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 Laiklik tartışması Türkiye'nin gündeminden 
I hiç düşmeyeceğe benziyor. RP'yi kapatan 

 Anayasa Mahkemesi'nin açıklanan gerek
çeli karannda laiklik bir ideoloji, bir değerler sistemi, 
bir yaşam tarzı, kısacası bir "din" biçiminde tanım
lanıyor. Öyle ki, bu ülkenin başörtülü yurttaşları, 
farklı yaşam tarzlarından veya  
ötürü "laiklik karşıtı" olarak sunulabiliyor. Başlarını 
inançlan gereği örtmenin adı, "ideolojik simge"nin 
ardına saklanarak "laikliğe cephe" almak biçiminde 
yorumlanabiliyor. Dinin kamusal alanda görünürlük 
kazanmasını talep etmek, sözgelimi, başlannı örten 
yurttaşların üniversitelerde okuma özgürlüğünü sa
vunmak, laikliğe yöneltilmiş bir "tehdit" biçiminde 
yorumlanabiliyor. Getirilen laiklik tanımı, evrensel 
insan haklan bildirgelerinde ifadesini bulan temel 
hak ve özgürlüklerin üzerinde yükselen demokratik 
bir içerik taşımıyor, tersine hak ve özgürlükleri sınır
layan, hatta yoketmeye yönelen anti-demokratik bir 
içerik taşıyor. Laiklik adına toplum 

 isteniyor. Demokratik çoğul
culuk anlayışı yerine ısrarla Cumhuriyetçi homojeni-
te anlayışı dayatılıyor. Bu haliyle laiklik Türkiye'de 
bir "iktidar alanı" oluşturuyor ve önceden belirlen-

 bu "iktidar alanı" "ötekileri"ne pe
şinen kapalı tutuluyor. Bir başka deyişle, laiklik, bu 
ülkede devletçi seçkinlerin "iktidar ideolojisi" olarak 
işlev görüyor ve onların "halka rağmen" iktidarları
nı sürdürmelerine olanak sağlıyor. 

Laikliğin Cumhuriyetçi seçkinlerce bir totalite 
olarak benimsenrnesi, kaçınılmaz bir biçimde otori-
terliği de beraberinde getiriyor. Şerif Mardin'in "ja-
koben laiklik" biçiminde tanımladığı bu anlayışı, "si
yasal laikçilik" olarak tanımlamak da mümkündür. 

"Siyasal laikçilik" özü itibariyle totaliter-otoriter 
olduğu için anti-demokratiktir. Tüm anti-demokra
tik ideolojiler gibi siyasal laikçilik de bütün bir top
lumun laik olmasını öngörüyor. Devlet eliyle "laik 
toplum yaratmak" projesi, "jakoben laiklik" anlayı
şının belirleyici özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 

 Bu ülkede laiklik ile laikçilik arasındaki ay-
 nm, ne yazık ki net bir biçimde anlaşılabil
 miş değildir. Devletçi seçkinlerin laiklik di

ye tanımladıklan şey, aslında laikçilikten öte bir şey 
değildir. Laiklik, toplumda varolan tüm inanç grup-

 veya kimlik kümelerine karşı tarafsız olmayı 
öngören, bu bağlamda farklılıkları olan herkesi, ol
duğu gibi kabul ederek birarada barış içerisinde tut
mayı amaçlayan tarafsız bir aygıt mıdır, yoksa fark-

 kendi potasında eritmeyi öngören bir katı 
ideolojik anlayış mıdır? Kanımca birinci yaklaşım la
ikliği, ikinci yaklaşım ise laikçiliği işaretlemektedir. 
Türkiye'de iktidar seçkinlerinin laikçiliği benimsemiş 
olmaları, sahici bir demokrasinin önünde ciddi bir 
engel oluşturmaktadır. Fransız düşünür Olivier 
Abel'in, toplumu laikleştirmenin ötesinde "laikliği 

de laikleştirmek" biçiminde bahsettiği olguya dikkat 
etmek gerekiyor. Laikliği bile "laikleştirmek" sevda
sında olan "jakoben laikler"in, toplumdan yükselen 
demokrasi talepleri karşısında "demokrasi için he
nüz vakit erken" veya "toplum henüz olgunlaşmış 
değil" argümanlannı çokça öne çıkarmalannın asıl 
sebebi, iktidarlannı yitirme korkusudur. 

Görünen o ki laiklik, iktidar seçkinlerine "meş
ruluk" kazandıran bir ideolojik referans olarak işlev 
görmektedir. İktidar seçkinlerinin tercihleriyle hal
kın tercihlerinin çeliştiği bir ülkede "meşruiyet kri-
zi"nin başgöstermesi kaçınılmazdır. Türkiye'de sü-
regiden bu "meşruiyet krizi" ancak demokrasiyle 
aşılabilir. 

Devletin bütün inanç gruplarına karşı tarafsız ol
masını öngören bir siyasal yöntem, bir siyasal tu
tum olarak laiklik elbette gereklidir. Aksi taktirde bü
tün bir ülke kanlı ideolojik çatışmalann yaşandığı 
"yaşanmaz" bir alan haline dönüşüverir. Ancak laik
liğin bir din veya bir ideoloji gibi benimsenip devlet 
eliyle dayatılması, yani iktidar erkine yaslanarak laik 
bir toplum oluşturulmaya çalışılması da kabul et
mek gerekir ki sosyal  bozan faktörlerin başın
da geliyor. 

Sosyal barışı sağlamanın yolu, Olivier Abel'in de
yimiyle "Hegemonya iddiasında bulunmaktan bera
berce vazgeçmek"ten geçiyor. Dinin siyaseti 
lamasını-belirlemesini laiklik adına yanlış bulanların 
siyasetin dini tanımlamasını ve yönlendirmesini laik
lik adına yanlış bulmamaları düşündürücü değil mi
dir? Bu durumda din tek yanlı bir siyasi ideolojik he
gemonya altında tutulmuş olmamakta mıdır? 

Demokratik laiklik, özü itibariyle çoğulcudur ve 
herkesin kendisi gibi kalarak kendini özgürce geliş
tirebilmesine olanak sağlar. Sözgelimi, demokratik 
laiklik-sekülarizm, başörtüsünü bir sorun olarak ka
bul etmez, tersine toplumun çeşitliliğini gösteren 
bir zenginlik  olarak varsayar. 

Cumhuriyetçi laikçilik ise, özü itibariyle tekildir, 
totaliterdir ve bu yüzden homojentiği-benzeşmeyi 
esas alır. Sözgelimi, Cumhuriyetçi laikçilik, başörtü
sünü ciddi bir tehdit unsuru olarak algılar ve bu 
yüzden başörtülü  okul vb. "kamusal 

 bulunmalanna izin vermez. 
Bu yüzden Türkiye'nin laikçi iktidar seçkinleri 

her seferinde önceliği demokrasiye değil laikliğe 
vermek gerektiğini söylerler. "Laiklik olmazