kapanmanın iktidarın 
kapatmasına karşılık, kişinin kendi iradesine bağlı

buradaki 4c.apatmayı, cinsellik ve~erkeksrlrk ~bağta~ 
mında alsak bile yalnızca örtme anlamında kullan
madığımızı belirtmeliyiz. Kapatm a  mutlak tasarruf
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hakkını ifade eder ve bu pratikte yerine göre açmayı 
da kapsar.

Bu son açıklamalar modern ulus/devlet ortamla
rında “herkes için ortak” olarak tanımlanan kamusal 
alana bir kez daha farklı bakabileceğimizi gösterir. Ki- 
saca belirtmek gerekirse bu ortamlarda kamusal alan 
iktidarın gezi alanı ya da ön bahçesidir. İktidarın er- 
keksiliği Delaney’in kapatma’sı ile birleştirildiğinde 
kamusal alan artık siyasetin mahrem alanı olarak ni
telendirilebilir. Bu alana ait kuralları da, herkes adı
na o koyar, herkese düşen ona mutlak uymaktır.

Mikro düzeyde, fertler arasında aile ve akrabalık 
düzeni içerisinde içeri ve dışarı ile ilişkilerde kılık- kı
yafet ne kadar önemli ise siyaset düzeyinde de aynı 
öneme sahiptir. Burada da işlem, siyasal üretimin 
kontrolünü vurguladığı kadar, iktidarın erkinin test 
alanıdır. Öyle ki rasyonal verimin birinci derecede 
bir önemi yoktur, önemli olan erkin kuşkusuzluğudur.

Gerçekten de kamusal adı verilen, ama iktidarın 
belirleyiciliğindeki bir mahremiyet alanında kural
lar, erkin iradesince konur. Genelde siyasal erk ile 
doğrudan bağlantılı olmayan şeyler de irtibatlandın- 
lır. Mesela ne kadar ve ne dereceye kadar dindar olu
nacağına, hatta dince belirlenebilecek bir şeyin gü
nah veya sevaplığına o karar verebilir.

Şüphesiz siyasal erkin müdahale bakımından 
kendisini daha bir hak ve yetki içinde gördüğü alan
lardan birisi kılık- kıyafet alanıdır. Bu bir bakıma er- 
keksiliğin dişisine şekil verme hak ve yetkisidir. Ku
ral da bir siyasal mahremiyet kuralıdır ve bazen (şap

ka, papyon, kravat, önlük, simokin gibi) bir şeylerin 
giyilmesini, bazen de (başörtüsü, çarşaf, ve benzeri) 
şeylerin çıkarılmasını ihtiva eder.

Ancak burada belirtmeliyiz ki siyasetin erkeksili- 
ği ve tüm tebeasını kapatması olarak görmesi genel
de tüm modem ulus devlet yapılarının temel niteli
ğidir. Bu kuramsal model elbette Türkiye’yi ve bura
da olup bitenleri de açıklamaktadır. Misak-ı Milli sı
nırları içerisinde bu toplum siyasal erke emanet edil
miştir, alanın kurallarını koyma hak ve yetkisin de 
olan da odur.

Şüphesiz burada eleştirel tavrımız siyasal erkin ku
ral koymasma değildir. İktidar, erkine de dayanarak 
kendine özgü saydığı alanın kurallarını koyabilir. Mev
cut hiyerarşi sürdüğü sürece de halk farklı taleplerde 
bulunsa bile bu kurallara uymak durumundadır. Bura
da eleştirel tavır, kılık- kıyafet (ve bu arada başörtüsü) 
üstüne konulmuş kuralların naiv bir kamusal alan ku
ralı olmadığı, bu bağlamda bir tartışmanın anlamsızlı
ğıdır. Esasen (mesela) başörtüsüne karşı gösterilen ta
vırda kullanılan yegane söylem de bunu göstermekte
dir. Yani başörtüsü kamusal alana ters düşmüyor, bir 
muhalif siyaseti simgeliyor, bir başka deyişle ‘̂ siyasal 
kamusaV' a veya yukarıdaki nitelendirmelerle siyasal 
erkin mahremiyet kuralına ters düşüyor. Böylece de ki- 
ilk- kıyafet üstüne gelişmeler de sosyal değil, siyasal er
ke bağlı bir siyasallıkta cereyan ediyor. Bu duruma gö
re kıyafet sorunu siyasetin bir sorunudur.

Kıyafetin Yönetimselliği

Bildiğimiz kadarıyla insanlığın tarih boyunca yaşama
dığı, ancak modem çağlarda siyasal yapılanmaya bağ
lı olarak beliren kılık- kıyafet sorunu, toplumun değil, 
siyasetin bir sorunun olarak karşımıza çıkmaktadır. B. 
Sayyid, “Fundamentalizm Korkusu” adlı eserinde so
runu “kıyafetin yönetimselliği” olarak adlandırır.

Sayyid’in de belirttiği gibi İslamcı hareketlerin (bir 
başka nitelemeyle fundamentalizmin) temel özellikle
rinden birisinin kadın üzerinde mutlak beden kontro
lü, bu amaçla bir giydirme tutkusu olduğu ileri sürül
müş ve bu söylem, örtülü pasif, boyun eğdirilmiş Müs
lüman kadın figürleriyle desteklene gelmiştir.

Ancak pek çok yerdeki uygulamalarda kadının 
örtüsüzlüğünde ısrar edilmektedir. İşin ilginç tarafı 
bir beden siyaseti olarak açılm ada ısrarın kadın hak
larına uygun olduğu ileri sürülmektedir ki bu iddia 
nesnel bir dayanaktan yoksundur. Bu konuda kadı
nın örtülü veya örtüsüz bir özsel konumu yoktur. Ör-
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tülülük ya da örtüsüzlük önce bir metafora dayanır: 
Ortüsüzlük, aydınlanmacı bir dünya görüşüne; örtü
lü olmak ise dini nitelikte bir inanç sistemine daya- 
nır. Kişisel/ toplumsal kabullenişin ötesinde bu me- 
taforlardan herhangi birinin diğerine nesnel bir üs
tünlüğünden söz edilemez.

Ne var ki burada daha önemli olan nokta, bu me- 
taforun pratiğinin **yönetimseV* olduğu, yani bir si- 
yasal iradeye dayandığıdır. Bedenler üzerinde kont
rol uygulaması dini ya da laik, dayanağı ne olursa ol
sun bir siyasal işlevdir. Bu açıdan Türkiye’deki tür
ban yasağı, İran’daki türban zorunluluğu, Fransa’daki 
başörtüsü yasağı (nitelik olarak hiçbir farklılık taşı
maksızın) aynı işlevsellikte buluşurlar ve karşımıza 
birer siyasal dayatma olarak çıkarlar. Sayyıd’a göre 
esasen, Naziler, Komünistler, Faşistler, Kemalistler, 
Atlantik’in zengin plütokrasisi ve en liberal sistem
lerde gördüğümüz beden siyaseti, başörtüsü çerçeve
sinde gözüken örtünme talebinin İslâmcılığa özgü bir 
davranış olmadığını, aksine dayatmacı kılık kıyafet 
uygulamalarının bizzat siyasal olduğunu gösterir.

Esasen yukarıda belirtildiği üzere beden siyaseti, 
siyasetin kendi harem alanına  ilişkin kural ve uygu
lamaları içerir ve çoğu erkeksi bir otoriteye sırtını 
dayar. Sözgelimi kadını kontrol etmeyi amaçlayan 
kürtaj yasası gibi yasalar İngiltere’de ezici bir erkek 
milletvekili çoğunluğunun bulunduğu Avam Kama
rası tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de geniş bir 
kadın kesimini insan yerine koymayan bir uygulama 
kadın hakları ile ilgili bir erkeksi siyasal söylemin eş
liğinde gerçekleşmektedir.

Siyasal Mahremiyet Alanını Kamusala 
Dönüştürebilmek

Şüphesiz göreli de olsa herkesi temsil eden toplumsal 
nitelikli bir kamusal alan vardır. Bu kamusal alan ge
nelde, sonuçlarından etkilenebilecek herkesin pratik 
tartışmaya girip, üzerinde anlaşmaya vardığı bir ortak
lık alanıdır. Ne var ki günümüzde kamusal, özel ve 
toplumsal alanların önemli bir kısmı siyasal tarafın
dan işgal edilmiş bulunmaktadır. Bu dönüşümde sınır
ları bozulmuş, bazı alanlara ait nitelikler çarpıtılmış 
biçimleriyle yerlerini almışlardır. Mesela özelin mah
remiyeti kamusala taşınmış, siyasallaşan kamusalda 
mahremiyet garip bir şekil almıştır. Doğasını gücün

yet kuralma dönüşmüştür. Bu kuralların en belirgini
ni de geleneksel toplumsal yapılardaki cinsel kökenli 
olan kılık-kıyafet kuralları oluştunnaktadır. Ancak si
yasal iktidar bunu bir kamusal alan kuralı gibi göster
mekte ve konuyu üzerinden sıyırarak kendi dışında 
tartışılmasını sağlamaktadır.

Cumhuriyet döneminde siyasetin, üzerinde odak
landığı konulardan birisi kılık-kıyafet olmuş, son za
manlarda kadınlar üzerinde daha da yoğunlaşmıştır. 
Cumhuriyet dönemindeki kadınlarla ilgili uygulama
ların önemli bir kısmınm gerekçesi onu kamusal ala
na çıkarmak olarak ileri sürülmüştü. Ancak bu iddia 
her haliyle doğru değildi. Son gelişmelerde kadını ka
musaldan sürüp çıkarma anlamına gelebilecek uygula
malar, hedefin salt bu olmadığını, iktidarın kendine 
özgü bir alanı korumak olduğunu göstermiştir. Kamu
sallaşmada bir sosyal süreç oluşturma yerine, işi emir 
ve yasaklarla götürme çabası da bu yargıyı doğrula
maktadır. Tabi bu gidiş hem sağlıklı bir kamusal ala
nın oluşmasını engellemekte hem de siyasetin rahat 
hareket etme imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. 
Her halde buradaki yanılgı, gerçek anlamda bir kamu
salın yerine siyasal erkin nihai bir çözümleyici olarak 
konulabileceği yanılgısıdır. Yine de bilmemiz gerekli 
şey, şimdilik sonuna kadar sırtımızı dayayabileceğimiz 
naiv bir kamusalın olmadığıdır. Sorunun çözümü ise, 
siyasal nitelikli bir mahremiyet alanının gerçek an
lamda kamusala dönüştürülebilmesine bağlıdır. ■
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ABDULLAH YILDIZ

Y
azımıza kısa bir hayali olayla başlayalım: 
Diyelim ki, Türkiye’de başörtülü bir doktor, 
kendisine getirilen ölümcül bir hastayı, sadece 

kıyafetini gerekçe göstererek geri çevirir. Hasta 
yakınları başka hastane ve doktor ararlarken has
tamız ölüverir.

Bir an için Türkiye’de böyle bir olay 
gerçekleştiğini düşünelim. Malum çevrelerin ve 
malum medyanın, bu olayı bahane ederek nasıl bir 
vâveylâ koparabileceklerini tahmin ve tahayyül ede
bilir misiniz?

Hadi biraz yardımcı olalım: 28 Şubat arifesinde 
Ali Kalkancı - Fadime Şahin - Müslim Gündüz olay
larının nasıl bir pembe diziye dönüştürüldüğünü, 
konjonktür gereği irtica yaygaralarına nasıl malzeme 
yapıldığını, dinî görünürlüğe ve özellikle başörtüsüne 
karşı yürütülen psikolojik savaşta nasıl kullanıldığını 
hatırlayın. Öyle bir psikolojik hava oluşturulmuştu 
ki, bütün bir Îslamî camia zan altında bırakılmış, 
orada-burada başörtülü kızlara “Fadime” diye 
sataşılır olmuştu.

Bu hatırlatmadan sonra, yukarıdaki hayali olaya 
yüzde yüz zıt biçimde geçtiğimiz ay 
yaşanan Medine Bircan olayına 
gelmek; olayın ifade ettiği simgesel 
anlamı ve işaret ettiği **derin süre
ci** tahlil etmek istiyorum.

Bircan “Bir Can”dan mı İbaret?

Bilindiği üzere, Medine Bircan 
isimli 71 yaşındaki bir hasta, sağlık 
karnesindeki başörtülü fotoğrafı 
yeni çıkarılan yönetmeliğe ters 
bulunarak İstanbul Çapa Tıp

Fakültesi Hastanesi’ne kabul edilmemiş, yakınları 
problemi çözmek için çareler ararken de Medine 
nine vefat etmişti. (Medine Bircan olayına ilişkin 
gerçekleri, Ümran  dergisinin ek’inde yer alan 
Mazlum-Der belgesini inceleyerek öğrenebilirsiniz.) 
En küçük bir “irticâî” (!) olayı pireyi deve yaparak 
kamuya duyurmakta hayli mahir olan ‘malum’ 
medya bu trajediyi görmezden gelmekle kalmadı; 
utanmadan “dinci” kesimin olayı çarpıtarak 
abarttığını, hatta istismar ettiğini savunarak işi 
pişkinliğe vurdu.

Ama biz, ‘malum’ medyanın bu çirkin tutumu 
üzerinde uzun uzadıya duracak değiliz. Olayın insan 
hakları, tıp etiği vs. açısından tahlili de bir başka yazı 
konusu. Biz, Medine Bircan olayını, İslâmî hayat 
tarzının ve İslâmî görünürlüğün “kamusal alan”dan 
tasfiyesi ve hatta İslam’ın asli kimliğinden 
uzaklaştırılıp dönüştürülerek vicdanlara hapsedilme
si yani yaşanan hayatın dışına itilmesi 
(Protestanlaştırılması) sürecinin dramatik bir 
halkası olarak değerlendireceğiz.

İmdi, olay basit bir tıbbi ya da bürokratik ihmal 
vakası olarak görülemez. İnsan 
hayatının son derece ‘ucuz’ 
olduğu ülkemizde, köprü 
altlarında, emekli kuyruklarmda 
ya da hastane kapılarında her gün 
insanlar ölüp giderken 71 
yaşındaki bir hastanın ‘başörtüsüz 
fotoğraf yönetmeliği’ yüzünden 
ölüme terkedilmesi, bir can’m  
daha ihmale kurban gitmesi 
olarak görülmek istenebilir; 
ancak, mesele bu kadar basit 
değildir.
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Evet, Bircan olayı, dar anlamda, beş yıldır dozu 
artırılarak uygulanan başörtü yasağının insan 
hayatına mâl olsa da yaygınlaştırılarak sürdürülmek 
istendiğinin; genel anlamda ise, yerel ve küresel 
süreçlerle İslam’ın ve Islâmi değerlerin, görünürlük
lerin, uygulama biçimlerinin... hayatın her 
alanından tasfiye edilmeye çalışıldığının bir göster- 
gesi olarak değerlendirilmelidir.

“Süreç” Neden Başörtüsüne Tak(ıl)dı?

11 Eylül’le başlayan **küresel süreçlin yerel provası 
olarak 28 Şubat 1977’den beri Türkiye’de yürütülen 
"İslâm’ı tasfiye^  ̂ operasyonu (kimileri bu süreci 
“îslam’m azaltılması”, “İslam’ın geriletilmesi’’ , “Siyasal 
İslam’ın yok edilmesi” vb. şeklinde isimlendirdiler), 
hatırlanacağı üzere yasaklar listesinin ilk sıralarına 
başörtüsünü yerleştirmiş, önce üniversitelerde ve 
devlet dairelerinde, sonra ilahiyat fakültelerinde, 
ardından da imam hatip liselerinde başörtüsü yasak
lanmıştı. Dahası 28 Şubat’ın alaşağı ettiği koalisyon 
hükümetinin büyük partisinin (RP/FP) kapatılma 
gerekçelerinin başında yine başörtüsü yer almış, 
başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’nın Meclis’e 
girmesi bir "rejim  meselesi** haline getirilmiş, 
başörtülülerin haklarını savundukları için Nazlı 
İlıcak ve Bekir Sobacı’nın milletvekilliklerine son 
verilmişti. Hafızanızı zorlarsanız, sürecin, 
başörtüsünü boy hedefi haline getirdiğini kanıtlayan 
daha pek çok olayı hatırlayabilirsiniz.

Peki neden başörtüsü? Sistem, başından beri, her 
ne kadar sarık, cüppe, şalvar gibi “dini kisve”lerle 
uğraşmışsa da neden özellikle (“kara”) çarşafla ve 
şimdilerde de "türban”la mücadeleyi öncelemiştir? 
Evet, bu topraklarda “Batmın yeniçeriliğini’  ̂yapan
lar neden evvelemirde Müslüman kadını “kapkara” 
örtülerinden “kurtarmaya”( !) çalışmışlardır?

Bir kere, olayları sadece yüzeysel olarak algılayan, 
derinlemesine kavramaktan aciz olan Batıcı yönetici 
ve elitlerimiz, Osmanlı’nın son dönemlerinden bu 
yana, geri kalmışlığımızın birincil sorumlusu ve 
asrileşmenin / çağdaşlaşmanın önündeki en önemli 
engel olarak İslâmî görünürlüğü ve giyim-kuşamı 
görmüşlerdir. Çözüm olarak da milleti geri bırakan 
bu “ilkel” örtülerden, başlıklardan, kisvelerden bir 
an önce kurtulup Batılı / çağdaş bir görünüm kazan- 

Tirayt arzulamışlardm-------------------------------------------
"Onlar hu dünya hayatının yalnız görünen 

yüzünü tanırlar; ebed î ve n ihaî olandan ise tama

men gafildirler.” (30/6)
Şimdilerde ise başörtüsü, İslâm’ın kamusal alan

dan tasfiyesi noktasında çok “elverişli” bir psikolojik 
savaş aracı olarak seçilmiş bulunuyor. Müslüman 
kadının alâmet-i fârikası olan başörtüsünü yasakla
mak son derece "incitici” bir uygulamadır. 
Mağdurlar ve mağdur yakınları açısından onur kırıcı 
olmanın ötesinde yasağı uygulamaya icbar edilen 
yöneticiler açısından da son derece sıkıntı verici, 
rahatsız edici, bunaltıcı bir durumdur. Yasağa muha
tap olanların da yasağı uygulayanların da psikoloji
leri altüst olmakta, duyarlılıkları törpülenmekte, 
İslami ve insani hissiyatları aşınmaktadır.

Burada, böyle bir yasağı müstemlekecilerin uygu
laması ile, “%99’u Müslüman olan” bir halkın kendi 
yöneticilerinin uygulaması arasındaki farklılığa 
dikkat çekilebilir. Örneğin, Kurtuluş Savaşı 
yıllarında Sütçü İmam’ın başlattığı Maraş 
direnişinin fitilini ateşleyen hadisenin Fransız asker
lerinin Müslüman kadınların çarşafına saldırması 
olduğu hatırlanabilir. Ama Maraş’taki şablona 
uymayan böyle bir yasaklama temeline dayalı 
psikolojik savaş, toplumu çift yönlü kemirmekte ve 
yiyip bitirmektedir.

Dolayısıyla, mesele sıradan bir yasaklama 
olayından ibaret değildir; amaçlanan şey, % 99’u 
Müslüman olan bir ülkede, günlük hayatta hala 
uygulanmakta olan bütün İslami değerlerin kökünü 
kazıyıp İslam dininin hayatı tanzim eden ilkelerini 
adım adım “kamusal alan”dan tasfiye etmeye yönelik 
bir talihsiz küresel projeyi zorla yerel planda uygu
lamaya geçirmektir.

İslâm’ı Vicdanlara ve Camilere Hapsetmek

Hatırlarsınız, 28 Şubat sonrasında Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in formüle ettiği bir plan vardı: 
Demirel, bir televizyon programında şöyle bir 
tespitte bulunuyordu: “Kur^ânhn 6665 âyetinin 
230 kadarı ahkâm a ilişkindir, yani hayatın tanz' 
imine ilişkindir. Qeri kalan 6435 âyet ise iman, 
ahlak ve ibadete ilişkindir. Vatandaş 6435 âyeti 
rahatlıkla uygulayabilmektedir. 230 âyet ise uygu- 
lanm am aktadır; zira bunların yerini “çağdaş 
hukuk*' doldurmuştur.**

Ardından da asıl niyetini ortaya koyuyordu: 
^ Ş im d i,—btt^ 230~âyetir uygulay a r ak  çağ daş  
m ed en iy et sev iy esin e ç ıkam ay ız ; çü n kü  dinin  
özün de d u ra ğ a n lık  v a rd ır ; d eğ işen  dü n yada
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durağan kurallarla gelişemezsiniz^ Yüzyıl önceki 
hukuk şeriat hukukuydu; buna tekrar geri dönüş 
olamaz; bunu istem ek irticadır/^

Bütün bu ifadeler; İslâm’ı sadece bir vicdan mese
lesine indirgeme; onun muamelâta ilişkin hükümleri- 
ni yani ahkâm âyetlerini tamamen iptal edip camilere 
hapsetme ve Müslümanlarm da bu tür iddialardan 
vazgeçmelerini sağlama amacına yönelik daha derin 
bir planı yansıtmaktaydı. Bu plan çeşitli biçimlerde 
gündeme getirildi ve zaten büyük bölümü bu toprak- 
larda yürürlükten kaldırılmış bulunan ahkâma ilişkin 
ilkelerin Müslüman zihinlerden tümüyle kazınıp 
unutturulması hedeflendi. İmam hatip okullarını, 
Kur’ân kurslarını ve nihayet ilahiyat fakültelerini 
budayarak İslâmî eğitimin köküne kibrit suyu dökme 
girişimleri de, bu menhûs amaca ulaşmaya katkı 
sağlayacağı düşünülen, önlemler olmalıydı.

Ama bu tür sinsi plan ve tuzaklar kuranların 
kavrayamadığı hakikat şuydu: Kendilerini İslâm’a ve 
Kur’ân’a nisbet eden Müslümanların kitaplarıyla 
ilişkilerini koparmak mümkün değildir. İnananlar 
Kur’ân’la ilişkilerini devam ettirdikleri sürece, yüce 
Kitap onlara, Allah’ın günlük hayatı tanzim eden 
şaşmaz buyruklarını hatırlatıp duracak; 
Müslümanların Allah’ın Kitabı’nı parçalayarak bir 
bölümünü alıp bir bölümü atmalarının onları bu 
dünyada da öbür dünyada da zelil edeceğini söyleye
cektir. Dolayısıyla, yeryüzünde bir tek kişi de olsa, 
Müslüman, Kur’ân’ın sadece iman, ibadet ve ahlaka 
ilişkin ayetlerini değil ahkâm ayetlerini de bir bütün

olarak uygulamak ve uygulatmak azim ve 
kararlılığına sahip olacaktır. Bu, İslâm ve müslim 
olmanın, iman etmenin gereğidir.

Kendi Bindiği Dalı Kesmek

Kur’ân bu hakikati kavramaktan aciz olan inkârcılar 
güruhuna şöyle seslenir:

H akikati inkara şartlanmış olanlar, ‘Bu eski 
zamanların masallarmdan başka bir şey değil!’ derler. 
Diğerlerini ondan (ilahi hakikatten) alıkoyar ve 
kendileri de ondan uzaklaşırlar. Ama (bu şekilde) 
yalnız kendilerini mahvederler ve (üstelik) bunu 
da idrak etm ezler/* (6/25-26)

Kur’ân’ın hayat veren ahkâm âyetlerini uygula- 
mayıp uygulanmasına da engel olanlar, aslında 
farkında olmadan şuursuzca kendi bindikleri dalı 
kesmektedirler. Yüzde 99’u Müslüman olan bir 
ülkede böyle bir uygulama, yasakçılarla inançlı geniş 
halk yığınlarının arasına aşılmaz duvarlar örmekte; 
kendi insanıyla sürekli didişmeyi, onları aşağılamayı 
marifet sanan yöneticiler, toplumun bütün direnç 
noktalarını kendi elleriyle tahrip etmekte ve çok 
güçlü zannettikleri iktidarlarının altını bizzat kendi 
elleriyle oymaktadırlar.

Ateşin önünde bekletilecekleri ve ‘Ah, keşke 
(hayata) geri döndürülseydik: O zaman Rabbimizin 
mesajlarını yalanlamaz ve müminler arasında olurduk!’ 
diyecekleri zaman (onları) gör şeydin/^ (6/21) ■
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DEMEKTİR”

REHA ÇAMUROĞLU İLE ROPÖRTAJ 
Konuşan: İbrahim Şamil

Reha Çamuroğlu tarihi romanlar yazıyor. Anadolu tarihindeki heterodoks harelietler üzerine 
yazdığı inceleme türündeki kitapları ilgi görüyor. Son olarak, İkiilebir adlı romanıyla Türkiye 

Yazarlar Birliği'nin 2001 yılı en iyi roman ödülünü kazandı. Çamuroğlu ile gündemdeki konular
ve daha fazlası üzerine bir söyleşi yaptık.

İbrahim  Şamil: Kitaplarınızda temel konu hete- 
rodoksi. Türkiye'de ise en yaygın heteredoks grup, 
Alevi kesim. Peki, Sayın Çamuroğlu, alevilik, din ve 
devlet ilişkileri konusunda hem düşünsel, hem de sa- 
natsal metinler yazmış bir aydın olarak siz, aleviliği 
ne olarak görüyor ve nasıl tanımlıyorsunuz?

Alevilik Din mi, Mezhep mi, Tarikat mı?

R eha Çamuroğlu: Alevilere, "siz din misiniz, mez
hep mi, yoksa tarikat mı" diye sorulu
yor? Aleviler haklı olarak net bir cevap 
vermiyorlar, veremiyorlar. Bu soruların 
her birinin farklı kanuni sonuçları var 
çünkü. O yüzden Aleviler, "biz tarikatız 
deseler" Cemevleri tekke zaviye mu
amelesi görecek ve kapatılacaktır. Geç
tiğimiz günlerde kurulması engellenen 
Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği 
(ABKB) davasında Savcının sunduğu 
gerekçede de bu vardı: Dînî mezhep 
vurgusu.

Öte yandan "biz diniz" desek, çok 
başka bir sonuçla karşılaşacağız. Tanımlama yap
makta acele etmeden önce toplumsal sorun yaratan 
bir konunun çözümü hakkında kafa yormalıyız, diye 
düşünüyorum. Örneğin, "tarikat" kelimesi belli ke
simlerde neredeyse bir küfür' anlamında kullanılır.

_______________Tasavvuf Köprüsü______________

ama sağda da vardır. Hızlı laikleri kastediyorum. 
Alevilik meselesinin Türkiye'de çözülmesi nokta
sında tasavvuf köprüsü kurulmasını öneriyorum. 
Bunun önemi anlaşılırsa bu meselenin çok kolay çö
zülecek bir mesele olduğuna inanıyorum.

Mevlana ile Hacı Bektaşi Veli arasında çok ciddi 
farklar bulamazsınız. Muhyiddin ibni Arabi ile Hacı 
Bayram Veli arasında da... Pratiklerine baktığımızda 
birisinin namaz kıldığım, oruç tuttuğunu, ameli iba
detlere harfi harfine uyduğımu görürsünüz.

Tasavvuf büyüklerinden bazıları 
ameli ibadetlere uymamıştır. Tasav
vuf yolunun yolcuları bilirler ki "Ari
fe ne din gerektir ne diyanet" dizesi 
mutasavvıflar arasında farklı bir an
lam taşır. Bu, arifin dinsiz olduğu an
lamına gelmez.

Günde beş vakit namaz kılmak, ra
mazanda oruç tutmak insanın belli ta
rihsel koşullardaki fiziki yapısıyla ilgili
dir. Tanrı ile insan arasındaki bağlan
tıyı kimse bunlara indirgeyemez tasav
vufta. İşte bu yüzden Aleviliğin en 

önemli bileşenlerinden birisi tasavvuftur.
Şamil: îslâm ve tasavvuf algınız biraz değişik gel

di bana... Çünkü tasavvufu ibadetlerden ayrı, kopuk 
düşünmek pek kabul gören ve makbul olan bir şey 
değildir, aslında.. Çünkü şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikat silsilesi vardır bizim kültürümüzde..

Çamuroğlu: Söylediğiniz şey yanlış değil; ama

Solun içinden de bu anlamda kullananlar olabilir
ben böyle düşünüyorum.. O yüzden tasavvuf yolun
dan gidildiği taktirde, Alevilerle ilgili sorunun çok
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kolay halledilebileceğine inanıyorum. Yalnız devle- 
tin tasavvuf konusunda biraz daha rahat olması ge
rekiyor. Örneğin bugün Sünni kesimden yetişen bir 
dizi alimimiz kendilerini Sünni olarak tanımlama- 
maktadır.

Şamil: Kim mesela..
Çamuroğlu: Ethem Ruhi Fığlalı, Mehmet Aydın, 

kendilerini tanımlarken Sünni'den daha geniş bir 
pozisyonu tercih edi
yorlar ki takdir edilme
si gereken bir çabadır.
İnsanlar kapatıldıkları 
ve kendilerini hapset
tikleri kompartımanla
rı, dinde geliştirdikleri 
yeni bir kavrayışla aşa
bilirler. Biz ve öteki ______________________
kavramı çok sık kulla
nılıyor. Birbirlerini belirli kamplara sıkıştırmışlar. 
Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir geleceğe sahip 
olabileceğini düşünmüyorum. İşte bu noktada tasav
vuf en büyük ortak payda olarak görülebilir.

Örneğin, 1900'lerin hemen başında Muhibban 
isminde bir dergi çıkar İstanbul'da. Nakşibendiler, 
Bektaşiler, Melamiler, Mevleviler bu dergi çevresin
de bir araya gelir. Bugün isimlerini bir arada düşüne
mediğimiz tarikatların mensupları bir araya gelerek 
bir dergi çıkarırlar.

Cumhuriyet Kurulurken Aleviler

Şamil: Sayın Çamuroğlu biraz farklı bir konuya geç
mek ve herkesin merak ettiği şöyle bir soru sormak 
istiyorum size: Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında 
Alevi desteği yok muydu?

Çamuroğlu: Biz, tarihin yanıltıcılıklarının da 
kurbanıyız. Aleviler kurtuluş savaşını aktif olarak 
destekledi. Hacı Bektaşi Veli tekkesi, İstanbul Üs
küdar'daki Nakşi Özbekler tekkesi desteklemiştir 
mücadeleyi. Kurtuluş savaşı ne tek başına Alevile- 
rindi ne de Sünnilerin. Halide Edip Adıvar'ın İstan
bul mitingine bakılsın. Oradakilerin hepsi Alevi 
miydi? Burada bir ulus bilincinin doğuşuna şahit 
oluyoruz. Ulus kimliği, mezheplerin, kabileciliğin ya
rattığı farklılıkları silip süpürür. Osmanlı tarihinin 
en büyük kitle gösterisi ile; belki modern tarihin en 
büyük ilk kitle gösterilerinden biriyle karşı karşıya- 
yız. Artı, bir kadının topluluğa hitap ettiğini görüyo
ruz. Bu başlı başına bir devrimdir. Bu ne Alevilerin

Son yıllarda Aleviler laikliğin tamponu ya 
da koçbaşı olarak kullanılmaya çalışıldılar, 
Tehlikeli bir girişim bu. Devlet, inançlara 
ve inançlar arasındaki farklara eşit mesafe
de durmalıdır, ayrım yapmamalıdır.

ne Sünnilerin: Türklerindir. En az Sivas ve Erzurum 
Kongreleri kadar önemli bir hadisedir. Kurtuluş Sa- 
vaşı’ndaki zafer ve Cumhuriyet ile devam eden bir 
sürecin başlangıç noktası olmuştur.

Şamil: Bir yerde, "Laiklik tehlikeye düşünce Ale
viler akla geliyor" demiştiniz.

Çamuroğlu: Son yıllarda Aleviler laikliğin tam
ponu ya da koçbaşı olarak kullanılmaya çalışıldılar.

Tehlikeli bir girişim
_______________________ _ bu. Devlet, inançlara

ve inançlar arasındaki 
farklara eşit mesafede 
durmalıdır, ayrım yap
mamalıdır. Sonuçta 
devletin kendi kendi
ne resmî yada gayrı

________________________ resmi olarak nüfusun
şu ya da bu parçasını 

kendisine daha sadık veya daha az sadık hissetmesi 
tehlikeli bir şeydir.

Diyanet'in İşleri...

Şamil: Alevileri temsil eden grupların Diyanet Işle- 
ri'ne yönelik ciddi eleştirileri var. Son dönemde bu
na İslamcı kesimden de destek verenler oldu. Diya
net'in işlevi ne olmalı sizce?

Çamuroğlu: Diyanetin Sünni kesimin temsilcisi 
olarak gösterilmesini doğru bulmuyorum. Bu kurum 
devletin din üzerindeki kontrol mekanizmasıdır. 
Devletin dini kontrol çabası yanlıştır. Dinsel hare
ketlerde yasal yapısını sarsıcı bir hüviyet görüyorsa 
sistem, bunları kontrol etmek için yeterli araçları 
elbette ki vardır. İstihbarat birimleri, polis, jandarma 
neden var. Türkiye'de çeşitli nedenlerle ayaklanma
lar olmuştur. Din iddiasıyla da ayaklanmalar olmuş
tur.

Bu bayrak kullanılmıştır. Ama bir esnaf ayaklan
ması olsa, esnafın ayaklanmacı bir yapısı olduğunu 
mu savunacağız? Mesela Şeyh Sait olayında 
bayrağın ne taraftan kaldırıldığı çok müphemdir. Bu 
-tırnak içinde- bir şeriat kalkışması mıdır? Kürt isya
nı mıdır? Ya da Dersim olayları. Bir Alevilik gayreti 
mi vardır, bir Zazalık iddiası mı? Yoksa yüzyıllar sü
ren yerel yapının yeni düzene ayak uyduramaması 
mı?

Şamil: Peki, Diyanet’in bir kurum olarak varlığı
nı laik devlet olma bağlamında nasıl değerlendiri
yorsunuz?
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Vatikan yeni bir İncil yazımı üzerinde ça
lışıyor. Şimdi yeni bir Kur’an yazımı olsa 
ben buna karşı çıkarım. Çağın değerleriy
le kayıtlamaya çalışırsanız bir inancı, onu 
yok edersiniz.

Çamuroğlu: Dinler ya da dini eğilimlerin bir ara
ya geldiği bir şura olabilir, bir diyalog meclisi olabi
lir. Din ufkunu geliştirme meclisi olarak işleyebilir 
böyle bir yapı. Ama Diyanet İşleri'nin kurum olarak 
devrinin çoktan dolduğunu düşünüyorum. Belki de 
hiç gelmemişti.

Din konusunda politikaların reforme edilmesi ge
rekir. Bu noktada Sünni cemaatlerini, Sürmi alimle
ri Alevilerin muarızı
olarak görmüyorum. -----------------------------------
Bir güç birliği yapılabi
lir. Tasavvuf bu nokta
da ortak bir payda ola
caktır. Dergah, tekke 
ve zaviyelerin serbest 
olmasını istiyorum.
Sorun devletin din al- _______________________
gısında düğümleniyor.
Tarafların sevgili devletimizle bir masa ya oturup 
enine boyuna bu konuyu tartışması gerekiyor.

İç Tehdit Lafı İçeriye Ait Değil

Şamil: Peki devlet kim? Sivillerin muhatabı kim?
Çamuroğlu: Demokratik bir sistemde halka seçil

mişlerden başka bir muhatap alınmaz. Böylesi bir sis
temde ordu, polis vs. halkın hizmetkarlarıdır. Bu an
lamda Türkiye'de, demokrasi varmış gibi yapıldığını 
düşünüyorum. Ama zamanla yerleşeceğine de inanı
yorum.

Avrupa Birliği (AB) sürecinde her şey tartışıla
cak. Askeriyenin konumu da konuşulacak. Ama 
eşitler arasında bir tartışma yok ortada. Ordunun ay
rı bir hukuk sistemi var örneğin ve siviller de burada 
yargılanabiliyor.

Helsinki kararlarına uyacaksak askerler sivilleri 
yargılayamaz. Dünyanın her yerinde askeri yargı var
dır. Ordunun fonksiyonu bellidir: Ülkeyi dış tehdit
lere karşı korumak. İç tehdit lafını ise kabul etmiyo
rum.

Şamil: İç tehdit kavramı yaygın olarak kullanılı
yor ama..

Çamuroğlu: Kavram olarak yok böyle bir şey. 
Suçlu vardır. Sanık vardır ama bir iç düşman tanımı 
anlamsızdır. Vatandaşlarını düşman olarak tanımla
yan herhangi bir yetkilinin demokratik bir ülkede he- 

-m gnjm ahkem gye: verilmesi gerektiğine inanıyonım .

sorununu bastırmak için harcadığı meblağ 100 milyar 
dolardır. Aktif kayıp bu, pasifini bilmiyoruz. Yılların 
bitiremeyeceği acılardan söz ediyorum. Do layısıyla 
düşman üretmenin uluslararası mekanizma larla ilgisi 
vardır; bunların başmda da silah sanayii geliyor. Son 
yirmi yılın en iyi müşterilerden birisi de Türkiye.

Yasaklar ve Ayırımcılıklar Sona Ermeli

Şamil: Başörtüsü Soru
nu hakkında ne düşü
nüyorsunuz?

Çamuroğlu: Başör
tüsüne karşı değilim. 
AB sürecinde konuya 
yaklaşmanın konuyu 
çözmeye yönelik bir 
faydası olacağını san

mıyorum. Örneğin Fransa'da, başörtüsüne karşıt bir 
tutum olduğu biliniyor. Çözümü kendimiz üretebil- 
meliyiz. Genç insanların okul kapılarından çevril
mesi.. Bu değişmeli. Yasaklar kalkmalı.

Şamil: Alevilerin siyasetten dışlanmış oldukları 
iddiasına katılıyor musunuz?

Çamuroğlu: Aleviler derken, en az sekiz milyon 
ile en çok yirmi beş milyon arasındaki bir insan top
luluğundan bahsediyoruz. En alt rakamı baz alırsak 
Alevilerin genel nüfusa oranı yüzde 5 civarındadır. 
Meclis 550 milletvekilinden oluşur. Bugünse meclis
te 8 Alevi milletvekili vardır. Çok anlam çıkarılabi
lecek bir^rakam. Parlamentoda 550'ye karşı sekiz ki
şi yüzde 1.5'a tekabül eder.

Bir çok siyasi partinin ilçe teşkilatlarından başla
yarak mezhep ayrımı yaptıklarına inanıyorum. Son 
İstanbul belediye seçimlerinde bir dizi adaydan biri 
dışında hepsi Sünniydi, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) adayı Adnan Polat, Alevi. Tüm kampanya 
dönemi boyunca basında Polat'm bu kimliği vurgu
landı. Benim hakkımda da sürekli Alevi yazar denir. 
Ben sırf Alevilik üzerine yazmadım ki. Açık bir ay
rımcılık var yani. Özgürlüğü hiçbir kesim yalnız ken
disi için istememelidir. Ayrımcılığa hiçbir kesim sa
dece kendisine karşı yapıldığında karşı çıkmamalıdır.

Devlet Nazarında En Makbul Tarikat... 

Şamil: Bektaşilik günümüzde ne anlam ifade ediyor?
Şamil: Yine de her dönemde düşmanlar üretiliyor. 
Çamuroğlu: Son yirmi yıl içinde Türkiye'nin terör

Çamuroğlu: Kuralları büyük ölçüde Balım Sul- 
tan'j.n (Öİ.1520) oluşturduğu Bektaşilik, bir tasavvuf
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yoludur. Tüm tasavvufi yollarda olduğu gibi temel 
öğesi de nefse karşı mücadeledir. Dedebabalık gibi 
bir kurumu herhangi bir şahıs nefs aracı yaptıysa, ki 
süreç onu gösteriyor, hepsini kınadığımı söylemeli
yim. Zaman zaman bütün tarikatlarda görülen bu du
rum bir "Yol Şa§kınlığı"nın göstergesidir.

Bir tarikatta gönül vermenin ilk kriterlerinden 
biri ritüellerde yer almaktır. Bu bir müntesebattır. 
Doğu Anadolu'dan, Balkanların içine uzanan 
bir topluluktan söz ediyorum. Ciddi bir aktüel potan
siyel yani. Bektaşilik yaşayan bir gerçekliktir.

Uzun süre padişahların kılıcını bile Mevlevi 
şeyhleri kuşatmıştır. Kimse, "bugün Mevlevilik dev
let nazarında diğer tarikatlardan daha az makbuldür" 
diyemez. Aksine en ziyade müsaadeye mazhar tari
kattır. Bu tarikat, tarihi süreç içinde pek çok dö
nemden geçti.

Bektaşîliğin Devlet ve Masonlukla İlişkisi

Benim özellikle vurguladığım, Yeniçerilerin yok 
edildiği tarih olan 1826 ile başlayan dönemdir. Bu 
tarihe kadar avama fazla yüz vermekle, onlara kapı
larını haddinden fazla açmakla suçlanan tarikat. Ta
savvuf ehli olmanın kriterlerini fazla gevşek tutmak
la eleştirilmiştir. Sultan Abdülmecit dönemine ka
dar yer altına çekilen yol bu padişah döneminde ye
niden ortaya çıkar. Bu yeniden dirilme beraberinde 
önemli iki eğilim ortaya çıkarır. Bektaşilerden bir 
grup, toplumun elit tabakasına yönelmeyi tercih 
ederken diğerleri geleneksel tutumu sürdürerek yol'a 
gelenleri toplumsal tabaka farkı gözetmeksizin kabul 
etmiştir.

Tanzimat ve Islahat döneminde Bektaşîliğin içi
ne yoğun biçimde mason etkisinin girdiğini görüyo
ruz. Tabii yaptığım ikili sınıflamada havasa 
yönelmeyi tercih edenler arasında görülmüştür bu 
durum.

Bektaşilik ve Masonluğun elma-armut gibi oldu
ğunu yani tamamen farklı iki dünya, iki kimlik oldu
ğunu düşünüyorum. Konunun itikadi yanlarına gi
rersek bu iki kurumun zıtlaştığı pek çok yön olduğu
nu söyleyebiliriz. Rabbani bir yolla masonluğun uz- 
laştırılamayacağı kanaatindeyim.

Bir Dini Dinamitlemek ve Yok Etmek,
Onu Reforma Tabi Tutmaktan Geçer

Şamil: Heterodoksi -bizim için Alevilik- bu anlamda 
çağdaş mıdır?

Çamuroğlu: Değişen Koşullarda Alevilik kita
bımdaki bir makalemde (Alevilik Çağdaşlık 
mıdır?) bu konuya değinmiştim. Ben orada Alevili
ğin çağdaş olamayacağını söyledim.

Çünkü bütün inançlar çağlar üstü olmak duru
mundadır. Kendini çağlar içi olarak ifade eden bir 
inanç kendi temeline dinamit koymuş demektir. 
Bindiği dalı kesen adam konumuna düşmüş olur.

Örneğin Vatikan yeni bir İncil yazımı üzerinde 
çalışıyor, kadın erkek ilişkilerini filan ekliyor. Şimdi 
yeni bir Kuran yazımı olsa ben buna karşı 
çıkarım. Çağın değerleriyle kayıtlamaya çalışırsanız 
bir inancı, onu yok edersiniz.

Şamil: Sayın Çamuroğlu, bu ilginç açık
lamalarınız için size teşekkür ederim.

Çamuroğlu: Ben teşekkür ederim. ■

■;S Arkadaşımız

Kurban KARAGOZ’ün 
muhterem eşi Selma KARAGÖZ 

: - vefat etmiştir.
KARAGÖZ ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, 

merhûmeye Aİlah t̂an rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

ÜMRAN
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“BİR YOL ARKADAŞI”

A. CEMİL ERTUNÇ

H icreti takiben, zorluk ve sıkıntılarla, açlık 
ve yokluklarla, savaş ve saldırılarla geçiri
len üç yılın sonunda, Medine’de önemli bir 

gelişme yaşanır. Bir insanın tahammül sınırlarını faz
lasıyla zorlayan bir çok sıkıntıları üç yıldır yaşayan, 
her yanlarından düşmanlarının kuşatmaları altında 
bulunan müslümanlar, Medine’de yaşayan ve her an 
yeni bir ihanetleri beklenen Nadir oğullarından kur
tulurlar, Nadir oğulları topluluğu bölgeden uzaklaştı
rılır. Bu noktaya gelinmesinde. Nadir oğullarının 
yaptıkları anlaşmalara ihanetleri, müslümanlara yö
nelik şımarıklıkları etkili olur. Nadir oğulları toplu
luğunun Medirie’den kovulması, müslümanlar aley
hine örgütlenme arzusu içerisinde bulunan Medi
ne’deki diğer Yahudi toplulukları ve münafıklar için 
etkili bir gözdağı olur. Seslerini kesmek zorunda ka
lır; İslam’a ve müslümalara karşı takındıkları şımarık 
hal ve hareketlerden, fitne ve fücurdan uzak dunna- 
yı tercih ederler. Nadirlerin kovulması sadece Medi
ne içinde değil, tüm bölgede psikolojik havayı müs- 
lümanların lehine çevirir. Bölge kabileleri de artık 
Mekke müşriklerinin teşvikleriyle şımarıklık yapa
mazlar. Bütün bunların sonucunda müslümanlar, o 
zamana kadarki tüm risâlet sürecinde ilk defa olmak 
üzere, yaklaşık iki ay devam eden rahat bir döneme 
sahip olurlar. Herkes evinde, bahçesinde korku ve 
endişelerden uzak bir şekilde çalışır, çocuklar ana- 
babalarıyla, eşler birbirleriyle, her bir müslüman di
ğer müslüman kardeşiyle huzurlu bir dönem yaşar. 
Bu süre içerisinde, daha önceden vahyolunmuş ayet
leri tekrar gözden geçirir, yeni vahyolunanları öğre
nir ve pratikle ilgili olanları uygulamaya dönüştür-

Ancak ne var ki kötü haber gelmekte gecikmez. 
Medine’ye hayvanlarını satmak için gelen bir hay
van tüccarından, Need bölgesindeki Gatafan kabile
sine-mensup Enmar ve Salebe topluluklarının çevre
den adam topladıkları ve Medine’ye saldırmak için 
hazırlık yaptıkları öğrenilir. Haber, başka kaynaklar
dan da araştırılır; haberin doğru olduğu anlaşılır ve 
vakit kaybetmeden hazırlıklara başlanır. Hazırlıkla
rın tamamlanmasıyla, Resûlüllah'ın komutasındaki 
700 kişilik ordu Medine’ye iki günlük mesafede bu
lunan Gatafan bölgesine doğru yola çıkar.

Yolculuk zorluklarla geçer. Ani baskın yapılması 
planlandığı için mümkün olduğunca hızlı hareket 
edilir. Az mola verilir, çok yürünür ve bir an önce 
hedef bölgeye ulaşılmaya çalışılır. Yolculuğun uzun 
olması, dinlenme molalarının az verilmesi nedeniyle 
ayaklar yürümekten şişer, yaralanır. Müslümanlar 
zorlukla yürür hale gelirler. Acılarını dindirmek ve 
rahat yürüyebilmek için ayaklarına bezler sararlar. 
Yolculuk bu sıkıntı ve zorluklarla sürdürülür ve so
nunda hedeflenen bölgeye ulaşılır.

Ordu, Gatafan bölgesine girince, Medine’ye sal
dırmak için toplanmış büyük bir toplulukla karşıla
şır. Aniden İslam ordusunu karşılarından gören top
luluk savaşmaktan kaçınarak dağılır; çevre dağlara 
sığınırlar. İslam ordusu bölgede bir süre kalıp, savaş
ma konusundaki kararlılık gösterildikten ve düşma
na gözdağı verildikten sonra Medine’ye döner. Hare
kat 15 günde tamamlanır.

Zatü’r Rika ismini taşıyan bu askeri harekat son
rasında, Medine’ye dönüş sırasında, gerçekleşen bir 
yolculuk sohbeti kaynaklarda ayrıntılarıyla anlatılır.

Ttıe gayreti içerisinde olurlar. Her namazda Resülül- Yapnan zorluklarla dolu bir yolculuğun, savaş hazır-
lah’la birlikte mescitte toplanır; namaz kılar, sohbet lıklarmın, düşman saldırısına uğrama endişelerinin
ederler. • ve Medine’ye dönme sevinçlerinin arasında yaşanan
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bu sohbet iki kişi arasında geçer. Yolculardan birisi 
Resûlüllah , diğeri ise yedi kız kardeşinin sorumlulu
ğunu üstlenmiş, yoksul olduğu için askeri harekata 
son derece zayıf bir deveyle katılmış olan Câbir bin 
Abdullah’tır. İki yol arkadaşının zarif nüktelerle do
lu sohbeti, ilginç ve güzel bir yolculuğun oluşmasını 
sağlar. Sohbetin ayrıntılarmı Câbir’in bizzat kendisi 
anlatmaktadır:

“Zatü’r Rika harelmünda ben de bulunmuştum. Yok
sul olduğum için zayıf ve ya§lı bir deveyle katılmak zo
runda kalmıştım. Tüm yolculuğu bu deveyle yaptım. 
Dönüşte devemin bütün gücü gitti; zorlukla yürümeye 
başladı. Ordudan geri kaldım. En arkada tek başıma gi
diyor ve orduya yetişmek için çabalayıp duruyordum. 
Ancak hu mümkün olmuyordu. Yorgun ve üzgündüm. 
Benim için son derece zor ve yorucu bir yolculuktu. Bir 
ara, ordudan birisinin yavaşlayıp geride kaldığım farket- 
tim. O da benim gibi devesi yorulmuş birisi olmalıydı. 
Bir süre sonra ona yetiştim. Yaklaşınca onun Resûlüllah 
olduğunu farkettim. Bana “Neden geride kaldın^ ” di
ye sordu. “Devem çok halsiz, Zor yürüyor, bu ne- 
derde geride kaldım ” dedim. “Deveni çöktür” dedi. 
Devemi çöktürdüm. O da devesini çöktürüp yanıma gel
di. ‘Y a  elindeki sopayı ver, ya da bir tane de bana 
kes” dedi. Ben de elimdekini verdim. Sopayı alıp deveme 
bir defa hafifçe vurdu ve “Hadi bin” dedi. Bindim ve de
vemi sürmeye başladım. Resûlüllah’ı hak din ile gönderen 
Allah’a yemin ederim ki devem değişmiş ve son derece 
hızlanmıştı.

Resûlüllah’h  birlikte ordunun arkasında yan yana 
^tmeye başladık. Resûlüllah bir ara “Deveni bana sa  ̂
tar mısın?” dedi. “Satmam, am a istersen bağışla'

n m ” dedim. “Hayır olmaz-  ̂ Onu bana sat. Bedelini 
verip alm ak istiyorum. Yoksa alm am ” dedi. Ben de 
“O halde bedelini sen belirle” dedim. Biraz düşündü, 
sonra “Bir dirheme alınm ” dedi. Bu son derece düşük 
bir bedeldi. “Hayır olmaz** diye itiraz ettim; "Beni al
datıyorsun ya Resûlallah! Devemin ya gerçek  be- 
delini ver, ya da hediye olarak kabul e t” dedim. Bu 
sefer “İki dirheme ver” dedi. Ben yine “Olmaz” de
dim. Böylelikle pazarlığa başladık. Resûlüllah devenin 
bedelini kırk dirheme J<adar yükseltti. Kırk dirhemden ön
ceki hiçbir bedeli kabul etmedim. Kırk dirhem çok iyi bir 
bedeldi, hemen Imbul ettim ve “Artık deve şenindir” 
dedim. Resûlüllah “Aldım, kabul ettim” dedi. Son de
rece sevinmiştim. Bu alış-verişten iyi kâr elde etmiştim. 
Deveyi Medine’ye gidince teslim edecek ve paramı ala
caktım.”

Câbir yeni evlenmiş birisidir. Arap geleneğinde 
bir kişinin mensubu olduğu kervan veya ordudan ön
ce şehre girmesi; evine gitmesi bir onur vesilesidir. 
Câbir de eşine karşı bir jest, bir övünç nedeni olma
sı için Medine’ye herkesten önce girmek ister. Bu is
teğini Resûlüllah’a bildirir:

“Bir süre ittikten sonra ‘Y a  Resûlallah! Ben ye' 
ni evlendim. İznin olursa Medine*ye herkesten  ön- 
ce ben gireyim” dedim. “Câbir! Demek evlisin?” de
di. “Evet, ya R esûlallah!” dedim. “Dul birisiyle mi 
evlendin, yoksa bir kızla mı?” dedi. “Bir dulla ev' 
lendim” dedim. “Bir kızla evlenseydin ya! Birbiri' 
nizle gülüşüp oynaşırdınız** dedi. Ben de ‘Y a Resû' 
lallah! Babam  Uhud*da şehit oldu. B ana bakılacak  
yedi kız çocuğu bıraktı. Ben de bu kardeşlerimle il' 
gilenip bakımlarını yapabilecek bir kadınla evlen' 

dim. Zaten ancak bir dul kar' 
deşlerim nedeniyle benimle evle' 

' ’ nirdi” dedim. “İnşaallah isabet
etmişsindir. A llah eşini hakkın' 
da hayırlı kılsın. Sırar*aC) var' 
dığımızda ilk işimiz bir deve keS' 
m ek olacak. Orada bir süre ku' 
lir, dinleniriz. Seri bu arada eşi' 
ne gidebilirsin. Artık, eşin geldi' 
ğini duyunca oturman için min
derler hazırlar değil mi?” dedi. 
‘Y a  Resûlallah! Vallahi minder' 
lerimiz yok. Çok fakiriz” dedim. 
“Onlar da olacak; m erak etme, 
sabırlı ol. Sen eşinin yanına var' 
dığın zaman iyi ve akıllı ol. Ona 
iyi davran ve Allah*tan da hayır'
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lı evlat iste” dedi.
Sırar’a geldiğimiz zaman, Resûlüllah 

orduyu durdurdu ve bir deve kesilmesini 
emretti. Deve kesildi ve o gün orada ka
lındı. Ben bu arada evime gittim. Ordu 
Medine’ye girdikten sonra Resûlüllah bi
zi ziyaret ederek evimizi şereflendirdi; bi
zi onurlandırdı. Resûlüllah gittikten son
ra, eşime, Resûlüllah’la aramızda geçen 
konuşmaları anlattım. Eşim “İşittikle^ 
rini dikkate al. Onlara göre hareket 
et” dedi.

Sabah olunca, deveyi yularından tu
tup mescidin önüne götürdüm. Onu ye
ni sahibine vermek ve paramı almak isti
yordum. Bir kenara çekilip beklemeye 
başladım. Bir şüre sonra Resûlüllah dışa
rı çıktı. Deveyi gördü ‘‘Bunu kim getirdi? dedi. Orada 
bulunanlar “Câbir getirdi” dediler. “Câbir nerede? 
Onu bana çağırın ” dedi. Yanındakiler bana seslendiler, 
kalkıp gittim. Onun deveyi beğenmediğini, iade edeceği
ni düşündüm ve bu beni korkuttu. İşin doğrusu deveyi 
hiç beğenmiyordum; zayıf ve çelimsiz bir hayvandı. Re
sûlüllah’a yaklaştım. Bana “Deveni al götür” dedi. 
Korktuğum başıma gelmişti. İtiraz ettim; “Ya Resulal- 
lah! O benim devem değil, senin devendir. Onu sU' 
na sattım. Bedelini öde ve deveni a l” dedim. “Deve
ni al götür. Bu deve benim değil şenindir. Bedeli 
vereceğim" dedi. Sonra Bilal’i çağırdı ve “Câbir*e 
kırk dirhem  ver” dedi. Bilal de kendisine denildiği gibi 
yaptı ve hatta biraz da fazlasıyla parayı verdi. Çok se
vinmiştim. Hem deve bende kalmış, hem de bedelini faz
lasıyla almıştım. Devenin yularından tutup sevinç içeri
sinde evime dönerken rastladığım bir yahudiye yaptığım 
alış-verişi anlattım. Adam çok şaşırdı; “Demek senden  
deveyi satın alıp bedelini verdi, sonra da deveyi ia- 
de etti ve bedelini istemedi ha?!” dedi. Buna bir tür
lü akıl erdiremedi. Pek şaşırmıştı.”

Câbir’in anlattıkları, Resûlüllah’ı bizlere tanıt
ması açısından son derece önemli şeyler. Bu yol soh- 
betinde Resûlüllah’ı, genelde düşünüldüğü ve kabul 
edildiği üzere, toplumu yöneten bir kral veya ordu
ları yöneten bir komutanın özellikleriyle değil, sade
ce ve sadece bir insan, bir dost, bir arkadaş olarak

Resûlüllah’ın müslümanlardan birisiyle sohbetindeki 
samimi ifadeler, ifadelerde açığa çıkan ince ruh hali 
ve zarif nükteler O’nun kişilik özelliklerini olanca 
netliğiyle açığa çıkarır. Zorlukla yolculuk eden bir 
müslümana eşlik etmesi, onunla hoş bir sohbet 
yürütmesi, fakat sohbetini anlamsız şekilde sürdür
meyip ufak girişimlerle yol arkadaşının ekonomik 
durumunu, aile durumunu anlamaya çalışması ve 
bütün bunları hiç kırmadan tatlı, hoş bir sohbet or
tamında gerçekleştirmesi, bir insan olarak Resûlül- 
lah’ı çok güzel bir şekilde gözler önüne serer. İhtiyaç 
içinde bulunan müslümana yardımcı olurken, onu 
rencide etmeden yardımını gerçekleştirmesi, aslında 
satın almayı hiç düşünmediği deveye son derece 
düşük bedel teklif edip itiraz üzerine yol arkadaşının 
razı olacağı orana kadar çıkararak yardımını ticari bir 
ilişki görünümü altında gerçekleştirmesi, yol ar
kadaşına ekonomik sıkıntısının geçici olduğunu söy
lemesi, Medine’ye herkesten önce girme isteğini 
doğrudan kabul etmiyor gibi görünmesine karşılık, 
dinlenme bahanesiyle orduyu bir müddet durdurup 
onun bu isteğini yerine getirmesi, yol arkadaşını 
ziyaret ederek onu ve ailesini sevindirip şereflendir
mesi, bedelini ödediği deveyi sanki beğenmemiş gibi 
iade etmesi ama bedelini de ödemesi... bütün bun
ların hepsi bir dostun, samimi bir arkadaşın yapacağı

buluruz. O, karşımıza disiplin adına emir veren, 
düzen adına kurallar koyan ve kuralları katı bir yön

hoş biçimiyle yapar. O tüm bu özellikleriyle de, tüm 
insanlar için en mükemmel ‘örnek şahsiyet’ oluşunu,

temle uygulayan, toplumsal veya askeri~sta:tü" fark  ̂
1; larını gözeten birisi olarak çıkmaz. Onda ‘Ben bir dev-

sıradan bir ilişki içerisinde dahi açığa çıkarır. ■

let başkanıyım, liderim, komutanım’ havası yoktur.
''M edine’ye yakın b ir konaklam a yeri.
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Tarih Boyunca Kültür ve Medeniyetlerde 
MUTLULUK VE HAZ TASAVVURU

üçüncü bölüm

ABRAHAM EDEL
Türkçesi: Yusuf Kaplan

ÇAĞIMIZDA M UTLULUK VE HAZ 
KAVRAMLARI: 19. VE 20. YÜZYILDA 

YAPILAN ARAŞTIRM ALAR 

Biyo'psikolojik Disiplinler

Haz ve acı kavramları, biyoloji, psikoloji ve tıpta laf
zı anlamlarını korumuştur. Bu kavramlar, diğer sü- 
reçlere dahil edilmesi, bu süreçlerle ilişkilendirilme- 
si ve bunlarla birlikte araştırılması gereken belli, bi
linçli tecrübeler olarak algılanmıştır. Bu bağlamda 
yapılan inceleme ve araştırmaların aldığı yönelim,
19. ve 20. yüzyıllarda çeşitli evrelerden geçen beden- 
zihin ilişkileri teorisinde büyük ölçüde yansımasını 
ve yankısını bulmuştur. Her şeyden önce bu kavram
ları ve olguları, diğer kavramlardan ve olgulardan 
keskin bir şekilde bir ayırma, tecrit etme girişimi var
dır; ki bu dualizmin mirasıdır: Bu nedenledir ki, bi
linç, içe-dönük bir şekilde münferit olarak, genellik
le de, temel unsurları ve diğer fenomenlerle ilişkiler 
açısından incelenmiştir. Burada haz, ya münferit bir 
unsur ya da duyusal / duyulara dayalı tecrübelerin bir 
niteliği olarak alınmıştır. Öte yandan fiziksel düz
lemde, örneğin sinirlenme durumlarının sona erdiği 
anda ortaya çıkan heyecan ânlarında gözlendiği gibi, 
hazzın diğer fenomenlerle belli ölçülerde irtibatı ol
duğu kabul edilmiştir. Araştırmaların yönü büyük öl
çüde organik olan üzerine kaymaya başladıkça ve 
duygu ve hislerin spesifik fizyolojik temelleri araştır

ma konusu yapıldıkça, bilinçle ilgili tecrübeler, za
man zaman, öne çıkan fizyolojik durumların bilişsel 
farkmdalığı ile özdeşleştirilmiştir. Özellikle de 19. yüz
yılın sonlarında zihinsel yan, bununla orantılı olarak 
daha az ilgi ve araştırma konusu olmaya başlamıştır.

Fizyolojik temel konusundaki yaklaşım farklılık
ları çok sayıda sorun üzerinde odaklanmıştır. Bu yak
laşımlardan bazıları “arızî” (peripheral) duyu-organ- 
lan süreçlerine, bazıları ise “aslî” (central) iç-uzuv ya 
da beyin süreçlerine bakmışlardır.

Süreç türleri meselesine gelince... Bir eğilim, haz
zı, uygun ya da abartılı ifade ile; bir başka eğilim, bas
tırılmış, bunaltıcı ifade biçimlerine karşı daha den
geli ifade biçimleriyle; bir başkası, daha büyük siste- 
matizasyonla, bir diğeri ise, denge ya da istikrarın ba
şarılması ile özdeşleştirmiştir. Hoşnutsuzluk ile acı, 
ses veya renkle ilintili haz ile duyuyla irtibatlı haz 
arasında bir takım ayrımlar ortaya çıkmıştır. Wil
helm Wundt y his’sin üç temel / gerekli boyutunu 
şöyle belirlemiştir: Hoşnutluluk-hoşnutsuzluk, he- 
yecan-depresyon, gerilim -rahatlam a  / boşalma. 
Wundt ayrıca spesifik bedensel değişimleri birbirle- 
riyle irtibatlı bir şekilde araştırmıştır.

20. yüzyıldaki bazı psikoloji ekollerinde, bilinçle 
ilintili deneyimler olarak haz ve acı, bilimsel araştır
ma konuları arasından neredeyse çıkarılmış gibidir. 
J. B. Watson’m davranışçı psikoloji ekolünde, duy
gu, iç'uzuvlarla ilgili bir fenomen olarak değerlendi
rilirken; hisler ise temelde arama ve kaçınma ile iliş-

92 Um ran ̂ Ağustos -2002



MUTLULUK VE HAZ TASAVVURU / EDEL

kilendirilmiş ve böylelikle bu bağlamdaki 
incelemeler bu tür davranışsal tasvirler le- 
hine gözardı edilebilmiştir. W illiam  
McDougalVm geliştirdiği yaklaşımda, haz 
ve acının, çabanın yollarını güçlendirdiği 
veya zayıflattığı vurgulanmış ama haz ve 
acının, çaba’da elde edilen başarı veya ba- 
şansızlık tarafından belirlendiği öne sürül- 
müş; böylelikle ara haz'acı fenomenleri, 
motivasyon araştırmalarında gözardı edil' 
miştir. Keza Dewey de, haz ve acıyı bütü
nüyle eylem  bağlamında görmekte ısrar et
miş ve yukarıda da değinildiği gibi, Dewey, 
faydacı haz anlayışını, davranışların seçi
minde bir tercih meselesi olarak değerlen
dirmiştir. Bununla birlikte, davranışçılığın 
çağdaş formu olan öğrenme (learning) te
orisinde, pekiştirme teorisinin gizli bir haz- 
acı ilkesi olarak değerlendirilmesi hiç de şaşırtıcı de
ğildir. Çünkü tabiî yönelimler yaklaşımın  geliştiril- 
mediği bir yerde, belli tecrübelerin olumlu veya 
olumsuz etkiler üreteceği bazı araçlara (vehicle) ihti
yaç duyulur.

Bütün bir fizyolojik araştırmaların dışında kala
rak bilinç konusundaki araştırmaların yeniden can- 
landırıldığı inceleme girişimlerine Qestalt psikoloji' 
si ve fenomenolojik yaklaşımlarda rastlanmaktadır. 
Bu yaklaşımlar, büsbütün farkındalık sorununa ve 
farkındalık sorununun hassas bir şekilde incelenme
si meselesine odaklanan eski içe^bakışçı yaklaşımlar
dan ayrılır. Çörsel alan’a ilişkin geliştirilen Ges- 
talt’çı yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar sonrasında elde 
edilen bulgular. Gestalt yöntemini değere ilişkin 
alanları kapsayacak şekilde genişletme sürecinde bir 
paradigma rolü üstlenmiştir. Fenomenolojik psiki- 
yatri, dünyayı, hislerini araştırmak için dikkatini iç 
dünyasına yönlendirmekten ziyade bir hastanın gör
düğü gibi gönneye çalışma yöntemine vurgu yapmış
tır. Qestalt teorisi ise, motivasyon kavramının alanı
nı, egoistik haz ve acının alanlarının ötesine taşıma 
çabası içinde olmuştur.

Bu psikolojik indirgemecilikten ya da davramşçı 
gözardı etme çabasından kaçınan bir diğer haz ve acı 
araştırma yöntemi de, bilincin kökenini ve işlevleri
ni farklı düzlemlerde / düzeylerde çok daha geniş bir 
araştırma konusu yapma meselesine yoğunlaşmak ol- 
mııştur. Bu yaklaşım, 19. yüzyıldaki evrimci yöntem

yaklaşımında adeta kaybolup gitmiştir. Bu yaklaşı
mı, Herbert Spencer’in görüşlerine ve Freud’ün de
rinlik psikolojisine birazcık yakından bakarak daha 
ayrıntılı bir şekilde açımlayabiliriz.

Evrimci Teorinin Sosyal Teoriye Taşınması: 
Spencer

Spencer’in haz ve acı konusunda yaptığı inceleme
ler, evrimci teorinin, dikkati genetik ve işlevsel araş
tırmaya yönlendirmesinde ve tabii seçmecilik yoluy
la hayatta kalma mücadelesi sınavını aşmada bilin
cin anlaşılması konusunda açıkça yepyeni bir dönü
şümü başlattığını göstermektedir. Etik teoride Spen
cer açıkça faydacı bir yaklaşım benimsemiştir. Bura
da Spencer, ahlâkî sezginin gerekli formu olarak haz ile, 
entelektüel sezgi’nin gerekli formu olarak mekân’ı karşı
laştırır. Haz, bizim bilince yerleştirmeye ve orada 
muhafaza etmeye, acı ise oradan çıkarmaya çalıştığı
mız his olduğu için, o halde bu durumda şunu söyle
mek mümkündür: Eğer hazlar, organizmaya zarar ve
ren eylemlerle ilişkili ise, bu durumda organizmanın 
canlılığını koruyabilmesi imkansızlaşacaktır. Böyle
likle doğal seleksiyon (seçme), haz ile sağlık ve ha
yatta tutunabilmeye yardımcı olan şeyin buluşmasını 
imkân dahilme girdirmektedir. îşte Spencer, bura
dan kalkarak -fizyolojiden psikolojiye ve sosyolojiye 
kadar- pek çok disiplinden yararlanarak görüşlerini
geliştirir. İSpencer, (>'oğun baskı ve düıük baskı nede- 
niyle oluşan) huzur ve depresyon durumlarını açıkla
mak için fizyolojik olarak itki’den (stimulation) ya

tarafından gündeme getirilmiş ama yukarıda değini
len daha dar bir yaklaşım olan beden-zihin ilişkileri
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Herkesin mutluluğa ulaşmasının mümkün 
olduğu görüşü yaygmlaştı; kanaatkârlık ve 
fedakârlık, çaresizlik ve yoksulluk olarak 
algılanır oldu. Bu yaklaşım, hem teoriye, 
hem de pratiğe hızla nüfuz etmektedir.

rarlanır. Arızî hazlar ve acılar, özel itkiler yoluyla 
doğrudan (arızî olarak) kışkırtılırlar. Spencer, psiko- 
lojik olarak, insanın gelişmesinin, insanın tatmin 
arayışındaki düzenleyici süreçleri teşekkül ettirme 
girişimindeki ahlâkî hislerini nasıl olgunlaştırdığını 
ve ahlâkî hassasiyetlerden neşet eden haz ve acıların 
insanın ihtiyaçlarını karşılamasında nasıl teşvik edi
ci ve caydırıcı roller üstlendiğini ortaya koymakla il
gilenmiştir. Ve Spencer aynı ruhla sosyolojik görüşe, 
evrim ilerledikçe insanın davranış ve tutumlarında
beklenebilecek değişim _______________________
çizgileriru gösterme ça
basını katar. Burada söz- 
konusu edilen her bir 
disiplinde, Spencer’in 
geliştirdiği teorilerin ne 
kadar eksiklikleri olursa 
olsun, onun bilinç ko
nusunu araştırırken or
taya koyduğu araştırmalar, bir hayli sofistike araştırma
lardır.

Freud’ün Teorileri, Kafa Karışıklığına 
Yol Açmıştır

Freud’ün haz ve acı’ya ilişkin incelemeleri biraz sı
nırlıdır ama farklı ve boyutlu içeriği açısından Spen- 
cer’inkinden çok daha zengindir. Freud’ün haz ilke^ 
si nosyonunda hedonistik unsur, merkezî bir yere sa
hiptir. Sadece bilinçli ölçümleme / hesaplama anla
mında değil; aynı zamanda içgüdüsel enerjiler aracı
lığıyla oluşan gerilimi boşaltan tatmine yönelik orga- 
nizm eğilimi anlamında da hedonistik unsurun mer
kezî bir rolü vardır. Heyecanın birikmesi, acı olarak; 
heyecanın yatışması ise haz olarak hissedilir. Fre
ud’ün gerçeklik ilkesi nosyonu ise, tecrübenin, hayat 
şartları ve ailevî-kişilerarası ilişkiler ışığında tatmini 
erteleme kabiliyeti gösterdiği zaman tezahür eden bir 
nosyondur. Haz ve gerçeklik ilkelerinin karşıtlığı, iç
sel bir düzenleyici prosedür oluşturmak için id’den 
ayrılan / kopan bir enerjiyle vücut bulan süperego 
tarafından ilaveten desteklenen id ve ego’ıvun yapı
sal resminde handiyse tanımlayıcı bir rol oynar. Fre
ud un haz ve gerçeklik ilkeleri ile bu yapıya ilişkin 
yaptığı araştırmalarda, haz ve acının alanı hem ge
nişletilmiş, hem de derinleştirilmiştir. Acı’nın belli 
şartlar altında endişeye (anxiety) neden olduğu ve 
yine endişenin ise spesifik şartlar altında gerçekçi ve
ya objektif, nevrotik, ahlâkî ya da suçluluk yüklü

formlara dönüştüğü görülür. Keza haz, derinlik psiko
lojisinde Freud’yen aygıtın (apparatus) kullanımları
nın tümünde, bastırılmış ve açık formları, elde ettiği 
spesifik mahiyet ve çeşitli nevrotik durumlarda endi
şeyle karışık bir durum olarak incelenmiştir. Dolayı
sıyla Eflatun’un erken döneme ait derinlik araştır^ 
malarını andırır bir şekilde, fakat elbette ki değişik 
bir teori ve oldukça zengin bir kanıtlar toplamının 
yardımıyla, örneğin mazoşizm ve sadizm  fenomenle
ri, oluşturucu öğelerine ayrıştırılarak kişinin içsel tu- 

_______________________  tumuyla ilişkisi bağla
mında analiz edilmiş 
ve incelenmiştir. Efla- 
tun’un aksine Freud’un 
görüşü, bazı hazların 
gerçek olmadığına iliş
kin metafizik yargılar
da bulunmayı müm
kün kılmamakta ama 

sözgelişi, Don Juan, fetihlerinden son derece güçlü 
pozitif haz alan bir insan olarak değil, daha çok, er
kekliğinden / cesaretinden korkan bir adam olarak 
analiz edildiği zamanlarda olduğu gibi yapılan değer
lendirmeler üzerinde belli bir etki yapmaktadır.

Daha sonraki spekülasyonlarında Freud, önceki 
basit şartların yeniden tezahürü demek olan daha dü
şük bir düzeye kayan kompleks bir organizma eğilimi 
olarak ölüm içgüdüsüne daha fazla öncelik vermiş
tir. Bu tür fenomenleri tekrarlanan'zorunlu feno- 
menler'in bir izahı olarak görmekle Freud, saldırgan
lığın içe dönüklükten kaçınmak için dışa dönüklü
ğün kaçınılmaz olarak ifade edilmesi fikri ile bu feno
menleri irtibatlandırmıştır. Böylelikle haz ilkesi, 
ölüm içgüdüsünün gerilimi hafifletilmesine yardımcı 
olmasına indirgenmiştir. Bu görüşleri Freud u sosyal 
alana ilgi duymaya sürüklemiştir. Uygarlığın geliş
mesini, Cinsiyet (libidinal) içgüdüsünün artışının 
geniş bir alana yayılmasını talep eden bir durum ola
rak gören Freud, kötümser bir yaklaşımı benimseye
rek, bastırmanın ve bastırılmışlığm artmasının, bi
rikmiş saldırganlığa ve yer yer şiddet patlamalarına 
yol açtığını ve açacağını ifade etmiştir.

Genel olarak söylemek gerekirse Freud’ün etkisi, 
haz ve acı konusundaki araştırmaları artırmış ve hız
landırmıştır. Sadece tasvirî ve kavramsal düzlemde 
bile Freud’ün derinlik psikolojisi analizi, çeşitli feno
menlerin gözardı edilmesine neden olmuş, dolayısıy
la daha büyük bir kavramsal karmaşıklığın ortaya 
çıkmasını kışkırtmıştır. Erich Fromm  bu kavramsal

94 Ümran-Ağustos -2Ö02



MUTLULUK VE LL̂ Z TASAVVURU / EDEl

karmaşıklığı Man for Himself (1947) başlıklı kitabın
da ayrıntılı olarak tartışmıştır.

Ekonomi'Politik Yaklaşmılar

Ekonomik ve toplumsal huzur veya refah meselesi, 
bir anlamda, ilk kez, ekonomi politiğin konusu ola
rak gündeme gelmiştir. Bununla birlikte, ekonomi- 
politiğin faydacılıkla ve haz kavramıyla ilişkisi, daha 
doğrudan bir ilişkidir. Bu, fayda (utility) kavramı ve
refah ekonomisi teori- _______________________
si için özellikle geçerli 
bir durumdur.

Fayda kavramının 
ekonomideki kullanım 
biçiminin hedonizmle 
yakınlığı, değer teori
sinin klasik ekonomi
den marjinal fayda dokt
rinlerine geçişte yaşanan, özellikle de W. S. Je- 
vons’un çalışmalarıyla birlikte gözlenen değişimle 
ilintili bir konudur. Klasik ekonomide, değer, teces- 
süm etmiş işgücü gibi bazı objektif durumlara bağım
lıydı; marjinal fayda doktrinlerinde ise değer, istekle
ri / ihtiyaçları ve talepleri, ekonomik mübadelelerde 
günyüzüne çıkan bireyde hazzın üretimi ya da acının 
önlenmesine göndermede bulunur. Hazzın ve fayda
nın hayatî olarak ölçümlenebilirliği şeklindeki Bent- 
ham’cı inançla bir süre benzer özellikleri paylaşmışsa 
da, aslında bu uzun sürmemiştir. Bireyin ihtiyaçları
nın tercih ölçüsünde düzenlendiği zaman zaman baş
vurulan ölçümlenebilirlik, ekonomideki karmaşık te
orik inşa çabaları için yeterli bir temel oluşturmuştur.

Daha başlangıçtan itibaren belirginleşen temel 
güçlük, faydayı kişilerarası düzlemde mukayese ede
bilme güçlüğüydü. Özellikle de zaman zaman başvu
rulan faydanın hayatî fayda'nm yerine geçmesiyle 
birlikte, etkin unsurlar, bireyin kendisinin düzenle
diği ferdî tercihlerden oluşmuştur. Ferdî tercihleri 
karşılaştırmanın sözkonusu olmadığı durumlarda, ha
zır bir sosyal refah kavramı formülasyonu da olmaya
caktır. Bu problem, refah ekonomisinde merkezî bir 
öneme sahiptir. Zira, bu, sosyal refaha katkıları ışı
ğında alternatif ekonomik öneriler arasında karar 
vermenin temel ilkesini gerektirir. Bunlardan bir ih
timal, bireylerin rekabetinin optimizasyon sürecini 

-kabul

Çocuğun daha iyi eğitilmesine ilişkin yapı
lan araştırmalarda varılan sonuçlar, heye- 
can ve tatmin duygularının artırılmasının 
sadece itaati eksene alan eğitim anlayışın
dan daha yararlı olduğunu göstermektedir.

lasyonu Pareto tarafından geliştirilmiştir. Buna göre, 
en azından tek bir kişinin (kendi tercihi ile) ekono
mik durumunu kötüye götürmeyen hiçbir değişim 
sözkonusu olmazsa, bir durum, toplumsal olarak op
timal demektir. Bu konuda daha sonra yapılan deği
şikliklerle birlikte, kaybedenler için kefaret fikri ge
liştirilmiştir.

Mevcut ekonomik paylaşım modeline daha az ba
ğımlı olan farklı bir ihtimal ise, ekonomik süreçlere 
dışarıdan dahil olan bir refah kavramına sahip ol- 

_______________________ maktır. Bu, sosyal he
deflerin demokratik 
bir süreçle gerçekleşti
rilmesini sağlayacak si
yasî bir kararlılık gös
terilerek elde edilebi
lir. Ya da tercihli refah 
anlayışından farklı 
olan ve onu eleştiren 

ahlâkî bir refah kavramından da gelebilir. Örneğin, 
ahlâkî refah kavramı, öncelikli olarak karşılanması 
gereken İnsanî ihtiyaçları veya iş ya da eğitim imkâ
nı gibi herkesin hakkı olan sosyal ihtiyaçları belirle
yebilir. Dolayısıyla böylesi bir refah anlayışı, elbette 
ki, tüm refah toplumu ekonomilerinin bireysel ter
cihleri önceleyen hedonistik (hazcı) refah anlayışı
nı terketmek ve daha genel-geçer bir refah anlayışı
na ve bunun için gerekli olan şartların oluşturulma
sına geri dönmek anlamına gelir.

Sosyoloji, Sosyal Politika 
ve Uygulamalı Disiplinler

Çağdaş toplumlarm sosyolojik analizi ve hem toplu
mun alacağı şekle, hem de hukuk ve eğitim gibi 
pratik alanlara ilişkin geliştirilecek politikalar ve 
önreriler, mutluluk kavramının ve kurumların iş
lemesinde mutluluk ve hazzın açık ya da örtük rol
lerine ilişkin geliştirilen teoriler bu konunun çok 
kapsamlı olduğunu gösteriyor.

Burada ilk elde vurgulanması gereken konular
dan biri, geleneksel “püriten ahlâkı”nın yokolduğu 
gerçeğidir. Teknolojinin gelişmesi ve üretimin art
masıyla birlikte boş zamana karşı işi / çalışmayı öne 
çıkaran yaklaşımlar artık terkedilmeye ve boş zama
na daha fazla vurgu yapılmaya; dolayısıyla sefih tüke-

oluşturduğunun kabul edilmesidir; atacak-bu,-para-ve--------tim4n-yeFİni thrift-almaya-v€-alı§-v€Hşler kredi kartı
iktidara ilişkin başlangıç-noktalarında farklılıklar 
meselesini ortaya çıkarır. Optimalliğin teorik formü

lle yapılmaya başlandı. Herkesin mutluluğa ulaşma
sının mümkün olduğu görüşü yaygınlaştı; kan aat
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kârlık ve fedakârlık, çaresizlik ve yoksulluk olarak 
algılanır oldu. Bu yaklaşım, hem teoriye, hem de 
pratiğe hızla nüfûz etmektedir. Dolayısıyla insanların 
mutluluk / haz peşinde koşturmalarından duydukları 
utanma duygusu yok olmaya yüz tuttu. Farklı psiko
lojik akımlar ve yaklaşımlar artık bu konuda bu tür 
ortak görüşler geliştiriyorlar. Dolayısıyla insanın- 
kendini gerçekleştirmesini esas alan Q. W. Allport 
ve Abraham  Maslow'un geliştirdikleri psikolojik 
okul, insanın gelişimi sürecinde daha özgür ve daha 
geniş bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yine Eros and Civilization (Eros ve Uygarlık, 
1955) başlıklı kitabında Herbert M arcuse, dürtüle
rin bastırılmasının, insan hayatında başarılı bir per
formans ortaya koyma ihtiyacının değil, toplumsal 
olarak hakimiyet kurma çabalarının bir sonucu ol
duğunu öne sürer. Dolayısıyla Marcuse, insanın dür
tülerinin kontrol altında tutulmasına değil, özlü bir 
şekilde söylemek gerekirse, haz ilkesVnin daha öz
gür bir şekilde işlemesine bakar. Pratikte, tatmin 
duygusuna gösterilen artan ilginin işaretleri uzun za
mandan beri zaten mevcuttu. Seks psilwlojisi, cinsel 
tatmini, hem erkeğin, hem de kadının saygı duyul
ması gereken bir amacı olduğunu vurgulayan litera
türle benzer görüşleri ve yaklaşımları paylaşmak
tadır. Reklam hn fantastik dünyası, her cihazı, gös
teri, haz ve coşku ile irtibatlandırmaktadır. 
Geleneksel iş hedefleri, tatmin, rekabet ve başarının 
ertelenmesi gibi konularda yerleşik düzene karşı 
yapılan başkaldırılarda, hippi felsefesi, farklı haz 
biçimleri, daha derûnî içsel tecrübeler, doğrudan 
yakınlaştırıcı ilişkiler ve “herkesin kendi işi”ni yap
masını öngörmek gibi farklı hayat tarzlarını 
savunur.

Mutluluğun genel anlamıyla kabul edildiği 
durumlarda, mutluluğa karşı nadiren çekinceler 
geliştirilir. M artha Wolfenstein, “Eğlence A hlakı: 
A m erika'da Son Dönem Çocuk B akım ı 
Literatürünün Analizi” (1951) başlıklı yazısında, 
çocuğa bakışta gözlenen tehlikeli, sert alışkanlıklar
dan daha yumuşak alışkanlıklara ve buna mukabil 
olarak baskı ve bastırmadan kendini ifade etmeye 
teşvik edilen dönüşümün izini sürüyor ama çocukla 
oynamanın, eğlenmenin, çocuğu oynatmanın ve eğ
lendirmenin bir görev olduğu anlayışının ifadesi 
olan püriten çocuk ve ahlak algısının geçerliliğine 
ve yaygınlığına da dikkat çekiyor. Moritz Schlick, 
Wolfenstein’m makalesinden daha önce yazdığı The 
Problems o f  Ethics (1939) başlıklı kitabında, Kantçı

görev ilkesinin  yerine, “mutluluk için hazır ol” il
kesini yerleştiriyor. Schlick, bu ilkeyi, sınırsız sayıda 
kişinin sınırsız mutluluğu anlayışından çok daha 
somut ve gerçekleştirilebilir bir ahlak anlayışı olarak 
görüyor; çünkü bu ilke, dikkati, hazza değil, insanın 
belli kapasitelerine çekiyor. Bunlara ilave olarak 
Schlick, elde edilen mutluluğun paylaşılmasının 
kişinin ruhî olgunlaşmasını geliştirdiğini vur
guluyor.

Hayatı düzenlemek ve insanların uyum kabiliyet
lerini geliştirmek amacıyla çeşitli kurumlarm haz ve 
acıyı kullanım biçimleri konusunu, oldukça kapsam
lı bir konu olduğu için burada inceleyemeyeceğim. 
Sadece eğitime ve hukuka kısaca bakıldığı zaman 
burada ne tür problemlerle karşılaşıldığı ve bu 
kurumlanıl insanların haz ve acı konusundaki 
tutumlarına nasıl yaklaştıklarını görebilmek müm
kündür.

Hukukta başat yaptırım, acı konusunda söz- 
konusu olagelmiştir. Cezalandırmadaki acı biçimleri 
zamanla hafifletilmiş ve cezalandırma teorisinin 
belirlenen hedeflere ulaşılması konusundaki 
başarısının ne denli sınırlı veya kısıtlı olduğu anlaşıl
mıştır. Böylelikle reform ve suçu önlemeye dair geliş
tirilen fikirler, büyük ölçüde caydırıcılık ekseninde 
gelişmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, hukuk
ta, cezanın belli gerekçelerle hafifletilmesinin 
ötesinde, ödüllenmeler pek sözkonusu olamamıştır.

Eğitimde ise, disiplini sağlama meselesinin dışın
da haz ve acı sorunlarıyla doğrudan ilişkili tartış
maların ilk bakışta pek yaşanmadığı gözleniyor. Ama 
bu zâhirî durumun yanıltıcı olduğunu vurgulamamız 
gerekiyor. Daha kapsamlı bir düzlemde konuya yak
laşıldığında, geleneksel ve çağdaş (progressive) 
eğitim tarzlarındaki karşıtlıkta belirgin olarak or
taya çıktığı gibi, öğretim yöntemlerine ve tarzlarına 
ilişkin yaşanan tartışmanın esas itibariyle hazzın 
eğitici rolü sonınu üzerinde odaklandığı görülecek
tir. Çocuğun daha iyi eğitim almasına, kabiliyet
lerini artırmasına ilişkin yapılan araştırmalarda elde 
edilen bulgular ve varılan sonuçlar, heyecan ve tat
min duygularının artırılmasının sadece tekrara veya 
'daha nötr bir ifadeyle -güvene- dayalı itaati eksene 
alan eğitim anlayışından çok daha yararlı ve yaratıcı 
olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, önemli 
kurumlarm başvurdukları yaptırım ve motivasyon 
yöntemleri, insanların dikkatlerine sunulduğu zaman, 
haz, acı ve mutluluğa ilişkin mukayeseli .soruları her 
zaman gündeme getirecek ve canlı tutacaktır. ■
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MEHMET ÖZAY

Haziran ayı’nın ortasında 
gitmeye karar verdiğim 
ülkenin havayolu şirketi

ne uğradığımda gördüğüm şövalye 
zırhının simgesinde bütün bir ada- 
nın tarihinin nasıl şekillendiğine 
dair bir ipucu buluyordum aslında. 
Eurovision şarkı yarışmasında Bü* 
lent Özverendin “Evet şimdi de 
Malta’dayız” anonsundan; tarih 
dersinde işlenen KununVnin M al
ta Seferi’nden ve özellikle 19. yüz- 
yılın ikinci yarısında kimi Osman- 
lı aydınlarına sürgün m ekânı ol' 
masından hafızamda yer eden bu 
adaya ziyaretimin ilginç olacağın
dan emindim.

Sofya aktarmalı üç saat süren 
uçuş sonunda ulaştığım adayı sa
bah güneşinin aydınlığında bütü
nüyle görmek mümkün oldu. Ak
deniz’in tam ortasında, Kuzey Af
rika ile Avrupa arasında -üçünde 
insan yerleşimi olan- toplam beş 
adadan oluşan bir ülke Malta. Ta- 
rihte oynadığı bölgesel rolle tanı
nan ada, Müslüman Türklerin top
lumsal hafızasında ise Kanuni’nin 
gerçekleştirdiği ancak başarısızlık
la sonuçlanan büyük deniz seferiy
le yer eden bir ülke. Topu topu 
321 kmZ^lik bir alana sahip M al
ta adasını Osmanlı^nın niçin al'

sunmak istiyorum.
Bu kadar küçük bir mekâna sı

ğan yerleşim yerlerinin şehir ola
rak değil de aslında ilçe olarak ad
landırılması daha yerinde. Çünkü 
başkent Valletta’dan kalkan toplu 
taşım araçları kısa sürede adanın 
her tarafına ulaşımı sağlıyor.

Ortaçağ Şehri ‘Valletta’

Büyük Katedrallerin kubbelerinin 
Akdeniz güneşinde parıldadığı, 
çan seslerinin gölgesinde katolik 
Hıristiyanlığın en yoğun şekilde 
‘yaşandığı’ bir ada ülkesi Malta. 
Özellikle 16. yüzyılda inşa edilen 
ve Avrupa’nın önemli kale şehir
lerinden olan ve günümüzde Av
rupa Kültür Mirası bağlamında 
koruma altına alınan başkent Val- 
letta’nm adaya özgü kireç taşından 
inşa edilmiş koyu sarı ve açık kah
verengi renklere bürülü, “Röne
sans’ın o ağırbaşlı hareketsizliği' 
ni, sarsılmaz ölçülülüğünü”**  
yansıtan yüksek binaları, daracık 
sokakları; her köşe başında beliren 
kilise ve şapelleri, katolik inancın 
temsilcilerinin Roma pagan gele
neğinin izlerini barındırır şekilde 
köşebaşlannda-ana meydanlarda 
belirdiği, turistlerin faytomla gez-

Üç tarafı denize bakan Vallet- 
ta’nın inişli çıkışlı sokaklarında, 
caddelerinde, sur ve kalelerinde 
gezinirken tarihte Aziz Paul’un 
Roma’ya idama götürülüşünün 
acısını. Şövalyelerin zırhlarına bü
rülü bedenlerinin ağırlığını, Büyük 
Kuşatma’nın hercümercini, Na- 
polyon’un askerlerinin bir tek ni
zam yürüşünü, adaya tatile gelen 
Ingiliz kraliçe ve krallarının sakin
liğini ve II. Dünya Savaşının hava 
bombardımanlannı hissetmemek 
olası değildi.

Fenikelilerden başlayıp İngiliz 
dominyonluğuyla sona eren zengin 
bir geçmişe sahip ülke tarih öncesi 
dönemlerde mağaralarda yaşayan 
ilk insanlardan. Roma zulmünden 
kaçıp yer altı şehirleri inşa eden  
Hıristiyanlardan, İslâm’ı tebliğ 
amacıyla adaya çıkan Arap müslü- 
manlardan, Kuzeyli azgın Nor
manlardan, Kudüs kökenli Aziz 
John  Şövalyelerinden, çok kısa sü
reli de olsa Fransızlardan ve İngiliz 
egemenliğinden kalan eserlerin 
yer üstü ve yer altı kalıntılarıyla 
birlikte eklektik bir kültür içinde 
bütün bir geçmişin kucaklandığı, 
değişik medeniyet ve milletlere 
has özelliklerin buluşma noktası 
olduğunu hatırlatan pek çok obje
nin gözümün önünden akışını me
rakla ve hevesle izledim.

Katoliklerin Tessettür 
Uygulaması

Adanın düz bir satıh üzerine yer
leşmiş yapısının ele verdiği en be
lirgin husus devasa katedralleri ve 
kiliseleridir. Her ne kadar içindeki 
cemaati eksik olsa da bu yapıların

m ak istediğine ve başarısızlığına
dair analizi bir başka yazıya sakla
yıp sadece genel bir projeksiyon

dirildiği; Avrupa*nın ilk tiyatro 
binasına -Manoel Theatre- sahip
bir şehir.

birer sanat abidesi gibi duruşuna 
tanık oldum. Özellikle Vallet- 
ta’daki “St John  Co-C athedra l”i
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ve Mdina’daki “St Paul Cathed' 
ral”inde tavan, duvar ve zeminin 
bir karış boş yer bırakılmamacası- 
na tablolar, heykeller ve yazıtlarla 
doldurulmasının ağırlığını yaşadım.

Adada ziyaret ettiğim her ka- 
tedralde ve kilisede son derece il
ginç bir uygulamayla karşılaştım. 
Rahibelerin tesettüre riayet ettik- 
lerini biliyordum da, kiliselerde 
yari'Çiplak ziyoretçilere m üdaha
le edildiğini duymamıştım. Bu me
kanlarda, kadın ya da erkek farket- 
meksizin uygunsuz kıyafetlerle zi' 
yaretlere kesinlikle izin verilmi' 
yor. Kapıda duran kilise yetkilileri 
kimi zaman azarlar tarzda ve ısrar
la örtüleri ‘uygunsuz’ giysili Avru- 
palı turistleri uyarıyor ve onlara 
“uygun giysiler” uzatıyorlardı.

Maltalılar

Görünümleri ve davranışlarıyla 
Ortadoğulu insanı andıran  Mal- 
talılar kendilerini gururlu ve şe
refli hir millet olarak addediyorlar. 
Ada halkının bu şerefi özellikle 
Aziz John  Şövalyeleri yanında 
Müslüman Türklere karşı kaza- 
nılan zafere bağladıklarını, audio
visual gösterimlerde, yazılı basında

ve konuştuğum kimi Makaklarda 
son derece aşikâr bir şekilde ortaya 
konulduğuna tanık oldum.

Makaklar 1565 yılım unutma
mışlar, belleklerinde atalarının  
Müslüman Türk karşısında elde 
ettiği zaferi sürekli muhafaza edi
yorlar. Aziz John Şövalyelerinin 
izlerinin her yerde hâlâ yaşatıldığı- 
na tanık olmak mümkün. Pazar 
günleri ‘St. John Co-Cathedral’in- 
de düzenlenen ayinde şövalye 
temsilcileri de üzerlerine giydikleri 
siyah cüppenin üzerine sekiz köşe
li haçlarıyla diğer katolik din gö
revlilerin yanında yerlerini alıyor
lar.

Yoğun yaz sıcağında dışarılarda 
yerli halktan kimse görülmüyor, 
ancak akşam serinliğiyle beraber 
sahil kenarında oturanlar banklar
da üçerli beşerli ‘koloniler’ halinde 
tipik Akdenizli sohbetlerine dalı
yorlar.

Orta yaş ve üzerinin dini sada
katinin devam ettiğini gözlemle
dim. Özellikle katedral ve kilise
lerde sabah ve akşam vakitlerinde 
olmak üzere günde üç dört kez ya
pılan ibadetlere katılım ancak bel
li bir yaşın üzerindeki kesim tara
fından gerçekleştiriliyor. Gençler

ise sahilde ve gece hayatında açılı
mını bulan pop çağının ritüelleriy- 
le ferah bulmakta (!) Ada halkı sa
dece yerli Makaklardan ibaret de
ğil. Yaklaşık 264 yıl süren Ingiliz 
egemenliği neticesinde soğuk bir 
iklime sahip İngiltere’nin vatan
daşları ya tatil ya da emeklilikleri 
sonrası yaşamlarının geri kalan kı
sımlarını geçirmek için adayı se
çenler arasında.

Adada Türkler

Makakların Hıristiyanlığın öncü
leri olan Şöovalyelerle beraber bü
yük kuşatmayı yarmalarının verdi
ği tarihi zafer duygusunun her 
yerde hissedildiğini söylemiştim. 
Öyle ki, bu hissi mabedlerine de 
taşıyarak bu olaya bütün bütüne 
bir kutsallık atfediyorlar hâlâ.

Valletta’daki St. John Co-Cat- 
hedrali’nde değişik parçalardan 
oluşan bir heykel bütününün alt 
bölümünde Osmanlı’nm yenilgi
sini temsilen dizleri üzerine çöktü
rülmüş, elleri arkadan bağlı pala 
bıyıklı iki Osmank askeri ile bir 
başka köşede zincire vurulmuş hal
de biri pala bıyıklı diğeri siyahi iki 
insan büstü dikkat çekiyor.

Mdina’daki Aziz Paul Katedra- 
li’nde ise, atına binmiş vaziyette 
gökyüzünde süzülen Aziz Paul ve 
şaşkınlık içersinde kaçışan bir ta
kım insanlarla ilgili tablo hakkın
da sorduğumda kilisedeki genç gö
revli bu tablonun ‘̂Türklerin ada
dan kovulmasındaki İlâhi yardımı 
temsil ettiğini” söyledi.

Türklerle ilgili bir başka konu 
ise televizyonda seyrettiğim güne 
kadar yetkililerce büyük bir hınç
la bahsedildiğine tanık olduğum 
“MidnigKt Express” isimli filmin 
çekimi için Osmank’nm kuşatma 
esnasında ele geçirdiği St. Elmo 
kalesindeki bazı mekanların kulla
nılmış olmasının tarihi konsept ile
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bir bağlantısının olup olmadığını 
merak etmedim değil doğrusu.

‘Sessiz Şehir’ ya da ‘Mdina’

Harita elimde sürekli yeni yerler 
ararken Ada’nın hemen hemen 
tam ortasına konuşlanmış Mdina 
isimli şehir dikkatimi çekiyor. Do- 
ğal olarak hemen ‘Medine’ ile çağ' 
rışım kumyorum. Hemen yanıba' 
şında da Rabat isimli bir başka şe
hir var. Bu kez de Fas’ın başkenti' 
ni anımsıyomm. Arap isimleri oh 
duğu kesin bu mekanlar kendileri' 
ne doğru çekiyorlar beni. Kısa bir 
araştırma sonunda Mdina’nın bir 
başka ifadeyle ‘Sessiz Şehir’in tari' 
hi çok eskilere dayanan ancak or
taçağda etrafı büyük surlarla çevri- 
len bir başka ortaçağ şehri ve eski 
başkent olduğunu öğreniyorum. 
Romalıların adaya gelmesiyle Me
liha ismini verdikleri bu yer 9. yüZ' 
yılda Arap Müslümanlar şehri ala- 
rak ismini Mdina olarak değiştir' 
mişler ve o zamandan günümüze 
Mdina olarak adlaııdınhyor.

Otobüsle Rabat’a gittiğimde 
şoför “geldik” dediğinde şaşırdım. 
Çünkü Mdina’da değil Rabat’ta 
inmiştim. Neyse ki adada yaşayan 
bir hıgiliz teyze Mdina’nın az iler' 
de olduğunu söyledi. Bir hendeğin 
üzerine inşa edilmiş taş köprüden 
geçerek bu ortaçağ şehrine ginTiek bir 
ürpertinin, aynı zamanda da, merakın 
kaynağı oluyor benim için.

Mdina da adanın en yüksek te' 
peşi üzerinde adaya hakim bir 
mevkide inşa edilen bir kale şehri. 
Ara sokaklarının araçların geçe' 
meyeceği kadar dar olduğu Mdina, 
Aziz Paul Katedrali’ne ve meyda' 
nma açılan her bir sokağında gün 
ışığının her anının farklı yansıma' 
lara yol açtığı, birbirine dostane 

-%tf- ya l̂aftışla-yâsiantmş-4)tnaları— 
nın balkonlarından ve pencerele- 
rinden sarkan rengârenk çiçekleri

■: 23
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ile romantik bir görünüm hakim. 
Zamanında soyluların yaşam mc' 
kânı şehir, günümüzde de yerleşi
me açık ve bir müze şehir görünü
münde. Aziz Paül’e yardım ettiği 
için Romalılarca bir göğsü kesile
rek cezalandırılan Aziz Agatha 
adına inşa edilen şapelin (=küçük 
kilise) önünden geçerken içten 
söylenen bir ağıtı anımsatan İlâhi
nin derin hüznünü hissettim ru
humda. Biraz ileride bir rahibenin 
manastırdan çıkışına tanık oldum. 
Kendisiyle ayak üstü konuştuğu
muzda manastırda 12 rahibenin 
yaşadığını söyledi. Aslında burada 
tam yeri gelmişken, kimi müslü- 
man hatunların tesettür diye giy
dikleri kıyafetle rahibe hatunun 
kıyafetini karşılaştırdığımda açık
çası İkincisinin daha bir tesettüre 
uygun olduğunu farketmemenin 
elde olmadığını söylemeliyim.

Mdina şehrinin ana giriş kapı
sının hemen yanında şehir zinda- 
nı bulunuyor. Bir müzeye dönüştü' 
rülmüş olan zindanda Roma döne' 
minden başlayarak geçmişin deh' 
şefinin birebir insan boyutunda 

-eanletndırtlan figürlerle düe-geti^ 
rilmesi tarihe farklı bir boyuttan 
bakmayı sağlıyor. Bu müzedeki ya'

bancı dillerde verilen açıklamalar 
içinde Türkçe’yi de görmek beni 
şaşırttı doğrusu. Çünkü başka hiç
bir müze ya da gösterimlerde 
Türkçe tercüme yok. Görevliye 
nedenini sorduğumda buraya pek 
çok Türk’ün ziyareti nedeniyle ge
rek duyulduğunu söyledi. Bu du
rum pek de inandırıcı gelmedi ba- 
na. Bu arada kimi çevirilerde M.Ö. 
ve M.S.’lann birbirine karıştırıldı' 
ğmı yetkiliye ilettim.

Patlamayan Bomba

Bir başka şehir olan Mosta’da ise 
Avrupa^nın üçüncü büyük kated' 
rali bulunuyor. Şehirdeki bütün 
ana caddelerin kesiştiği meydanın 
tam ortasında ytikselen Katedralin 
11. Dünya Savaşı’na dair ilginç bir 
öyküsü var. 9 Nisan 1942 tarihin
de gerçekleştirilen hava baskının
da atılan bir bomba kubbeyi dele
rek o an ibadet halindeki cemaatin 
ortasına düşer. Ancak ^mucize ese' 
rV bomba patlamaz- Katedrali zi
yaretimiz sırasında rastladığım yaş
lı bir rahip muhtelemen bir Alman 

-savaş-uçâğmdanr-attkn-tombafttflr 
düştüğü anda kilisede olduğunu ve 
kimsenin yaralanmadığını söyledi
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Dini Hayat

Avrupa’nın güneyine hakim kato- 
lik inancın son sının denilebilecek 
Malta’da dinin siyasete müdahil 
olduğu alanlar göze çarpıyor. Özel
likle Avrupa B irliğine girme süre- 
cini yaşayan Malta’da Avrupa Par- 
lamentosu’nun geçenlerde tartışı- 
lan ^kürtaj  ̂ konusunda kilise bir 
açıklama yaparak yoğun tepkisini 
gösterdi. Siyasi kanadın muhale
fetteki İşçi Partisi tarafında da 
olumlu yankı bulan bu açıklama 
son derece ciddiye alınıyor ve 
AB’nin bu konuyu üyeler üzerinde 
baskı unsuru olarak kullanamaya
cağı dile getiriliyor.

Adanın katolik dini inancı ne
deniyle her bir şehrin kendi aziz
ler gününü kutlamaları bir kar^ 
navaî havasına büründürüyor bu 
kutlamaları. Caddeler ve sokaklar 
rengârenk ve devasa armalarla, 
bayraklarla süsleniyor. Meydanla
ra büyük boyutlardaki Hz. Isa, Hz. 
Meryem ve azizlerin ikonları yer
leştiriliyor. Halk da pencere ve 
balkonlara Hz. Isa ve Meryem fi
gürleri taşıyan flamalar asıyorlar. 
Bunlardan birinde, Balzan şehrin
deki kutlamalar için kilisenin önü
ne yerleştirilen bir ikonda bir ka 
dın sağ elinde kılıç sol elindede 
sakallı esmer bir kişinin kafasını 
tuttuğu halde resmediliyor. Bu 
arada kutlamalar sırasında gece

gündüz demeden havai fişek göste
rileri yapılıyor. Herhalde dünyada 
gündüz vakti havai fişek zevkini 
(!) yaşayan tek millet Maltalılar 
olmalı.

Halkın dinden beklentilerinin 
kimi figüratif eserlerde gündelik 
hayatını kuşattığına tanık olmak 
zor değil. Hz. Isa, Meryem figürleri 
sadece otobüslerde şoför mahallini 
doldurmuyor, aynı zamanda, özel
likle eski yerleşim mekânlarında 
ağırlıklı olmak üzere, evlerin giriş 
kapılarının hemen yanında sera
mik, cam, metal gibi değişik mal
zemeler kullanılarak yapılan kü
çük heykelcikler sanki konutu ve 
ev sakinlerini ‘kötü güçlerden’ ko
ruyor gibi. Burada dikkati çeken 
bir başka husus ise ev sakinlerinin 
ekonomik durumlarına göre bu tür 
figüratif ‘pagan’ unsurların nitelik 
ve niceliğinin değişiyor olması. Ki
mi villa türü konutlarda daha bü
yük boyutlarda, camekân içine 
alınmış, yanlarına ve önlerine 
mumlar konulmuş figürler mevcut, 
örneğin.

Hıristiyanların yüzyıllardır 
dünyanın *geri bırakılmış^ bölge
lerinde misyoner faaliyetlerinden  
haberdardım. Ancak Malta gibi 
yaklaşık 350.000 nüfuslu bir ülke
nin inanıyorum ki pek çok müslü- 
manın adını bile duymadığı Gu
atemala’ya bırakın rahip ve rahi
beleri gönüllü olarak hizmet et

mek için giden sıradan Hıristiyan- 
lar var. Kimi bir yıllını veriyor ki
mi bir ayını. Ancak böylesi bir sa
dakati gösterdikleri için kendileri
ni kutlamak gerekiyor. Gidenler 
halktan insanlar; kimi marangoz, 
kimi teknisyen, kimi de öğrenci.

Ada Ekonomisi

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme 
ve tersaneciliğe dayanan; bunun 
yanında serbest ticaret bölgesine 
sahip olmanın avantajını yaşayan, 
orta ölçekli teknolojik ürünler ih
racının gerçekleştirildiği bir yapı 
var. Adanın para birimi uluslarara
sı dolaşımda olmamasına rağmen, 
şu anda dünyadaki en değerli para 
pirimi. 1 Malta Lirasının 2.32 $, 
1.54£; 2.41& # 61646; ve 
3.904.671 (kuruş değil, yaklaşık 
dört milyon) Türk Lirası olduğu 
söylenirse durum daha net anlaşı
labilir. (6 Temmuz 2002, The 
Malta Times) Gazetelerde döviz 
kurlarında en uzun hanesiyle Türk 
Lirası birinci sırada! Tarımın bile 
iptidai usul denilebilecek terasla
ma yöntemiyle yapıldığı bir yerde; 
sığır etinin konserve olarak Arjan
tin’den, portakalın İtalya’dan, te
reyağının İrlanda’dan, deniz ürün
lerinin Yeni Zelanda’dan, sarımsa- 
ğın Çin’den, sıvı yağın Hollan
da’dan, tuzun İngiltere’den vs. vs. 
ithal edildiğini ifade ettiğimizde 
ise herhangi bir kapsamlı üretim
den uzak bir adanın böylesi bir 
zenginliğe nasıl ulaştığı merak 
uyandırıyor. Alışveriş merkezle
rinde -tabii bu arada karşımıza çı
kan kebabçıları saymazsak- her
hangi bir Türk ürününe ise rastla
madım.

Böylesi küçük bir adanın bu 
tür bir ekonomik gösterge içersin
de olması ve kimi çevrelerin ken
di tarihi, kültürel ve de ekonomik 
durumlarına son derece güvenip

100 Ümran >A&ustos • 2002



ŞÖVALYELER ÜLKESİ: MALTA/ ÖZAY

AB’ye hiçbir koşul ve şart gözet- 
meksizin girilmesine karşı çıkma- 
lan karşısında Türkiye gibi bir ül- 
keyi yöneten ‘sorumsuz sorumlu- 
1ar’ tarafından nelerin kaybettiril- 
diğini daha iyi anlıyor insan.

Söylendiğine göre adada faali
yette bulunan yedi Türk bankası 
son krizler nedeniyle kapanmış 
bulunuyor. Bunlardan sadece Qa' 
rantı Bankası'nm o da, kapalı ka  ̂
pılar ardında *özeV müşterilerine 
hizmet veriyor olduğunu işittim.

Dil

Maltanın tarihi birikiminde ku
zeyden, güneyden, batıdan ve do
ğudan gelen her bir kültürün izini 
bulmak mümkün. Bu durum dille
rine de yansımış. Arapça’nın, İngi
lizce’nin, İtalyanca’nın etkilerini 
ve etkileşimini dilde bulmak 
mümkün. Resmi dil olarak kulla
nılan ve A m harikçe’yi* andıran 
Maltaca’nın yanısıra adanın İngi
liz egemenliğinde kalmasının bir 
uzantısı olarak İngilizce de kulla
nılıyor. Ancak yerli halk kendi 
arasmda Maltaca’yı tercih ediyor. 
İngilizce Dil Okullarının varlığı 
özellikle Avrupa’nın kuzey ve orta 
bölgelerinde uzun süre soğuk ve 
yağışlı ikliminde yaşayan gençle
rin dil öğrenme ‘bahanesi’ ile gü- 
neşden, denizden ve gece hayatın
dan istifade ettikleri bir yönü de 
bulunuyor.

Şehir Kovboyları

Malta bisiklet federasyonuna bağlı 
25 bisikletçiyle tecrübe ettiğim gi
bi bisikletle bir günde dolaşabile
cek kadar küçük bir alana sahip bu 
adada neredeyse hiç ağaç yok de
sek yeridir. Ayrıca, nehir ve göl de 
yok. Bu küçük ada da inanılmaya
cak kadar çok özel taşıt var. Oysa, 
toplu taşım araçlarının yani oto

büslerin çokluğuna rağmen yerli 
halkın özel araçlarıyla -merce- 
des’den 4x4’lere kadar lüks araç
larla- bu topu topu 312 km2’lik 
alanda yol katetmeleri pek anlaşı
lır olmasa da herhalde ‘refah’ dü
zeylerini ya da gösterişçiliklerini 
sergilemesi olarak yorumlanabilir. 
Yollan kadar temizlik anlayışları
nın niteliği de tartışmalı olan ada
nın çağdaş şehirlerin problemle
riyle henüz yeni yeni tanışmaya 
başladığı ve tartışıldığı anlaşılıyor. 
1950’li yılların Leyland marka 
rengârenk otobüslerinin kullanıl
dığı toplu taşımacılıkta otobüs şo
förleri birer şehir kovboyu edasıyla 
ada yollarında yarışa giriyorlar.

Yalnız şu hakkı teslim etmekte 
fayda var. Her nerede olursa olsun 
hemen hemen bütün sürücüler ya
yaya geçiş hakkı tanıyor. Öyle ki, 
böylesi bir hoşgörünün yasalardan 
değil de insana saygıdan oldLiğuna 
inanmak istiyor insan.

Mimari

Adada Valletta ve Mdina şehirle- 
rindekiler hariç, diğer konutlarda
ki mimari tarzı temelde ikiye ayır
mak gerekiyor. Eski yerleşim yerle
rinde, kilisenin ya da şapelin mer
keze alındığı, iki üç katlı, birbirine 
bitişik, ön cephede küçük cumba 
çıkmalı evler görülürken; yeni yer

leşim yerlerinde önünde küçük bir 
bahçesi, altında otoparkı olan an
cak gene iki ya da üç katlı, yapı 
malzemesi olarak adaya özgü kireç 
taşının kullanıldığı tipik bir İngiliz 
mimarisi kendini belli ediyor. Tu
rizm yatırımcılarının gözünü yeni 
yeni dikmeye başladığı adadaki tek 
gökdelen denilebilecek yapı St. ]u- 
lians’daki Hilton oteli. Başka yer
lerde gökdelen dikme hazırlığında
ki girişimcilere karşı yerel halkı 
uyaran ve bu tür modem şehir ya
pılanmalarına karşı sivil direniş 
çağrısında bulunan yazılar çıkıyor 
gazetelerde.

Siyasi Yapı

Ada 1964 yılında İngiltere’den ba
ğımsızlığını kazandıktan sonra 
1974’de temsili demokratik siste
me geçmiş. Şu an iktidarda bulu' 
nan Milliyetçi PartVnin yanısıra 
İşçi Partisi ve Alternatif Parti si
yasi arenada varlıklarını sürdürü
yor. Siyasetin önemli konuları ara
smda Avrupa Birliği’ne giriş süre
cinde olmanın verdiği heyecan ve 
sıkıntılar yaşanıyor. İktidar partisi 
Birliğe dahil olma yönünde çalış
malar sergilerken, İşçi Partisi da
ha temkinli davranarak Malta’nın 
tarihten getirdiği birikimle Avru
pa Birliğinin ‘kolay lokması’ olma
ması gerektiğini vurguluyor ve dü
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zeyli bir iletişim ve etkileşim ku
rulması üzerinde duruyor.

Özellikle bu sıralar adada ha- 
kim olan katolik unsurun da gö
rüşünün yoğun olarak belirleyici 
olduğu Avrupa Parlamentosu’nda 
yaşanan kürtaj konusundaki tar
tışmalar ve müzakereler adada bü
yük yankı buldu. Avrupa Parla- 
mentosu’nun şu anki ve müstakbel 
üye ülkelerde kürtaj m yasallaştırıl
ması gerektiğine dair aldığı tavsiye 
kararı karşısında Malta katolik 
yetkilileri bunun kabul edilemezli
ğine dair bir deklarasyon yayınla
yarak Maltalıların dikkatini çekti
ler. Hükümette benzer bir açıkla
mayla Avrupa Birliği’nin ne böy- 
lesi bir yaptırım gücünün olduğu
nu, ne de bu tür bir karar çıkarsa 
bağlayıcı olacağını dile getirdi. (29 
Haziran 2002, TThe Malta Times)

İslâm ve Müslü manlar

Islâm’ın adaya ilk gelişi, 9. yüzyıla 
rastlıyor. 11. yüzyılda adayı ele ge
çiren Normanlar bir süre daha 
adada müslümanlann yaşamasına 
izin veriyor, ancak daha sonra 12. 
yüzyılda tamamen hakim oluyor
lar. Osmanh’nın adayı ele geçirme 
projesi gerçekleşmemekle beraber, 
adada faaliyet gösteren Aziz John  
Şövalyeleri Akderiiz’deki Osmanlı 
ticaret gemilerine ve Kuzey Afri
ka’daki yerleşim bölgelerine ger
çekleştirdiği korsan saldırılarıyla 
ele geçirdiği malların yanısıra esir 
aldığı müslüman vatandaşları (bu
nun yanısıra önemli miktarda Os- 
manlı vatandaşı olan Yahudileri 
de) Malta adasına getirerek köle 
olarak satıyor. İslâm’ın müslüman 
köleler vasıtasıyla bir şekilde sür
düğünü söyleyebiliriz. Hatta 1749 
yılında K ara M ehmet isimli bir 
müslüman, yaklaşık 150 kişiyle Şö
valyelerin Üstadını öldürmeyi ve 
hakim iyeti ele geçirm eyi bile

plânlar; ancak bu plân ortaya çı
karılınca en feci işkencelere maruz 
bırakılarak öldürülürler.

Adanın Paola şehrinde, mağrip 
(= Arap'İslâm veya Endülüs) mi
marisine göre inşa edilen bir cami 
bulunuyor. 1982 yılında Dünya 
İslâm^a Çağn  Derneği'nce hizme
te açılan caminin imamı Muham- 
med Es Salih ile yaptığımız görüş
mede, Malta’da yaklaşık 3000 ki
şilik bir müslüman toplumu oldu
ğunu; bu sayının büyük bölümünü 
Kuzey Afrikalı müslümanlann teş
kil ettiğini, ayrıca İslâm’ı din ola
rak benimseyen birkaç yüz Malta- 
lının da bulunduğunu öğreniyoruz. 
Adada bulunan yüz civarında özel
likle ‘kebapçılar^ olarak tanınan 
Türklerin pek camiyle alış verişi 
yok. Caminin hemen yanındaki il
kokul olarak hizmet veren binada 
müslüman çocuklarının eğitim  
öğretim işi, müslümanlann ken
dileri tarafından M alta M üfreda
tı çerçevesinde sürdürülüyor. 
İmam Muhammed ne caminin ne 
de okulun ihtiyacı karşılamadığını 
yakın gelecekte genişletme faali
yetlerine girişeceklerini söylüyor.

Sohbetimiz esnasında imamın 
üzerinde durduğu bir konu ise hay
li ilgi çekiciydi. Adada bulunan ve 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
malı olan Müslüman-Türk m e
zarlığını kullanmak amacıyla 4-5 
yıldır Türkiye’nin İtalya Büyükel
çiliği nezdinde yaptıkları tüm baş
vurulara mezarlığın ‘tarihi mekân’ 
olduğu gerekçesiyle izin verilmedi
ğini, bu arada vefat eden yedi kişi
yi Hıristiyan mezarlığına defnet
mek zorunda kaldıklarını üzülerek 
anlatıyor imam. İmam, bunun üze
rine İslâm toplumu adına Malta 
makamlarına yeni bir mezarlık 
için müracaatta bulunduklarını, 
kendilerine yer gösterildiğini ve 
görüşmelerin devam ettiğini sözle
rine ekliyor.

I. Abdülaziz^in emriyle açıl
ması kararlaştırılan mezarlıkla ilgi
li kısa bir araştırma yaptığımızda 
Malta Üniversitesi’nde bir kitapta 
ve İslam  Kültür Merkezi imamı
nın verdiği bir belgedeki bilgilere 
ulaşabildik. Ayrıca Malta Ulusal 
Arşivi’nde 30 Nisan 1873 tarihli 
kayıt düşülmüş mezarlık için yapı
lan başvuru dilekçesine rastladık.

Türk-Müslüman mezarlığının 
ilginç bir öyküsü var aslında. 17. 
yüzyılda adada vefat eden Türk 
esirler için inşa edilen eski mezar
lık yerine, 11 Temmuz 1873 tari
hinde noter önünde atılan imza
dan sonra bugünkü mezarlık inşa 
edilir. Mezarlıkta Pakistan, Hin
distan, Mısır, Cezayir, Somali, 
Libya, Uganda gibi değişik ülkele
re mensup kişilere ait mezarlar bu
lunuyor. Mezarlığın, genel görünü
münden pek de bakımlı olmadığı 
anlaşılıyor. Bu iki odayı birbirine 
bağlayan bölmede Osmanlıca, 
Fransızca ve Maltaca yazılı bir kü
çük kitabe yer alıyor. Günümüzde 
ise herhangi bir işlev üstlenmeyen 
bu mekânlar boş olarak duruyor.

Adının Zaren Hassan olduğu
nu öğrendiğimiz mezar bekçisi bu 
işin dedesinden bu yana ailelerin
de olduğunu söyledi. Soy isminden 
de anlaşılacağı üzere bekçinin kö
keninde Arap izleri var. Bunu ken
disi de ifade etti, ancak artık Arap 
ve Araplarla pek bir alâkası kalma- 
mış.

Ayrıca Sliema şehrinde küçük 
bir mekânda sabah, akşam ve yatsı 
namazlarında buluşan çevredeki 
müslümanlar cemaat halinde na
maz kıldıktan sonra kurban, tefsir, 
hadis okuyarak cemaat ruhunu 
yaşatmaya çalışıyorlar. ■

*  Etiyopya’n ın  resmi dili.

M ehm et R ıfat, Eleştiri ı>e Eleştiri Kuram ı

Üstüne Notlar, s. 46.
* * *  M eh m et Özay
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'Y T  Ç önceye değin ya-
I zar, babanın kardeşi hük'
V —✓ mimdeydi. Babanın yok

luğunda bir amcanın baba konu
muna geçmesindeki gibi okurunu 
korur, kollar, gözetir, onun yerine 
düşünür, gerektiğinde okurun adı
na karar verir ve yapılması en uy
gun olanı belirler; yeri geldiğinde 
okuru adına birçok amansız tehli
keyle kahramanca çarpışır, okurun 
yüksek huzurlarında düşmanları 
alt eder, onu sınırsız zevkler eşli
ğinde geleceğe hazırlar ya da haya
tın zorluklarını göğüslemesine yar
dımcı olurdu.

Bir rehberdi yazar üç yüz yıl ön
ce. Okurun neyi, nasıl görmesi ge
rektiğine karar verir ve onun her
hangi bir şeyi yanlış anlamaması 
için elinden geleni ardına koymaz
dı.

Örneğin ona bir kulübeyi mi 
anlatacak? O kulübenin tahtaları
nın ne zaman, nereden ve kimler 
tarafından kesilip hangi marangoz
haneye götürüldüğünden başlar, 
hangi ustanın elinde biçimlendi
ğinden devam eder, kimler tarafın
dan ne tür sıkıntılarla oraya götü
rüldüğüyle anlatımını sürdürür, 
kulübenin yapımı sırasında kaç ka
rıncanın yuvasından olduğunu at
lamadan öteki börtü-böcekten 
dem vurur; uzatmayalım, sonuçta 
kulübeyi inşa ettirir ve bilmem kaç 
yıl önce inşa edilmiş bu kulübenin 
içindeki her nesnenin tarihçesini, 
bir daha unutmamacasına okuru
nun zihnine kazırcasına işler. Okur
o kulübeyi nasıl görmesi gerekiyor- 
sa öyle gösterir. Ardından da sıkıl- 
madan orada yaşayanların hayat 
hikâyelerine geçer ve en sonunda

MEZAR BEKÇİLİĞİNE SON

HAŞAN ALI YJLDİRIM

Geçmişte yazarın cümle kurması, dolu tabancasının tetiğini 
ateşlemesi demekti. Şimdilerdeyse bir yazar, ancak 

namluyu şakağına dayadıktan sonra tetiği 
çektiğinde okurun dikkatini çekebilmekte.

Alex Corbin

Okuma, özgür bir düştür.
Sartre

da o kulübe örneğini niye vermişse 
onu uzun uzun anlatır.

Son yüz, bilemediniz yüz elli yıl 
içindeyse yazarın bu rehberlik yet
kisini bir tarafa bıraktığını görürüz. 
Bile isteye olmamış tabii, ki bu yet
ki bırakma işi. Sonuçta bir rehber 
olmaktansa bir yoldaş olmayı seçer 
modem yazar. Aynı örneği sürdü
relim; bir kulübeden mi söz açacak 
bu yeni yazar? Okurunu yanıbaşına 
alarak gezdirir o kulübeyi, çevresi
ni. Birlikte ellerler kulübenin tah
talarını; ancak bilgİ sahibiyse akta
rır tahtaların kimler tarafından 
hangi marangozhaneye götürüldü
ğünü. Çoğun o da okur gibi sahi
den merak etmişse “keşke hileydik 
hangi ustanın elinden çıktığını bu 
tahtaların?” der en fazla. Bir köşe
ye iliştirilmiş taburelere birlikte 
oturarak bu kulübe hakkında bil
diklerini birbirleriyle paylaşırlar.

Yeni Yazarın Yüzü: Binbir Surat

Bırakalım amcayı, uzak bir akraba

bile değildir yeni yazar; olsa olsa 
bir arkadaştır; üstelik okuruyla ya
şıt bir arkadaş. Çocukla çocuk, 
erişkinle erişkin, kabadayıyla ka
badayı, esnafla esnaf, öğrenciyle 
öğrenci oluveren, binbir surat tü
ründen bir arkadaş.

Bu sıfat değişikliğinin nedeni 
ne olsa gerek dersiniz? Tabii ki 
modern bilimlerdeki ölçülebilirlik, 
nesnellik, açıklanabilirlik gibi et
menler doğrultusunda yazarın uğ
radığı misyon ve konum değişikli
ği sonrasında oluşan yazının yeni 
işlevi bu konumda birincil etmen. 
Önceleri kendine lâyık kabul edi
len kürsüsünde dediğim dedik ko
numundaki yazar, artık okurunun 
başucunda. Modem bilimin bizden 
istediği kesinliğe uygun olarak ya
zarın yeni konumunu apaçık bir 
biçimde ifade edecek olursak, en 
fazla okurundan bir adım önde. Bu 
kadar!

Üstelik iyi yazar, bu bir adım 
öndeliğini bile okumnun yüzüne 
vurmaz, ona ayrımsatmaz.
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Tüketim Nesnesi Yazı

Yalnızca yazarın konumu mu de
ğişti son yüz elli yıl içinde; ya yazı- 
nın konumu? O da yazarla aynı ka
deri paylaşmakta. Önceki zaman
ların yazılı nesnesine kutsal bir eş
ya gibi bakan, dahası onu kutsayan 
bakış gitmiş, yerine yazıyı bir tüke
tim nesnesi kabul eden ve ona an
cak bu kadar bir paye biçen anlayış 
gelmiş. Artık bir yazının insanın 
hayatını yönlendirmesi, dünyasını 
değiştirmesi olanaksızlaştığı gibi 
etkileyiciliği de epey alt sınırlara 
çekilmiş durumda.

Yazı, ancak okurun düşüncele
rine uyduğu ya da okurda varolma
yanı ona aktardığında kâle alına
bilir bir olgu. Zamanımızda yazı
nın, gizli kapaklı kalmış gerçekleri 
günyüzüne çıkarmak, kapalı kapı
lar ardında yaşananları açık et
mek, özetle, hakikati örten perde
leri aralamak gibi bir sorumluluğu 
yok.

Niçin Hâlâ Yazıyoruz?

Dünyayı değiştirmek isteyen yazı
larla karşılaşmıyoruz artık. Belki 
olsa olsa, dünyaya katlanılabilirliği 
kolaylaştıran, ona eklemlenmeyi 
pekiştiren, dünyevileşmeyi engel
leyen öğeleri aşmayı alttan alta 
öneren bir yazıdan söz edebiliriz 
ancak.,

Öyleyse hâlâ ne diye yazmakta 
yazar? Şu zehirli selülozun üzerine, 
algıladıklarına bulaşan zehri kusa
rak rahatlayan bir hasta mıdır ya
zar yoksa gündelik gerçeklikten en 
güvenilir kaçış yolunu bulmuş gö
rev kaçkını mı?

Sakın gerçeği aramanın en 
emin yolu olmasın yazmak? Peki 
gerçek, benzerleri, taklitleri, yine

lemeleriyle ele geçirilebilir bir şey 
olabilir mi? Yazıdaki gerçek, ger
çek gerçek’in izdüşümü müdür, 
taklidi mi, benzeri mi yoksa bizzat 
kendisi mi? Hem, hangi gerçek ya
zarak keşfedilebilir? Yoksa yazmak, 
gerçek’i henüz keşfedemeyenlere 
keşfettirmek görevini hâlâ üstleni
yor olmasın?

Yoksa zamanının gerçeklerinin 
kaydını tutan bir zabit kâtibi, bir 
zamane vak’anüvisi midir yazar?

Hani şu, ‘Kendim için yazıyo- 
rum’a mı inanmalıyız öyleyse? Bu, 
yazma gerekçelerinin en yalanı! 
Kendi için yazan, niçin yazdıkları
nı başkasına sunsun ki! Öyleyse 
üzerinde bile durmaya değmez bu 
gerekçenin. Çünkü şunu açıkça bi
liyoruz: sanat, ancak başkası için 
ve onun aracılığıyla varolan bir et
kinlik.

Kutsalın Ölümü Ve...

Uçyüz yıl önceye değin tüm me
tinler kutsal metinlerden pay al
mışken, en azından okurca onlara 
böylesi bir değer yüklenilmişken, 
günümüzde kutsal metinler bile sı
radan metinlere indirgenmiş, on
lardan biriymiş gibi algılanır olmuş 
durumda. “İnsan insanın kurdu’ 
olalı beri bu böyle.

İyi ya, böyle bir durumda ülke
mizde yazar kalabalığının handiyse 
bütünü ne diye mezar bekçiliğiyle 
uğraşmakta sizce? Üstelik ölülerin, 
beklenmek için ölmediğini bilme
mize karşın. Niçin arabesk şarkı 
sözü yazarıyla siyaset yazarının, 
spor yazarıyla hikâye yazarının, 
Güzin Abla ile romancının, eleş
tirmenle muhabirin arasındaki ay
rımı ancak kartvizitlerine baktığı
mızda görebiliyoruz?

Yapay Gerçekliğin İşlevi

Peki nasıl biridir bu yeni yazar? 
Kimi gerçekleri söylemeyi seçtiği 
için değil onları belli bir biçimde 
söylemeyi seçtiği için yazardır ar
tık. Okurunun gözünün içine sok
mak bir yana, ona en küçük bir 
ipucu bile vermeden metnine nak
şettiği üslubuyla yazdığına değer 
katan kişi. Çağımızın yazarı bu. Bir 
tablodaki apaçık ve görünür kılın
mış güzellik anlayışı yerine, ör
tülere büründürülmüş, kendisini 
göstermeyen ama sezinleten bir 
güzellikle kotarılan ve okurla yazar 
arasındaki farkı ayrımsatmayan 
cümlelerle örülü yapay gerçeklik. 
Ama yapay çiçekler gibi, aslının 
yerine geçmeye çalışan bir yapay
lık değil bu. Gerçek gerçeklik’ten 
farkını her dem açığa vuran, onun 
yerine geçmek şöyle dursun, ona 
yol açan, onun önemine işaret 
eden, en azından onun yok
luğunun altını çizen bir yapaylık. 
Çağımızın yazısı bu: gerçek gerçek- 
lik’e bir yeni zaman övgüsü.

Göstermeyen, işaret eden; 
açıklamayan, irdeleyen; dayat
mayan, sezinleten; anlatmayan, 
anlamaya çalışan...

Buna karşın, acı gerçek şu: yeni 
yazı, en azından ülkemizde pek bir 
değer arzetmiyor. Öyle ya, hangi 
yolcu, tren biletine uymamayı 
gözönüne alabilir ki! Öyleyse açık
ça itiraf edelim: günümüzde
yazının etkisi, bir tren biletinin et
kisinden çok daha az.

Zamanımızın hangi metni, bir 
topacın dönüşünden daha ilgi 
çekici olabilir? Demek ki yazı, an
cak bir topaç gibi muhatabını dön
dürdüğünde/dönüştürdüğünde 
görevini yerine getirmiş olur. ■
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İNGİLTERE MEKTUBU

ALTIN JÜBİLE

KANİ TORUN

I ngiltere'de sıcak olmayan bu 
yazın en sıcak konuları krali
çenin altın jübilesi ve artan 

suç oranlan. Kraliçenin tahta çıkı
şının 50. yılı bu yıl ve bunu kutla
mak için hemen heryerde törenler 
yapılıyor. Haziran başında Lond
ra'da büyük törenler yapıldı, pop 
konserleri, resmi geçitler vs. Bura
da özellikle medya tarafından git
gide popülaritesi azalan monarşiye 
bir iman tazelemesi yapıldı. Tö
renleri bir tarafa koyarsanız bence 
burada benim gözüme en fazla çar
pan ve etkileyen şey kurumlanıl 
sürekliliği oldu, insanlar anayasa
dan veya kanuni değişiklikten 
bahsederken ta Magna Carta'dan 
başlıyorlar referans vermeye. Ku- 
rumların hiçbiri bizdeki gibi yer
den bitme değil, bir geleneğe daya
nıyor. Tarihiyle barışık bir toplum 
burası. Törenlere bakıyorsunuz 
kraliyet muhafızları 15. yüzyılda 
nasıl giyiniyorlarsa öyle giyiniyor
lar. Kraliçe hala atlı arabayla halkı 
selamlıyor, bundan hiçbir komp
lekse kapılmıyor, bilakis iftihar 
ediyorlar. Bir buraya bakıyorsunuz 
bir de muhteşem bir imparatorlu
ğun mirasçısı bizim ülkeye, bizimki 
tam bir karikatür.

oranında artmış. Türkiye gibi eko
nomik kriz filan yok. Bilakis eko
nomi çok iyi durumda, devlet işsi
ze yardım yapıyor. Eğer haftada 16 
saat asgari ücretten çalışacak kü
çük bir iş bulursanız, devlet aileni
zi geçindirmek için gereken mikta
ra kadar üstünü tamamlıyor. Ço
cuk parası, kira yardımı da ilave. 
Buna rağmen suç oranlarında aca
yip bir artış var. Bunun iki nedeni 
var, birincisi emniyet kuvvetleri 
yetersiz, İkincisi toplumda mane
viyat çöküyor özellikle genç ke
simde, insanları durduracak bir 
şey yok. Bu ülkede yaşayanların 
%80’i hayatlarında bir şekilde suç 
olayının kurbanı oluyorlar. Geçen 
hafta biz de milli olduk bizim ev de 
soyuldu. Polis soygundan sonra sa
dece tesbit işine yarıyor, ha bir de 
çok iyi broşürler hazırlamışlar, evi
nizi hırsıza karşı nasıl korursunuz, 
bir yere gidince evi nasıl bırakma
nız gerekir vs. Tam bir komedi. 
Eğer kazara hırsızı yakalar da bu 
arada yakalarken hırsıza bir zarar 
verirseniz {dövmek yaralamak gi
bi) siz yargılanıyorsunuz. Anlıya- 
cağınız taşlar bağlı köpekler ser
best.

Polis hırsızlan yakalamadığı

gözetleme mekanizmaları oluştu
ruyorlar (ne ighbourhood watch). 
Geçen gün bizden bir hafta önce 
soyulan bizim arka bahçe komşuy
la konuştum, mahallede dolaşan 
yabancı tipler görmüş arabayla on
ları aramaya çıkmıştı. Bu memle
kette DIY(do it yourself) yani ken
di işini kendin yap çok yaygındır, 
insanlar evlerinin tamiratını, bah
çe işlerini kendileri yaparlar, buna 
uygun büyük süpermarketler var
dır, sıfırdan bir evi yapacak bütün 
malzemeyi perakende olarak ora
lardan alabilirsiniz. Anlaşılan bu 
suç meselesini de insanlar DIY yo
luyla çözmek zorunda kalacaklar. 
İçişleri bakanı geçenlerde yeni bir 
kanun paketi hazırladı, mahkeme
leri hızlandırmak için, ancak sa
vunma hürriyetini kısıtlayıcı un
sunlar taşıdığı için kanunlaşması 
çok zor görünüyor. Bu arada asıl 
yapılması gereken şeyi yapıp polisi 
güçlendirmeyi ve sayısını artırma
yı henüz düşünmüyorlar. Üzerinde 
silah bile taşımayan polisler bu si
lahlı soygun çeteleriyle nasıl başe- 
decek anlamış değilim.

Meselelerin çözülmesinin uza
masında Ingilizlerin tabiatlarının 
büyük rolü var. Son derece yavaş 
insanlar. Her konuda yavaşlar. Bir 
konuda karar alıp eyleme geçmele
ri çok zaman alıyor. Mesela geçen 
yılki şap hastalığı kriziyle ilgili ye
ni yayınlanan rapora göre krizin 
derinleşmesinin ve zararın artma
sının en önemli sebebi hükümetin 
hızlı hareket etmemesiymiş. Özel
likle sağlık sisteminde bu yavaşlık 
açıkça belli oluyor. Allah korusun 
işiniz acil servise düşmesin, bizde

Artan suç oranlan Blair hükü- 
metinin baş ağrısı. Geçen yıl sokak 
suçları (gasp, yankesicilik) %28

için insanlar kendi başlarının ça- 
resine bakmaya başlamışlar. İnsan
lar kendi mahallelerinde koruma

normal polikilinikte hastalar o ka
dar bekleyince isyan ediliyor. Ge
çenlerde eli kesilip dikiş attırmak
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İZLENİM

İçin acile giden bir Türk acilde 4 
saat bekleyince isyan etmiş. Acil
de bile saatlerce beklemek burada 
rutin hale gelmiş. Karar verip sis- 
temi hızlandırmak için geçen za
manda epeyce insanın canı yana
cak. Tıpkı Dr. Shipman olayında 
olduğu gibi. Adam senelerce has
talarını öldürüyor, polis 97’den iti
baren adamdan şüpheleniyor, ha
rekete geçmeleri 2 seneyi buluyor, 
bu arada bir sürü insan hayatını 
kaybediyor. Tabii bunda Ship
man" m “white” olmasının payı var 
eğer siyah yada Asyalı olsaydı ha
rekete geçmeleri daha hızlı olurdu. 
Shipman meselesinde bir konuya 
özellikle dikkat çekmek istiyorum,
o da Dr Shipman'ın yahudi oldu
ğundan medyada hiç söz edilme
mesi, kazara müslüman yada Asya- 
lı olsaydı, durum çok değişik olurdu.

Son zamanların en önemli ko
nularından biri de Pakistan-Hin- 
distan arasındaki krizde hükümetin 
takındığı rol. Bu ülkede çok mik
tarda Pakistan ve Hindistan asıllı 
yaşadığı ve İngiltere bu iki ülkenin 
eski kolonyal patronu olduğu için 
İngiltere'nin oynayacağı rol önem

kazanmaktadır. Ancak İngilizlerin 
bu iki ülkeyi barıştırmak için gön
derdikleri dışişleri bakanı meğer bu 
iki ülkeye silah pazarlamaya gitmiş, 
bu durum basında çıkınca, özellik
le Blair"in ağzına sakız ettiği “etik 
dış politika”ya yönelik ciddi eleşti
riler geldi. Ancak hiç yüzleri kızar
madan biz satmasak nasıl olsa baş
kası satacak dediler. Aslında İngi- 
lizleri tanıyınca bu çok sürpriz de
ğil. Adamların herşeyi ticaret, her- 
şeye tüccar mantığı ile yaklaşıyor
lar. NapcDİyon boşuna bunlar için 
“nation of shopkeepers” dememiş. 
Tabii bu. arada bir konuyu gözden 
kaçırmamak gerekiyor. Şu anda 
dünyadaki en önemli anlaşmazlık 
yerleri (Filistin, Keşmir ve Kıbrıs) 
İngilizler tarafından terkedilmiş sö
mürgelerdir ve haritaya bakın İngi
lizler nereyi terketmişse mutlaka 
bir anlaşmazlık bırakarak çekilmiş
lerdir, fitnenin kaynağı burada ya
ni. Tabii arkanda anlaşmazlık bıra
kınca silah satman mümkün olu
yor, bu 'etik dış politika' da galiba 
tek taraflı değil iki tarafa da silah 
satışı olsa gerek!

Son olarak bir politikacı port

resinden bahsetmek istiyorum. İş
çi partisi eski sol kanat milletveki
li Tony Benn. 1950 de girdiği par
lamentodan 2001 de emekli ol
muş. Emekli olma nedeni politi
kaya daha fazla zaman ayırabil
mek! Ülkeyi dolaşıp konferanslar 
veriyor. Geçen akşam konferans
larından birini BBC-4 televizyonu 
yayınladı. Gerçekten tam bir ziya
fetti. Bir kere tam bir entelektüel. 
Dünya olaylarına bakışı, eleştirile
ri tam bir entelektüle yakışır tarz
daydı. İngiltere'nin Amerika'nın 
kuyruğuna takılmasından, Ame
rika'nın yıldız savaşları projesine, 
Filistin sorunundan, Amerika'nın 
teröre karşı savaşına kadar her ko
nuda açık, bilgiye dayalı ve ciddi 
şeyler söyledi. Gazetelerde de on
dan bahseden yazılar çıktı. Ormn 
karşıtları bile dürüstlüğü ve inan
dığının gereğini yapmasına duy
dukları saygıyı yazdılar. Unutma
yın ki Afganistan’a Amerika mü
dahalesine karşı, Filistin’i destek
leyen, Irak'a saldırıya karşı düzen
lenen tüm mitinglerin baş konuş
macısıdır o. Sadece konuşmuyor, 
konuştuklarını eylemle de destek
liyor. Tabii insanlar farkı farkedi- 
yor. Şimdiki İsçi partisi liderleri 
(T. Blair ve şürekası) fırıldak ve 
güvenilmez tipler ve onunla kı
yaslayınca karşıtları bile Tony 
Benn'i takdir ediyor. Buradan gel
mek istediğim nokta şu ki, politika 
sadece parlamento da yapılmıyor, 
bizim yaşlı politikacılarımız da 
parlamentoya girmek için yırtın
mak yerine böyle bilgece davranıp 
insanların kendilerine daha fazla 
saygı göstereceği kendilerinin de 
daha faydalı olacakları bir konumu 
seçseler daha iyi olur kanaatin
deyim.

Bu aylık da bu kadar. Gelecek 
aylarda buluşmak üzere Allah'a 
emanet olun. ■
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E T K İ N L İ K L E R

KÜRESEL KUŞATMA

MUSA ÇAĞLAR

u' j '  mran toplantıları devam 
ediyor. Geçen ay, 
Ankara’da Harb-iş 

Sendikası Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen ve seçkin bir izleyici 
topluluğunun katıldığı panele ko
nuşmacı olarak; Abdurrahman 
Arslan, Yusuf Kaplan ve Şemset
tin Özdemir katılırken, panelin 
yöneticiliğini ise Hikmet Erdem 
yaptı.

Konuşmacıların ufuk açacağına 
inandığımız tespitlerini özetleye
rek sunuyoruz.

Abdurrahman ARSLAN; Kü
reselleşme malların, sermayenin, 
teknolojinin serbest dolaşımı ola
rak ifade edilmektedir. Bu anlam
da “özgürlük vaadi” taşımaktadır. 
Bu kadarla sınırlandırılabilecek, 
tanımlanabilecek bir süreç olma
yıp aynı zamanda kültürel bir bo
yutunun olduğunu da düşünüyo
rum. Bu kavramların arkasında 
kendini gizleyen postmodern bir 
felsefenin olduğunu söylemek ge-

Burada küreselliği bir yönüyle ka
bul etmek gibi bir kolaylık ya da 
bir esneklik söz konusu olmakta, 
aynı zamanda da, bu anlamda, bi
raz da aldatıcı bir boyut içerisinde 
bir özgürlük vaadi olarak da ortaya 
çıkmaktadır. Üzerinde durmamız 
gereken esas nokta, küresel ligin bu 
boyutu; yani, onun bu rölativist 
boyutu, her şeyi göreceleştiren ve 
böyle bir süreçten geçirdikten son
ra, kendisiyle birlikte yaşamasına 
şans tanıdığı bir süreç... İyi tahlil 
edilmezse bir özgürlük vaadi ola
rak ortaya çıkan bu durum aynı za
manda da bir statükonun meşru- 
laştırılmasıdır.

Küreselliğin bu boyutu karşı
sında İslam gibi doğruları üzerinde 
ısrar eden bir dinle bazı konularda 
çatışma içinde olacağı kaçınılmaz
dır. Küresel sistem ile Müslüman- 
lar arasındaki sorunun gerçek se
bebi gösterilmeye çalışıldığı gibi 
terör değil; postmodern bir felsefe
nin önerdiği bir dünya görüşü, ya-

yor: Küreselleşme, aslında karma
şık bir fenomen, tümüyle karşı çı
kılacak veya tümüyle yandaş olu
nacak bir fenomen değil.

Küreselleşmenin, üzerinde du
rulması gereken asli boyutu, sanal 
boyutudur. Kissinger, “Amerikan 
hegemonyasının öteki adı” olarak 
küreselleşmeyi tanımlıyor. Batı 
kültürünün kendi kodları doğrul
tusunda hegemonyasını yaygınlaş- 
tınnası ve yeniden kodlarını üret
mesi çabası olarak da düşünebili
riz. Boudrillard’m özellikle altını 
çizdiği; 2500 yıllık antik Yu- 
nan’dan bu yana aldığınızda. Batı 
tarihinin. Batı medeniyet tarihi
nin, aslında, sürekli olarak kendi 
asli dinamiklerini aşındıran, arızi 
dinamiklerini sürekli olarak hege
monya üretmekten başka bir seçe
neği olmayan pratik ürettiğini gö
rüyoruz.

İslam’a ve Müslümanlara karşı 
mücadelelerinde izledikleri iki yol 
var: Birincisi; İslam’ı terörle, şid
detle, kan emicilikle özdeşleştire
rek, etkisiz hale getirmek. İkincisi 
ise, İslam’ın protestanlaştırılması 
stratejisi. Bunun uzantısı olarak 
bütün eğitim programlarını değiş- 
timeye başladılar. İslam’ı kamusal 
alandan uzaklaştırmak ve birey ile 
Allah arasındaki ilişkilere hapset
mek. Bu çok tehlikeli bir proje...

Saptayabildiğim iki önemli za
afımız vardır: Birincisi, İslam dün-

rekir. Postmodern felsefenin en 
büyük özelliği ve küreselliğin kül
türel boyutu olarak tanımlayacağı
mız boyutunun belirgin özelliği rö
lativist bir içerik taşımış olması
dır. Küresellik, izafiyet içeren bir

şam biçimi, düşünce biçimi ya da 
bilgi biçimiyle; kendine göre doğ
ruları, ilkeleri olan bir dünya görü
şünün, bir düşünce biçiminin, bir 
yaşam biçiminin, bir dinin arasın
daki 0 gerilimden kaynaklandığını

yası özellikle son 200-300 yıldan 
beri bir kırılma ve bir fetret döne
mi yaşıyor. Reaksiyoner, tepkici 
bir tavır sergiliyor. İkincisi de, sa
vunmacı bir psikoloji geliştiriyo
ruz. Bu tavrı değiştirerek daha ak-

felsefe olarak, postmodernizmle 
birlikte bütün toplumlara ve onla
rın kültürlerine sirayet etmektedir.

düşünüyorum.
Yusuf KAPLAN: Öncelikle, 

şu noktanın altını çizmek gereki-

siyoner bir tavır sergilemeliyiz.
İki önemli büyük imkanımız 

vardır: Birincisi, teorik olarak, İs-
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ETKİNUKLER

P A N E L
KÜRESEL K y p A j S U P E i S L Û M N L â i

'U m ra n

lam Hz. Adem’den bu yana ortaya 
konulan vahyi birikimin mirasçısı. 
İkincisi de Hz. Adem’den bu yana 
ortaya konulan beşeri birikimle 
yüzleşmekten çekinmeyen teori ve 
pratiğin oluşu...

Şemsetddin ÖZDEM İR: 
19894990 Varşova Paktı dağıl' 
diktan sonra, dünyada, artık, iki 
kutup kalmadı. Amerika’nın pat
ronajında NATO ve BATI. Bura- 
da düşman eskiden marksizm, ko
münistlerdi şimdi İslam ve Müslü- 
manlar.

Öyle görülüyor ki bunun etkisi 
devam edecektir. Dünya çapında 
işte, “H Eylül çok planlanmış bir 
olaydı. Amerikalılar bu işi biliyor
lardı. MOSS AD haber vermişti.” 
gibi sözler artık tepki vermiyor. 
Afganistan’da Uygun bir bahane 
icat edildi, orası işgal edildi, petrol 
bölgeleri kontrol altına alındı, 
Müslüman ülkelere baskılar artırıl
dı. Pakistan bugün bir başka kuşat
manın altında ıstırap çekiyor. 11 
Eylül’de Bush ne demişti: “Bunlar 
-Müslümanları kastederek- bizim 
hayat tarzımıza saldırıyorlar. Yahu- 
dileri ve Hıristiyanları öldürüyor
lar. Buna asla izin vermeyeceğiz.”

Müslümanların tarihte iğrenecek
leri, utanacakları bir katliamı yok.

Bu psikolojik savaşın üç hedefi 
olabilir: Ülkeler nezdinde, Müslü
man ülkeleri daha çok parçalama
ya yönelik bir sonuç ortaya çıktı, 
bunu hedefliyorlar. Küresel güçler, 
kendilerine karşı bir başka irade
nin çıkmasına tahammül edemi
yorlar. Daha az özgürlük, daha çok 
güvenlik. Bu ne demek; baskı daha 
çok, hürriyetler daha az... Parça
lanma artacaktır. Müsİümarı kitle
ler açısından zaten psikolojik savaş 
askeri kuşatma ve baskı...
a. Kitlelerin yozlaştırılması hedef
lenmektedir,
b. Moral değerlerin sarsılmasına,
c. Psikolojik olarak teslim alınıp, 
küresel düzen dediğimiz veya 
Amerika’nın patronajındaki bü
yük düzene muti birer fert haline 
getirilmemize yönelik olarak de
vam edilmelidir.

Ana hedefleri Müslüman halk
lardır. Öyle hale getirmek istiyor
lar ki, artık, bazı Müslümanlar da 
şöyle söylemekten utanıyorlar: Kü
resel dünyanın veya Amerika’nın 
ümmeti, vatandaşı olmaktan kim
se rahatsız olmuyor; ama, Müslü

man ümmet demekten millet ra
hatsız oluyor. Üstüne üstlük bunu 
iddia sahibi Müslümanlar bile söy
leyebiliyor.

Üçüncü süreçte bizi bekleyen, 
sorumluluk bilincine sahip, iddia 
sahibi müminlerin,Müslümanların 
karşılaştıkları sorunlardır. Bu ise, 
kendi ülke yönetimleri tarafından 
ezilip sindirilmelerine faaliyet 
alanlarının daraltılmasına ve psi
kolojik olarak yenilgiye, moral bo
zukluğuna zorlanarak, teslim alı
nıp, tekrar sisteme yamamaya veya 
kışkırtılarak şiddete ve teröre yö
nelmelerine zorlanacakları bir sü
reç olacaktır.

Sonuç olarak; bu global baskı
lar, aslında, Müslümanları umut
suzluğa ve karamsarlığa düşürme
meli, içe kapanmaya ve şiddete 
başvurmaya da yöneltmemelidir.

Ben inanıyorum ki, bu baskı, 
kuşatma, uzun vadeli bize yaraya
caktır. Bizleri kolay çözüm ara
maktan kurtaracaktır. Kalitenin 
artmasına katkıda bulunacaktır. 
Gelecekle ilgili köklü ve kaliteli 
çözümler üretmeye bizi mecbur 
edecektir. ■
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Y  -jludaga yükseldikçe göğsü-
I I nüzde hir ağırlık duyacaksı-

mz. Bu ağırlık “hir iplik gibi 
]<anmızı boğacak”. Korkmayın, biz 
buna dağ çökmesi deriz. Ulu Dağ 
çökmesi...

Uludağ’a yazın gidiyoruz. Tıpkı 
denize sabah namazından sonra ve 
hava kararmadan az önce girdiği- 
miz gibi. Bunları farklılık olsun di
ye yapmıyoruz ama açıkçası yaşa
dıklarımızdan böyle bir sonucun 
çıkmasından da memnunum.

Şimdi bu yazılanlardan sonra 
memnuniyetimiz bozulur mu, zan
netmem, neden mi hemen aklıma 
gelen üç beş neden var ama eğlen
me biçimlerinden kültüre, sosyal 
ve siyasi hayata uzanacak ve çok 
güzel bir çay sohbetine konu ola
cak bu nedenler üzerine siz düşü
nüp konuşasınız diye onları da söy
lemiyorum.

Kariyer turizm’in orgariize ettiği 
ve artık, kaliteyi artmnak için sıkça 
başvurulan işle eğlenceyi birleştir
me anlayışma uygun gezide, “Küre
selleşme- İslam ve Müslüman- 
lar’dan “Gençler’in Değer Yiti- 
mi”ne uzanan ciddi, çoğu asık surat
lı konuları tartışma fırsatı bulduk.

Bu tür konuları tartışmanın ba
zı dezavantajları var tabii. Bir kere 
somut, pratik sonuçlarının çıkma
yacağı düşüncesi heyecanınızı bo
şaltıyor. Varlığınızı etkileyecek ka
dar önemli konuların gündelik 
meseleler arasına sokulup tartışıl
ması endişesi de bir başkası. Evet 
gazetelerin ve gazetecilerin de yap
tığı bu; en önemli konulan sıra
danlaştırmak, önemsiz konuları da 
abartmak.Yani ideal olanla sıra-

ULU DAĞ ÇÖKMESİ

HULÛS/ Ö Ğ Ü T

iki tartışmadan hem pratik fayda
yı işaret etmesi hem de gazete ve 
gazeteciliğin olumsuz eleştirisiyle 
halkın her şeye rağmen siyasi me
kanizmaya tek müdahale yolundan 
alıkoyunması gibi duruma düşme
mek için bazı şeyleri hatırlamakta 
fayda var.

Küreselleşme tartışmalarının 
etrafında tavaf eden kavramlardan 
biri de yerellik. Yerellik aynı şekil
de genel tarihten özel tarihe, top
lumdan bireye, sokaktan eve pasif 
bir dönüşü hatta belki irtica’ın 
ruh tahlilindeki korku ve güven 
duygusu da eklenip aynı fileye atı
lırsa hastalıklı bir durum ve bir şe
kilde değer yitimi. Ama Uludağ’da 
küreselleşme tartışmalarından çı
kan sonuçlardan birinde ortaya 
konan farklı olumlu yerellik tarifi 
vardı ki bunun hatırda tutulması 
gerekiyor; kişilerin fert fert elini 
taşın altına koyması, kendi hakla
rının takipçisi, savunucusu olma
ları ve bu anlamda yaşadıkları coğ
rafyada yerel ve küresel siyasi siste
me katılmaları, değerler konusun
da etkin rol üstlenmeleri şeklinde 
ifade edilebilecek bir tarif bu. Tür
kiye’de siyasetten uzaklaştırılan, 
uzak duranların özellikle yerel si

ması gerektiği için malum işleyişi 
bozan, hayatı dönüştüren etkili- 
etkileyici bir dönüş.

Bu eylemsel tavra en fazla 
gençlerin ihtiyacı var. Değer konu
sunda gençler üzerinden yürütülen 
tartışmalarda da vurgulanan, ken
dini sınırlayan, ön yargılarıyla gard 
alan bununla birlikte ülke nüfusu
nun çoğunluğunu oluşturan genç
lerin kotarabileceği bir eylem biçi
mi, siyaset. Kotarabileceği çünkü 
bu eylem için bilgi şart. Yani genç
lerin pek de sevmediği nasihat, 
tecrübe, bilgi yoksa eylem de yok. 
İletişim teknolojilerinin bilgiye en 
hızlı bir şekilde ulaşılması konu
sunda gösterdiği maharet küresel
leşmenin ekmeğine yağ çalıyor 
ama İslam’dan, dinden, dindarlık
tan uzaklaştıran bir küreselleşme
nin canına okuyacak, köküne kib
rit suyu dökecek bir gençlik bu kü
resel kuşatmayı yararak kendi de
ğer yitiminin önüne geçecektir.

Uludağ gezisinden sonra daha 
konuşulacak çok meselemizin ol
duğunu görüyoruz. Tek başına ele 
alınabilecek çok az sorun var. 
Hangisine el atsanız düğümlenmiş. 
Bursa’da bir ipin ucundan tutabil
dik neyse ki. Kanımızı boğan bir

dan olanın aynileştirilmesi ve so- 
nunda da orta yolun, vasatın katli. 

Şimdi yukarda adı geçen her

yasete katılımları bugün küresei- 
leşmenin besler damarı yerellikte- 
ki gibi bir dönüş olmadığı, olma-

ipin ve onu biraz gevşettik. Sanı- 
rım üzerimizden kalkan ağırlık da 
bu yüzden. ■
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MODERNLEŞTİRtLEMEYENLER

NURİ GÜNER

M odernleşme kuramı üze
rine hala derinlikli araş- 
tırmalarm gerÇekleştiri- 

liyor olması, postmodern teori üze
rine hararetli tartışmaların yapıl
dığı şu günlerde, batı düşüncesinin 
gelişim seyrini anlamlandırmamız 
açısından ciddi bir öneme sahip.

Modernleşme teorisinin to
humları 15. ve 16. yüzyıllarda Re
form ve Rönesans hareketleri ile 
önce batıya serpilirken, buradan 
yetişecek filizlerin tüm dünyayı sa
racağını belki de o zamandan kes- 
tirebilmek çok mümkün bir şey 
değildi. Zaten dünya siyasi kon
jonktürü Avrupa’dan yana evrile- 
siye kadar, böyle bir tahminde bu
lunmak söz konusu bile olamazdı. 
Nitekim Batı, kendi toplumsal di
namiklerini bizatihi yine kendi 
kökleriyle -Yunan, Roma- yenile
meye girişirken, kendince dünya
nın paylaşımından da hak ettiği
nin üstünde bir şeylere sahip ol
malıydı. Çok geçmeden batı dışı 
toplumların fiili bir emperyalizm 
ile kuşatılması aynı zamanda, bu 
toplumların ‘modernleştirilme’ 
süreçlerinin de bir başlangıcı sayı
lacaktı. Neyse ki 18. ve 19. yüzyıl 
Avrupa egemenliğine, önce 1. 
Dünya savaşı ve nihayetinde tüm 
dengeleri değiştiren II. Dünya sa
vaşı, bir dur demeyi başarmıştı. 
Zaten 20. yüzyılın hemen başla

rında, ‘nankör 3. dünyacılar’ bizi 
artık modernleştirmeyin deyip, bir 
bir ulus devletler halinde sözde ba
ğımsızlıklarını istemişlerdi. Bu ta
lep aslında tam da modernleşme 
kuramının entelektüel alt yapısı
nın doruğa çıktığı bir zaman dili
minde, yeni bir modernleşme te
orisinin habercisi şeklinde ortaya 
çıkmıştı. Artık daha sinsi, daha 
derinden mümkünse yerli unsurla
rın işbirliği ile bir modernleşme 
süreci takip edilecek, böylelikle 
bütünleştirici ve de ürkütmeyici 
bir sistem geliştirilecektir. 20. yüz
yıla yorgun giren Avrupa, moder
nizasyon sürecini devralacak genç

, Alıun3t.ro»*”-

bir gücün ihtiyacını istemeden de 
olsa kabul etmiş ve Amerika, II. 
Dünya savaşıyla birlikte tarihsel 
modernleşme çizgisini çağa yo
rumlayıp, devamlılığını sağlamış
tır. “Modernleşme Kuramı: Eleşti
rel Bir Giriş” isimli yoğunluklu ça
lışma da, aslında II. Dünya savaşı 
ile başlayan yeni dönemi modern
leşme kuramının asıl belirleyici ol
duğu dönem olarak kabul edip yo
rumlamaya girişiyor. Kitapta So
ğuk Savaş dönemi (1945-1990) 
boyunca, modernleşme kuramı ve 
gelişme tartışmaları, kuramın ön
cüleri ve yorumlayıcıları, dünya 
toplumları nezdindeki yeri göz 
önünde bulundurularak bir değer
lendirme yapılmaya çalışılmış. Ya- 
zarm da belirttiği gibi, çalışmada 
modernleşme kuramının 1945 
sonrası anlamlı hale gelişi öncele- 
nirken; nev-zuhur bir anlayıştan 
ziyade bu pratiğin başlangıcını 
üreten Avrupa gerçeği göz ardı 
edilmiyor. Nitekim 1945 sonrasın
da Amerika öncülüğünde yürütü
len ve şekli değişikliğe uğrayan sü
reç; kendisini, her toplum için ay
rı bir modernleşme tecrübesi ve 
çizgisinin olduğu tezinden hare
ketle dünyaya tanıtıyor. Artık faz
la ihtiyaç duyulmadıkça fiili mü
dahaleler yapılmayacak, her ulus 
devlet kendi toplumsal hareketli
liğini ‘gelişmiş, gelişmekte olan, 
az gelişmiş’ kategorisine göre ta
nımlayacak ve bu da beraberinde 
ortak bir dünya düşüncesinin baş
langıcı sayılacaktı. Burada Fah
rettin Altun’un da dikkat çektiği,
II. Dünya savaşı sonrasında sosyal 
bilimlerde ve özellikle sosyoloji 
alanında göılilen teorik değişik
likler yeni dönemde bilgi-iktidar 
ilişkilerinin değişmediğini bilakis 
daha anlamlı hale geldiğinin de bir
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KON U/YAZAR

göstergesiydi.
Kitapta konunun işleniş biçimi 

de, bu değişme ve gelişmeleri açık- 
layıcı bir tarzda planlanmış. Al- 
tun, öncelikle modernleşme kura
mı çerçevesinde bir kavram hari
tası oluşturma yoluna gitmiş. Ar
dından mevcut söylemin tarihsel 
temellerini sorgulayarak, konuyu 
1945 sonrası ‘gelişme’ sorununa 
bağlamış. Burada, konuyla ilgili ta
nıdık bir çok sosyal teorisyenin 
düşünce ve yorumlarına yer ver
miş; son bölümde adeta kitabın bir 
özetini sunarak çalışmasını noktala
mış.

Kitabın, modernleşme süreci
nin 1990’larla doruğa çıkan küre
selleşme söylemlerinin temelini 
sorgulayışı ve yeni sürecin evrilme 
ve şekillenme aşamasında tanım
layıcı oluşu, sürüp giden modern
leşme tartışmalarına yeni bir soluk 
kazandırmış.

ZINDIKLIK VE ZINDIKLAR

Allah Rasulü’nün vefatını takiben 
şekillenen yeni dönem, İslam top
lumu için bir çok yeni problemi de 
beraberinde getirmişti. Halifelerin 
seçiminden, sahte peygamberlerin 
ortaya çıkışına, fethedilen yeni 
bölgeler neticesinde karşılaşılan 
yeni din ve kültürlerin İslam’a et
kisine kadar pek çok konu İslam’ın 
hızlı yayılışı ile birlikte acil çözüm 
bekleyen gelişmelerdi. Emevi dev
letinin kuruluş aşaması ve İslam 
toplumunun yönetiminde devlet 
mekanizmasmın gelişen etkinliği 
ile birlikte farklı tartışma alanları 
da müminler topluluğunun önüne 
geldi. 1. ve II. yüzyılda yaşanan hız
lı gelişmelerle birlikte İslam dü
şüncesinin ana çizgilerinin de çok 
yoğun tartışmalarla belirginleşiyor

z l N P

yor. Emevi hükümdarlığı sırasında 
yönetime yakın olan alimlerin 
veya grup/ekollerin diğerleri 
üzerindeki görünür baskınlığı, Ab
basi hükümdarlığı sürecinde 
yönetimle yapılan dini yorumlar 
arasındaki ilişki, netice de belli 
görüşlerin resmileşmesine kadar 
varmıştır. Chokr’ın Zındıklık ve 
Zındıklar adlı çalışması da özellik
le hicri II. yüzyılda, maniheizmden 
veya daha farklı dinlerden gelen, 
veya ehli kitap olup müslümanmış 
gibi gözüken kişilerin ‘Zındık’ ismi 
ile anılması süreci, bunlara karşı 
yürütülen mücadelenin ve 
muhataplarının bir tarihi şeklinde 
hazırlanmış. Özellikle Zındıklığa 
ilk karşı çıkan Halife olan El- 
Mehdi’nin tavrı da bu süreçte 
belirleyici olmuş. Zındık kav
ramının Kur’an’da geçmediğini 
hatırlamamız, kavramın tarihsel 
süreç içerisinde gelişip; Kur’an’a 
karşı olan, Peygamber’in sünnetini 
reddeden her kişi için ve bazen de 
Şia ya da yönetime muhalif diğer 
unsurlar içinde kullanıldığını doğ
ruluyor. Çalışma İslam tarihinin

olması dönemin alabildiğine üret"---- en çalkantılı dönemleri üzerinde^
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ŝı donemin atabtlmgme 
ken ve aynı zamanda bir o kadar 
da karışıklık yaşandığını gösteri-

farklı bakış açılan geliştirilmesi 
açısından dikkate değer. ■
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Y A N S I M A L A R

HALKIN m u h a l e f e t i

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

Y
orgo Tarihi’nde halkın 
Tanzimat önderlerine mu
halefet sebebi şöyle açıkla

nır "Liberal zümrenin önderliğini 
yapan Mustafa Reşit, Ali ve Fuat 
paşalar, Mütercim Rüştü Paşa ile 
İzzet Molla’nın liberalizme ve ısla
hata ait fikirleri geniş bir Avrupa 
kültürü almalarından, o kültürün 
özüne ve ruhuna nüfuz etmelerin
den değil ya tahsil için veya siya
si bir memurlukla bir kaç sene 
Avrupa’da kalmalarından ileri ge- 
liyordu.Bu itibarla bunların libe
ralizmi özde ve ruhta değil, görü
nüşte ve satıhta idi. Onların libe
ralliği biraz lisan bilmelerinden 
,bir kaç kitap okumuş olmaların

dan, danstan, modadan, masada 
yemek yemekten, odalarını masa 
ve koltuklarla tefriş etmekten ile
ri gidemiyordu. Hatta Avrupa’ya 
gidenlerin çoğu dini bir kayıtsız
lık ve eğlenceye müptela olarak 
dönüyorlardı.Türk halkı onların 
getirdiği ilme değil, getirdikleri fe
na huylara muhaliftir".
Aynı konuda Doğan Avcıoğlu ko
nuyu veciz bir şekilde özetlemiş 
"Batılılaşmak, batının yedeğinde 
yürümek, batı karşısında düşünce 
ve eylem bakımından sömürgeleş
mek anlamında yürütülmüş, bu gi
dişe direnen geleneksel ve muha
fazakar çevrelere de medeniyet 
düşmanı gözü ile bakılmıştır."

N E H Y J MUNKER

Bir alimin kedisi varmış. Maddi durumu zayıf olduğu için de kedinin 
yiyeceğini komşu kasabın artıklarından ücretsiz olarak alırmış. Ancak 
alim bir gün kasabın kötü bir hareketini görür. Eve gider, kediyi serbest 
bırakır, sonra da gidip kasabı uyarır. Kasabın buna canı sıkılır ve:
-Sana artık kedi için bir şey vermem der. Alim de:
-Ben de senden ümidi kesmek için daha önceden kediyi salıverdim der, 

îşte emı'-i maruf ve nehy-i münker böyle yapılır. İnsanlardan ümi
dini kesmeyen kimse onlara emr-i maruf edemez.

İmam Qazali

Sorumluluk dağıtmanın kuralı, insanları beceremeyecekleri 
şeyler yüzünden suçlamadan, onlara kendi yetenekleri doğ
rultusunda sorumluluklar vererek, açgözlülüğü, aptallığı, 
cesareti, hepsini kullanmaktır. Zhang yu

KÖTÜ ARKADAŞ, 
İYİ ARKADAŞ

Kötü arkadaş, demircilerin kö
rükleri gibidir. Şayet üflediği 
ateşin kıvılcımları seni yakmaz
sa kokusu sana bulaşır.
İyi arkadaş güzel koku satan gi
bidir. Sana koku sürmezse (bi
le) yanında bulunduğun müd
detçe güzel kokusundan fayda 
lanırsın.

Hadis'i Şerif

KUR’AN

“Biz peygambere Kur’an gelme
den iman ettik. Bir takım kim
seler gelecek ki iman etmeden 
Kur’an kendilerine verilecektir. 
Onlar harflerine riayet edecek 
fakat çerçevesini aşacak, hük
münü çiğneyeceklerdir. ‘Biz 
okuyucuyuz, bizden dalıa iyi 
okuyan kimdir. Biz alimiz, biz
den alimi kimdir?’ derler. îşte 
bunlar ümmetin fenalarıdır.”

İbn Ömer (R.A) 

AHMAK

Ahmak... dostluk için kendisine 
yaklaşılsa kibirlenir. Kendisinden 
kaçılsa kederlenir. Konuştunnak 
istenilse hemen değişip uygunsuz 
laflara girişir. Haline terk edilse ol
madık işlerle btnbir külfet yaratır. 
Onunla otunnak mucib-i haka
ret, ona uyup kavga etmek türlü sı- 
kmtı, bela ve mihnete katlanmak
tır. Konuşmak, meclisinde bulun
mak peşinen ayıplanıp kmanmayı 
kabullenmektir . Dostluğu mazar
rat, ziyan ve kinle netice verir. Ya
kınlığı aptallık ve gaflet, dostluğu 
ebedi betbalıtlıktır.

Maverdi
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LUTHERİN ‘‘DOKSAN BEŞ TEZ”İ

Bu sayımızda çeşitli yönleriyle ve boyutlarıyla incelediğimiz ve tartıştığımız İslâm’ın 
Protestanlaştıniması Projesi’nin veya “İslâm’da reform” taleplerinin gerçekte ne anlam ifade ettiğinin 
ve kökenleri itibariyle nereden beslendiğinin daha iyi anlaşılabilmesi ve görülebilmesi için Luther’in, 
Avrupa tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen “95 Tez”ini tam 

metin olarak yayımlıyoruz. Bu metnin, Protestanlığın deyim yerindeyse '‘âmentü”sünü oluşturması ' 
bakımından tarihî bir değere sahip olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kapak dosyamızda 

yayımladığımız makalelerin bu metinle birlikte okunmasının, makalelerde geliştirilen argümanların 
daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağını hatırlatmakta yarar görüyor ve sizi Luther’in tez’leriyle

başbaşa bırakıyoruz.

l'Rabbimiz ve Efendimiz İsa-Mesih “tövbe edin”de- 
diğinde, inananların tüm yaşammm bir pişman
lık eylemi olmasını kast etti.

2-Bu sözden, rahiplik kurumu tarafından idare edilen 
günah itirafı ve günah bağışlama gibi tövbe sak- 
ramenti bağışlanamaz.

3'Fakat İsa; sadece iç pişmanlığı kastediyor da değil
dir. Hayır, bedenin çeşitli çilelerinin işaretlerini 
dışa vurmadıkça iç pişmanlık faydasızdır.

4'Bundan dolayı, kendi kendinden nefret edildiği 
sürece (yani gerçek ruhi pişmanlık)günah cezası 
devam eder; ta ki Tanrı’nın Göksel Egemenliğine 
girilsin.

5-Papa, kendi taktiriyle veya kilisenin hukukuna gö
re yüklenenlerin dışında her hangi bir cezayı ba
ğışlama hak ve iradesine sahip değildir.

6'Papa günah bağışlayamaz; fakat sadece, Tanrı tara
fından bağışlanan günahları ilan ve teyit eder; ya 
da en fazla, kendi taktirine bırakılmış durumlarda 
bağışlama yapabilir. Bu durumların dışında diğer 
günahları bağışlayamaz^

7-Tanrı kimsenin günahını, Tanrı’nın vekili olan ra
hibin huzurunda gönülden itaat edilmedikçe af

fetmez.
8-Tövbeye ait kurallar ölülere değil, ancak yaşayan

lara uygulanır.
9-Aynı şekilde, papanın şahsında faaliyet gösteren 

Kutsal ruh, papalık kurallarının ölüm ve benzeri 
zorunlu durumlarda uygulanmaması gerçeğiyle 
bize merhamet ihsan eder.

10'Din adamlarının kilise hukukuna ilişkin kuralları 
araftaki ölüler için de uygulanması cehaletten 
kaynaklanan yanlış bir iştir.

11'Kilise hukukuna göre verilen cezanın değiştiril- 
mesi ve arafa uygulanmasının tohumlarının, pa
pazlar uykudayken atıldığı görülmektedir.

12-Eskiden kilise hukukuna ait cezalar,gerçek piş
manlığın delili olarak bağışlanmadan sonra değil 
önce uygulanır.

13-Ölüm, kilisenin cezalarını ortadan kaldırır ve 
ölüler kilise hukukundan sorumlu olmazlar.

14-Ölen kişinin dindarlık ve sevgisindeki noksanlı
ğı, zorunlu olarak beraberinde büyük bir korkuyu
da getifİr“1k:î7bü en büyük korkulîufi 

15'Bu korku ya da endişe, başka ne denirse densin, araf 
azabını oluşturma bakımından kendi başına yeter-
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lidir; çünkü o, ümitsizliğin dehşetine çok yakındır.
16'Cehennem, araf ve cennet arasındaki fark ümit- 

sizlik, belirsizlik ve güven arasındaki fark gibidir.
17'Gerçekte, araftaki ruhların azapları azaltılmalı ve 

aynı oranda merhamet artırılmalıdır.
18'Bundan başka, herhangi bir delil veya kutsal me- 

tin, ruhların fazilet ortamının dışında olduğu ve
ya rahmete ulaşamayacağını ortaya koymamıştır.

19'Ayrıca, biz tamamen emin olsak bile, onların 
kurtuluşunun temin edildiği ve bunun kesin ol' 
duğu ispatlanamaz.

20'Papanın, cezalan mutlak kaldırıcı olması, mutlak 
olarak her türlü cezayı kaldırması demek değildir; 
papa, sadece kendi verdiği cezaları kaldırabilir.

21'Onun içindir ki; bağışlamadan söz edip de, papa' 
nın endülj ansıyla bir kimsenin her türlü cezadan 
kurtulduğunu ileri sürenler yanılmaktadır.

22'Zira papa, kişilerin kilise hukuku tarafından bu 
hayatta çekmekle yükümlü tutuldukları hiçbir 
cezayı arafta kaldıramaz.

23'Bir kimsenin cezalarının tümüyle bağışlanması 
söz konusu olacaksa, bu gibi kimselerin en mü
kemmel kimseler olmaları gerekir ki, böyleleri 
çok azdır.

24-Dolayısıyla, insanların büyük çoğunluğu, ayrım 
yapılmadan ve bol keseden dağıtılan cezadan 
kurtarılma vaatleriyle aldatılmaktadır.

25-Aynı yetkiye göre, genel olarak papanın kontro
lünde olan bütün araf , özel olarak piskoposluk 
bölgesinde piskoposlar ve papazlık bölgesinde pa' 
pazlar tarafından kullanılmıştır.

26'Papa, araftaki ruhlara pekala af ihsan edebilir. Fa' 
kat bunu, Egemenliğin Anahtarları adına değil, 
'ki onun böyle bir yetkisi yoktur- ancak tamamen 
o ruhlar adına aracılık yapmak suretiyle gerçek
leştirebilir.

27-Para toplama kutusuna atılan para çınlayınca ru
hun araftan kurtulacağının iddia edildiği vaazın 
dini bir hükmü yoktur.

28-Elbette para sesi hırs ve tamahı artırır; fakat kili
se, af konusunda aracılık teklif ettiğinde, her şey 
Tanrı’nın iradesine bağlıdır.

29-Aziz Severinus ve Aziz Paschal’ın da dediği gibi, 
araftaki bütün ruhları bu şekilde kurtarmayı dileyip 
dilemediğini kim bilebilir?

30-Hiç kimse mutlak bağışlanmayı almaya ilişkin kendi 
pişmanlığı konusunda emin değildir.

31'Endülj anslan samimiyetle satm alan kişiye hakiki bir

tövbekar kadar az rastlanır, yani böyleleri çok azdır.
32'Her kim endüljans belgelerinden eminse, o kim' 

se, öğreticileriyle birlikte sonsuza kadar lanetle' 
necektir.

33'Biz papaya ait endüljansların takdir edilmez ilahi 
bir lütuf ve kişiyi Tanrı’yla uzlaştıran bir hediye 
olduğunu söyleyenlere karşı özellikle dikkatli ol' 
malıyız.

34-Bu bağışlama ihsanları, sadece insanlar tarafın' 
dan tesis edilen huzura kavuşturucu pişmanlık 
sakramentinde uygulanır.

35'Bir kimsenin, kurtuluşa ulaşmak için pişmanlığın 
gerekmediğini söylemesi veya endülj ansı anlatti' 
ğı vaazları Hıristiyanlıkla bağdaşmaz.(Günah çı- 
karan ya da endülj ansa tabi olan kişilerin günah
larından tövbe etmeye ihtiyaçları olmadığını va
az etmek ya da bunu öğretmek Hıristiyanlığa uy' 
gun değildir.)

36'Herhangi bir Hıristiyan, samimiyetle tövbekar 
olduğu taktirde, endülj ans belgesi almadan da gü' 
nah ve cezalarından tamamen bağışlanma hakki' 
na sahip olur.

37-Ölmüş veya hayatta olan her Hıristiyan, endül- 
jans belgesi almadan da Tanrı’nın bir ihsanı olan 
İsa ve kilisenin lütuflarına katılır.

38-Buna rağmen, papanın taksimi ev affı küçümsen
memelidir; zira o, yukarıda söylediğim gibi, kutsal 
affın ilanıdır.

39'En bilge teologlar için, halka dönük vaazlarında, 
endüljans bağışını yüceltmek, bazen de bir fazilet 
olarak samimi pişmanlığı övmek oldukça zordur.

40'Samimi bir tövbekar, günahların cezasını kendisi 
araştırır ve gönülden kabul eder. Halbuki çok faZ' 
la endüljans bağışı, insanların vicdanlarını kati' 
laştırmakta ve onların günahlarının cezalarını 
çekmekten uzaklaştırmaya sebep olmaktadır.

41'Papaya ait bağışlamalar, halkın onları diğer bağış' 
lama işlerinden daha önemli sanabilecekleri en
dişesiyle dikkatle anlatılmalıdır.

42-Hıristiyanlara, diğer hayır işlerine benzeterek en
düljans satın almaya itibar edilmesinin papanın 
da niyeti olmadığı öğretilmelidir.

43-Hıristiyanlara, fakire karşılıksız verme veya ihti
yaç sahibine ödünç vermenin endüljans belgesi 
satın almaktan daha faziletli bir davranış olduğu 
öğretilmelidir.

44'Çünkü, gönülden yapılan işler sayesinde sevgi gC' 
lişir ve kişi iyi bir insan olmaya başlar; oysa, en
düljans sayesinde kişi, iyi bir insan olmaz; fakat,
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sadece belirlenmiş cezalardan kaçar.
45-Hıristiyanlara, ihtiyaç sahibi bir insan gördükleri 

halde yardım etmeden geçtiklerinde, paralarmı 
endüljans belgelerine verseler dahi papanın affın- 
dan hiçbir fayda sağlayamadıkları gibi, Tanrı’nın 
öfkesine uğrayacakları öğretilmelidir.

46'Hıristiyanlara, ihtiyaçlarından daha fazlasına sa
hip olmadıkları müddetçe, aileleri için gerekli 
olanları tutmaları ve hiçbir surette bunları endül- 
janslara harcayarak israf etmemeleri öğretilmeli
dir.

47-Hıristiyanlara, endüljans belgesi satın almaları
nın bir yükümlülük değil, bir tercihe dayandığı 
öğretilmelidir.

48-Hıristiyanlara, endüljans bağışlama hususunda 
papanın kendi adına, samimi duaya paradan daha 
fazla istekli olduğu öğretilmelidir.

49-Hıristiyanlara, papanın endüljanslarının, kişi yal
nızca onlara bel bağlamazsa faydalı olduğu öğre
tilmelidir.

50-Hıristiyanlara, papanın şayet endüljans vaizleri
nin para sızdırdıklarını bilse. Aziz Peter Kilise- 
si’nin, cemaatin deri, et ve kemikleriyle inşa edil- 
mektense yıkılıp yok olmasını tercih edeceği öğ
retilmelidir.

51 -Hıristiyanlara, ihtiyaç halinde, papanın, Aziz Pe
ter kilisesini satmaya ve hatta, bizzat kendi para
sını af tüccarlarının kendilerinden para sızdırdığı 
kişilere vermeye gönüllü olacağı öğretilmelidir.

52' Papa ya da rahip, geçerliliği konusunda kişisel 
güvence verse bile, endüljans belgeleri ile kurtu
luşa bel bağlamak boşunadır.

53-Endüljans belgeleri nedeniyle Tanrı’nın Sö- 
zü’nün diğer kiliselerde susmasını öneren kişiler, 
Mesih ve halk düşmanlarıdır.

54-Aynı Vaazda, endüljansa Tanrı’nın Sözü kadar 
veya daha fazla süre tahsisi edildiğinde, Tanrı’nın 
Sözü (Kutsal Metin) incinir.

55-Papa, küçük bir mesele olan merhamet bağışla
manın, bir tek çan, tören ve ayinle ilan edilmesi
ne karşın, daha önemli bir konu olan Incil’in, yüz 
tane çan, tören ve ayinler eşliğinde anlatması ge
reğini kabul etmelidir.

56-Papa’nın kendisinden endüljans dağıttığı kilise
nin hâzineleri, Mesih halkı arasında ne yeterin-

----- ce konuşulmakta ne de bilinmektedir.-----------------
57- En azından bunların fani hazineler olmadığı ke

sindir. Zira onlar dağıtılmamakta, fakat endüljans

tüccarları tarafından sadece toplanmaktadır.
58-Bunlar Mesih’in ve azizlerin faziletleri de değildir. 

Çünkü, papanın yardımı olmaksızın bu faziletler, 
sürekli, ruhsal olarak rahmeti ve bedensel olarak 
da haç, ölüm ve cehennemi işler.

59-Aziz Lawrance’in , fakirlerin kilisenin hâzineleri 
olduğu sözü, kendi döneminin geleneğine uygun 
olarak söylenmiş bir sözdür.

60-Biz, kilisenin hâzinelerinin kilisenin anahtarları 
olduğu ve Mesih’in rahmetiyle bahşedildiğini ifa
de etme konusunda düşünmeden konuşamayız.

61-Cezaların azaltılması ve belli dummların affedil
mesi için yalnız papanın yetkisinin yeterli olduğu 
açıktır.

62-Kilisenin gerçek hâzinesi, Tanrı’nın rahmet ve 
şanının kutsal Incil’idir.

63-Ancak bu hazine, birinciyi sonuncu yaptığından, 
haklı olarak en çok nefret edilendir.

64-Diğer taraftan, sonuncuyu birinci yaptığından, 
endüljans hâzineleri en çok kabul görendir.

65-Böylece İncil hâzineleri, onlar tarafından varlıklı 
insanları avlamak için, önceden beri birer tuzak 
olarak kullanıldı.

66-Endüljans hâzineleri, günümüzde ise, yine insan
ların servetini ele geçirmek için onlarm kurduk
ları tuzaklardır.

67-Endüljanslar, onu anlatanların ifadesine bakılır
sa, en yüce rahmettir. Ancak bu “en yücelik” on
ların gelir getirici olması yönünden anlaşılmalı
dır.

68-Gerçekte onlar, Tanrı’nın rahmeti ve haçın din
darlığına kıyasla, çok az bir kıymete sahiptir.

69-Piskopos ve papazlar, apostolik af görevlerini tam 
saygı içinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

70-Fakat dahası onlar, papanın verdiği vazife yerine 
kendi hayal ürünlerini anlatmadıklarından emin 
olmak için tüm hassasiyetlerini seferber etmek 
durumundadırlar.

71 -Her kim apostolik affın hakikatine karşı konuşur
sa, o, artık dinden uzak ve mel’un olsun.

72-Fakat sefahat düşkünlerine ve af tüccarlarının 
haksız vaazlarına karşı mücadele edenler ise kut
sansın. .

73-Diğer taraftan papa, haklı olarak, af ticaretinde 
hile yapanları da hıristiyan cemaatın dışına it-

----- mektedir.-----------------------------------------------------
74-Oysa, endüljans bahanesiyle kutsal sevgi ve haki

kate karşı hile yapmaya yeltenenleri hıristiyan ce

Umran-Ağustos -2002 3



maatinin dışına çıkarması ona daha çok yakışırdı.
75'Papanın endüljanslannın, Tanrı’nın annesine 

hürmetsizlik etmiş bir kişiyi bile affedebilecek 
güçte olduğuna inanmak çılgınca bir hezeyandır.

76'Aksine, biz diyoruz ki, papanın endüljanslan, 
suçlar konusunda affolunabilir günahların en kü' 
çüğünü dahi affedemez.

77'Aziz Petrus papa olsaydı, o bile daha fazla merha- 
met bahşedemezdi demek, Aziz Petrus ve papaya 
karşı bir küfürdür.

78'Buna karşı bir diyoruz ki, Aziz Petrus ve her han
gi bir papa, her ne olursa olsun, daha büyük rah
mete, yani Incil’e, ruhsal güçlere ve korintliler I 
(12:18)’ de sözü edilen diğerlerine sahiptir.

79'Papa ordularının taşıdığı haç işaretinin, Mesih’in 
üzerinde öldüğü haça eşit değerde olduğunu söy
lemek küfürdür.

80-Böyle bir öğretinin halka anlatılmasına imkan 
veren piskoposlar, papazlar ve din bilginleri bu
nun hesabını vermek zorunda kalacaklardır.

81-Sefahat düşkünü bu af taraftarlığı, bilgin kimsele
rin dahi iftiraya veya hiç değilse, din dışından ge
len kurnazca sorulara karşı papanın onurunu mü
dafaa edebilmelerini zorlaştırmaktadır.

82-Onlar, fani ve önemsiz bir iş olan bir kilise inşa 
edilmesi için verilen para, karşılığı sayısız ruhları 
kurtardığmı gördüğü halde, papanın niçin, işlerin 
en hayırlısı olan, ruhların büyük ihtiyacı ve kut
sal bir hayır uğruna arafı boşaltmadığını soruyor
lar.

83-Niçin ölüler için sürekli törenler ve ölüm yıl- 
uöiiüuuen yâpilrûâktadir ve madem kı, şu halde 
kurtulan ruhlar için dua etmek usulsüzdür, niçin 
papa, ölülerin adına kendisine takdim edilen 
bağışlan geri iade etmez veya muzdarip oldukları 
sıkıntıları kaldırmaz?

84-Elbette, bir dinsizin, bir Tanrı düşmanının para 
ödemek suretiyle kurtuluşa ermesine izin verilir
ken, sevgi hatırına ve kurtulma ihtiyacı sebebiy
le dine inanmış ve iman etmiş bir ruhun, bir tan
rı dostunun, para ödemeden kurtarılmasına izin 
verilmediği bu dumm, ortaya yeni çıkmış bir rah
met türüdür.

85'Tövbeyle ilgili kurallar, uzun süredir yürürlükte 
olmadığı, etkisini kaybettiği ve kullanılmadığı 
halde, niçin hala geçerli hükmü varmış gibi para

cezaları ve endüljanslar sayesinde hususi iltimas- 

1ar tanımaktadır?

86-Papanın serveti en zenginlerin servetinin çok 

üzerindedir. Papa niçin kendi parasıyla bir Aziz 

Peter Kilisesi inşa etmeyerek inançlı fakirlerin 

parasını tercih etmiştir?

87'Papa, umumi bağışlanma ve muafiyeti kusursuz 

pişmanlıkla haketmiş olan bir kimseyi bağışlar ve 

mazur görür mü?

88-Eğer papa, günde bir kez yaptığını, inançlı insan

ların menfaatine uygun olarak günde yüz kere 

yapmış ve onlara af ihsan etmiş olsaydı, bundan 

daha büyük ne kazanabilirdi?

89-Eğer papanın niyeti paradan çok ruhların kur

tuluşu ise, niçin önceden bağışlanmış ve aynı 

derecede etkili olan yazılan ve endüljans bel

gelerini iptal etti.

90-Ruhban sınıfına mensup olmayanların önemli 

delillerini mantıklı bir cevapla açıklamak yerine, 

sadece papalık otoritesiyle bastırmak, hem 

kiliseyi hem de papayı düşmanların alayına maruz 

bırakmak ve Hıristiyan halkı mutsuz kılmak 

demektir.

91-Şimdi, eğer bağışlamalar papanın aklına ve vic

danına göre anlatılmış olsaydı, tüm bu meseleler 

kolaylıkla çözülür ve hatta ortaya çıkmazdı.

92-Ve böylece, barışın olmadığı yerde İsa’nın cemaa

tine “barış, barış” diyen bütün sahte peygamber

lere lanet olsun.

93-Haç olmadığı halde, İsa’nın cemaatine “haç, haç” 

diyen bütün gerçek peygamberlere uğurlar olsun.

94-Hıristiyanlara, bütün kederlerinde, ölümlerinde, 

cehennemlerinde, önderleri olan Mesih’in 

yolundan gitmekte gayretli olmaları için nasihat 

edilmelidir.

95-Böylece onlara, cennete girmek için huzurun sah

te güvenliğinden ziyade birçok sıkıntıyı tercih et

meleri nasihat edilmelidir

* Hakan Olgun, Luther ve Reformu, Fecr y., 2001, 

Ankara, s.221-229'dan alınmıştır.
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MEDİNE BtRCAN RAPORU

Av*Cihat QÖKDEMİR, 
Av.Leyla DEMİR, Av.Mustafa ERCAN

2002 yılı Haziran ayının son on gününde kamuoyuna, ‘‘Medine BİRCAN isimli hastanın 
İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi H astanesinde, evraklarında başörtülü fotoğraf 
olduğu gerekçesi ile tedaviye ilişkin bazı işlemlerinin yapılmadığı” şeklinde haberler yansımıştır. 

Bu arada hasta M edine BÎRCAN’m oğlu Mustafa BÎRCAN’ın Demeğimize 25 .06 .2002  tarihli 
yazılı başvurusu üzerine şubemiz Hak İhlalleri Komitesi tarafından 

Medine BİRCAN raporu hazırlandı.

A- TARAFIMIZA BİLDİRİLEN  ŞİKAYETLER

Hasta Medine BİRCAN’m oğlunun Demeğimize 
ulaştırdığı iddiaları şunlardır ;

“Annem Medine Bircan'ın sağlığıyla ilgili sorunlarıy
la tanışah 8-8,5 ay oldu. Bu zamxm zarfında, Anneme 
ben ve kardeşlerim hep yardımcı olmaya çalıştık. Bu ara
da Annem büyük kızını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi 
Kadın hastalıkları polikliniğinden Onkoloji servisine, da
ha sonra Dahiliye’ye kadar olan maceramız, Nefroloji 
Anabilim dalındaki insanlık dışı diretmeyle bu psikoloji
ye dönüştü. Annem için Onkoloji ve Dahiliye’de yapıla
cak bir şey kalmamıştt. Ama ömrünü uzatmak için diya
liz cihazında tedavi görebilirdi. Dahiliye doktorları, nef- 
roloji raporu çıkınca bizi taburcu edeceklerini ve teda
vimize evde devam edebileceğimizi söylediler.

Rapor için müracaat ettiğimizde. Annenin başörtülü 
fotoğrafının olmayacağını, saçlı kabul edileceğini, bu em
rin hükümet tarafından genelgeyle kendilerine bildirildiği
ni ve Annemin yatak hastası, sondası olduğunu, konuş-

gelmediğini belirttiler.
Annem bu tür fotoğraf çektirmek istemediğini söyle

mesine rağmen, foto-montaj yoluyla saçlı resim yaptır
dım. Çünkü Annem kemoterapi gördüğünden tüm saç
ları dökülmüştü. Biz rapora müracaat edeli 9 gün oldu. 
Ve hala rapor hazır değil. Ama biz Annemizi kaybetmek 
üzereyiz. Annem 28 saattir sadece uyuyor. Hiçbir tepki 
yok. O ’na bu muameleyi layık görenleri Allah’a havale 
ediyoruz.” 25.06.2002

İDARE NEZDİNDEKİ GİRİŞİMLERİMİZ

Mustafa BIRCAN’ın başvurusu üzerine, gerek bu 
başvuru, gerekse Kanal 7 televizyonunda haber bül
tenlerinde yayınlanan gizli' kamera görüntüleri de 
değerlendirilerek 27.06.2002 tarihinde heyet halin
de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
gidilmiştir. Burada Hastane Başhekimi ile görüşme 
talep edilmiş ise de, görüşmek mümkün olmamış, ta
lebimizin ulaştırılması için ilgili memurlara not bıra
kılmıştır. Bu arada Nefroloji bölüm başkanlığından 
üst düzey bir yetkili ile görüşülmüştür. Bu görevli,

tarafımıza bilgi vermiştir. Ne var ki, isminin açıklan
mamasını istemiştir. Bu görevli, fotoğraf ve diğer ko
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nularda da açıklama yapmak istememiştir. Bunun 
üzerine, konu ile ilgili yazılı başvurumuz Hastane Ya
zı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 27.06.2002 / 22965 
evrak kayıt numarası ile kayıtlı başvurumuzda ;

-Hastaneye gönderilen böyle bir genelgenin var 
olup olmadığı ve varsa demeğimize bir suretinin ile
tilmesi,

'Hastane personeline verilmiş böyle bir emrin 
olup olmadığının demeğimize üç gün içinde bildiril
mesi talep edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi idaresinden, 
raporun yazıldığı güne değin herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır. Tarafımıza açıklama yapmayan kimi 
görevliler, 01.07.2002 günlü Hürriyet Gazetesine be
yanat vermişlerdir. Yine 02.07.2002 günü Fakülte 
Dekanı bir basın açıklaması yapmıştır. Basın açıkla
ması muhteviyatı Hürriyet Gazetesindeki beyanlarla 
örtüşmektedir. Tarafsızlık, hakkaniyet ve adalet dü
şüncesiyle ve değerlendirmeye esas olmak üzere bu 
beyanların rapora alınmasını gerekli görmüş bulun
maktayız.

1' 01 .07.2002 günlü Hürriyet Gazetesindeki 
açıklamalar;

a- İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. 
Faruk ERZENGİN;

Prof. ERZENGİN iddiaların aksine BİRCAN'm 
5 kez diyalize alındığını belirterek, “Burkalı (Afganis
tan’da giyilen kıyafet) da. gelseler, hastalar bizden hizmet 
alır. Daha önce başkalannın liorneleriyle tedavi olan has
talar tespit edildi. Karneler istismar ediliyor ve devleti 
soyîTitiyu çalınıyorlar. K'icdine BÎRCA]^J m tedavisi su.- 
rerken ailesinden karnesindeki fotoğrafın daha açık ve ta
nınır olanıyla değiştirilmesi istendi. Biz karnelerdeki fo
toğrafların, kimlik belli olsun diye açık başlı çekilmesini 
istiyoruz. Ama hasta tedaviye nasıl gelirse gelsin, bizi il
gilendirmez- Tedavinin yanm kalması sözkonusu değil. 
Hasta zaten ağır kanser hastası ve kanserden ölmüş. Biz 
başı kapak bir sürü hastayı tedavi ediyoruz. Bu olay ba
zı çevreler tarafından istismar ediliyor. Rektörümüz 
Prof. Dr. Kem al ALEMDAROQLU'nu yıpratmak 
istiyorlar. Tedavide en ufak bir atlama yok. Sağlık kuru
lu raporu için yüzünün daha net göründüğü, tereddüde 
yer bırakmayacak bir fotoğraf istendi. Biz sağlık mensu
buyuz tedaviyle ilgiliyiz- Bizi başka birşey ilgilendir
mez- 38 senelik meslek hayatımda, şu veya bu nedenle 
bakılrruımış bir hastayı ne duydum ne gördüm ne de gö

receğim. Daha geçen ay 5-6 türbanh hastaya sağlık ku
rul raporu verdik.”

b' İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ke
mal ALEMDAROĞLU ;

"Hastanede günde 60 bin kişi hizmet alıyor. Üçte iki
si başörtülü. Dinci basının benimle uğraşmasının temeli
ni herkes biliyor. Başı açık olan da, kapak olan da bizden 
sağlık hizmeti alır. Hastanelerimizin kapısından kimse 
geri çevrilmiyor. Hastaneye gelenler arasında tedavi olan 
da olur, ölen de. Konuyu istismar ediyorlar.'’

2 '  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel 
Daire Başkanlığmm, 10.05.2002 tarih 

ve 20676 sayılı, Prof.Dr. Nur 
SERTER imzalı yazısı;

Yazının 2.bendinde, "İlişikte gönderilen Sağlık Karnesi 
Talep Formunun Tedavi yardımından yararlanacak per
sonelin kendisi ve aile fertlerinin kıkk-kıyafet yönetmeli
ğine uygun fotoğraflarının yapıştırılarak 2 nüsha olarak 
eksiksiz doldurulmasını ve bir nüshasının rektörlüğümü
ze gönderilmesi’* talimatı verilmekte ve bu yazı rapo
rumuza konu olay için de gerekçe yapılmaktadır.

D- HUKUKİ DÜZENLEMELER

I- Hasta Hakları Yönetmeliği
(Resmi Gazete 01.08.1998 Cumartesi Sayı: 23420 

Sağlık Bakanlığından)

Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan hakları
nın sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve 
başta Türkiye Cumhuriyeti xA.nayasası'nda, diğer 
mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul 
edilen "hasta haklan"nı somut olarak göstermek 
ve..insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta 
hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden 
korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma 
yollarını fiilen kullanabilmesine dair usûl ve esasları 
düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Madde 5- Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşa
ğıdaki ilkelere uyulması şarttır:

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik 
hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı 
olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde 
bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını
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koruma ve geliştirme hakkmı haiz olduğu ve hiçbir 
merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak 
yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca mu
amelede bulunulur.

c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, 
ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, fel- 
sefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair 
farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, her
kesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzen- 
lenir.

d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller 
dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne 
ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi 
araştırmalara tabi tutulamaz.

f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zo
runluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile 
hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksa
dı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabi
lecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya 
akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey 
yapılamaz ve talep de edilemez.

Madde 38- Sağlık kurum ve kuruluşlarının im
kanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbest
çe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alı
nır.

Madde 39- Hasta, kişilik değerlerine uygun bir 
şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalan
ma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinde görev 
alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziya
retçilere güler yüzlü , nazik, şefkatli ve sağlık hizmet
leri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında,, hastalara, 
onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, 
hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve 
bekletilmeleri söz konusu ise, bekletilmenin sebeple
ri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.

I I '  Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildir
gesi (Amsterdam 1994)

yısıyla saygı görmeye hakkı vardır.
l.Z.Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sa

hiptir.
1.3.Herkes fiziksel ve mental bütünlüğe sahip ol

maya ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hak
kına sahiptir.

1.4.Kadın veya erkek herkesin özel yaşamına say
gı gösterilmelidir.

1.5.Herkesin, kendi ahlaki ve kültürel değerleri
ne, dinsel ve felsefi inançlarına sahip olma ve bunla
ra saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.

l.ö.Herkes hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı ba
kım için, yeterli ölçüde çaba'gösterilerek sağlığının 
korunması ve kendisi için edinilebilir en yüksek sağ
lık seviyesine kavuşma hakkma sahiptir.

D- DEĞERLENDİRMEMİZ

1- Medine BİRCAN’m yaşadığı sorunun temel 
insan haklarına ilişkin bir sorun olduğundan şüphe 
duyulmamaktadır. Her ne kadar diyaliz makinasına 
bağlanarak bu husustaki sorumluluk üniversite has
tanesince ifa edilmiş görünse de; artık son demleri
ni yaşayan, daha çok ilgi ve şefkat ile uzun süre yaşa
ması esas amaç olan Medine BİRCAN’ın sevk işle
mi, evraklarındaki fotoğrafın başörtülü olduğu gerek
çesiyle uzun bir süre yapılmayarak, yönetmelikte anı
lan tedavi esasları ihlal edilmiştir.

Tedaviyi, yalnızca hastanın diyaliz makinasına 
bağlanması olarak algılayan anlayışın, ilgili yönet
meliğin 1,5,12,39 maddeleri ile 1994 Avrupa bildir
gesi 1. maddesindeki ilkelere aykırı olduğunda ve bu 
aykırılığın insan hakları ihlali olarak nitelenmesi ge
rektiğinde şüphe bulunmamaktadır.

2- Araştırmamız sırasında iddiaların aksine, has
taların verecekleri fotoğrafların baş açık olacak şekil
de çekilmesi gerektiğine ilişkin düzenleyici bir işle
me ve talimata rastlamış değiliz. İlgililer de böyle bir 
belgeyi tarafımıza ulaştırmamışlardır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığının, 10.05.2002 tarih ve 20676 sayılı, 
Prof. Dr. Nur SERTER imzalı yazısı ise personele ve 
yakınlarına yöneliktir. Oysa Medine BİRCAN perso
nel veya personel yakını değildir. Kaldı ki, personele 
ilişkin anılan işlem dahi hukuka aykırıdır ve geri

1-Sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerle------- alınması gerekir. Personele“îtişkin olarak hukuka
rı:

1.1.Kadın veya erkek herkesin insan olması dola-

ıiışKin oiaraK nukuka ve 
insan haklarına aykırı yönetmeliğe karşın. Personel 
yakınlarının memur statüsüne tabi bulunmadıkları ve bu
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statünün gerekleri ile bağlı olmadıkları bilinen hu
kuki bir olgudur.
• Şu halde ‘yukarıdan emir var' şeklinde, hükümete 

isnat edilen talimatın var olup olmadığının tespiti, 
var ise talimatın geri alınması, yok ise keyfi işlemle
rine talimatı gerekçe yapan sorumlular hakkında so
ruşturma açarak, adil bir şekilde yargılanmalarını 
sağlamak hükümetin görevidir. Bu itibarla hükümet, 
tüm kamu hizmetlerinin sunumunda hiç kimseye, 
hiçbir şekilde ayrım yapılmayacağı ve kamu çalışan
larının gereken hassasiyeti göstereceği hususunda 
özen göstermeli ve buna uymayanlar hakkında yasal 
işlem yapmalıdır.

3 ' İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı sa
yın Dr. Faruk ERZENGİN’in, sağlık karnelerinde ya
şanan istismarı önlemek amacıyla başı açık fotoğraf is
tendiğine ilişkin açıklamayı inandırıcı bulmamakta
yız.

Gerçekten de somut olayda, Medine BIRCAN’ın 
başörtülü fotoğrafı ile fotomontaj fotoğrafı birlikte 
incelendiğinde, başörtüsüz olanın daha çok karışık
lık yaratacağı anlaşılacaktır. Öte yandan, saç en ko
lay şekilde biçimlendirilen ve renk alabilen bir uzuv
dur. Bu itibarla bir kişinin tanınmasında kesin bir 
veri olarak değerlendirilemez. Bir kişinin tanınması 
saç dışında, yüz ve yüzdeki organların görünmesi ile 
sağlanabilir. Medine BİRCAN’ın başörtülü fotoğra
fı, anılan sakıncayı giderecek niteliktedir. Öte yan
dan , Medine BİRCAN uzun bir süredir tedavi gör
mekte ve görevlilerce tanınmaktadır. Nihayet 70 ya
şını aşmış, ölüm döşeğinde bir insandır. Bulunduğu 
nazik durum, istismara da müsait değildir. Şu halde 
idai'cuiri tasarrufu istismarı önlemeye yönelik olarak 
kabul edilemez.

Öte yandan bir istismarın önlenmesi, bütün va
tandaşlara zanlı muamelesi yapılmasını haklı kılmaz. 
Vatandaşın beyanı idare için bağlayıcı olmalıdır. 
Eğer istismar var ise idare, kusuru kendi sisteminde 
ve sistemin işletilmesinde aramalı ve tespit ettiği 
olumsuzlukları bu suretle gidermelidir. Gerçekten 
amaç bu ise, idarenin açık ve hukukun üstünlüğüne 
öncelik veren yaklaşımı ile sorun çözülebilecektir.

4 ' Medine BİRCAN’ın sevk işlemini yapmak 
için idarenin ileri sürdüğü mazeretler, hukuka ve ger
çeğe uymamaktadır. O halde idare, talep üzerine hiç 
vakit kaybetmeksizin derhal, Medine BİRCAN’m 
sağlık karnesi ve raporlarına ilişkin işlemleri yerine

getirmeli ve değerlerini incitmeden, moral çöküntü
ye neden olmadan Medine BİRCAN’ın ailesi yanın
da huzur içinde yaşamasını sağlamalı idi. Bunların 
yerine getirilmemiş olması, Medine BİRCAN’ın 
ölümünden yer ve zaman itibariyle idarenin sorumlu 
olduğuna işaret etmektedir.

5 ' Konu hakkında bilgi almak üzere başvurduğu
muz yetkililerin, Mazlumder gibi gerek ulusal, gerek
se uluslararası kamuoyunda objektif çaba ve alanına 
vukufiyeti ile tanınan bir sivil toplum örgütünün ku
ruluş amacı gereği yaptığı çalışmalara yardımcı ol
mak bir yana, sorulan sorulara cevap vermekte dahi 
gösterdiği isteksizlik, ülkemizdeki demokratik te
amüllerin oluşması ve oturması, keza açık toplumun 
gelişimi açısından düşündürücü ve endişe vericidir,

6' İdarecilerin insan hakları, halk ve halkın de
ğerlerinden uzak tutum ve beyanatları, ülkemizdeki 
sosyal dokuyu tahrip edici mahiyettedir. Olayd- 
“burka”nın öne çıkarılması da bu mahiyettedir. Gl 
çekten bilinç altına işaret eden beyan, şekli mese
lenin yanlış temellendirildiğine işaret etmektedir. 
Hipokrat yemini eden, hukukun üstünlüğüne inanan 
bir kişi için, ‘buna bile katlanmaktayız' şeklindeki bir 
yaklaşımın doğru olmadığı açıktır.

7 ' İdarecilerin açıklamaların esasını “laiklik” 
oluşturmaktadır. Laiklik’i her fırsatta ve her yanlışın 
savunusunda kalkan yapan bir anlayışın sağlıklı ol
madığı açıktır. Laiklik gereği bir kamu görevlisi, 
olumlu ya da olumsuz dini inanışa endeksli hiçbir 
tavır içinde olmamalıdır. Aksi halde yönetmelik 
39.maddenin, giderek Aiıayasa 24.maddenin uygula
ma alanı bulunamayacaktır.

İdarenin ve bir bütün olarak kamu otoritelerinin, 
dayanması gereken temel kavramın hukukun üstün
lüğü olduğunda şüphe yoktur. Hukukun üstün olma
sı temel insan haklarının da garantisi sayılmalıdır. 
Bu anlayıştan yoksun ve kavramları ideolojik ve tek 
yanlı anlayışlarla tanımlayan bir düşüncenin ülkemi
ze mutluluk getirmeyeceği ve Medine BİRCAN ola
yında olduğu gibi acılara neden olacağı açıktır. Ger
çekten idare, hukuka ve meslek ahlakına uygun su
rette davranmış olsa idi, Medine BİRCAN anılan 
şartlarda ölmeyecek idi. ■
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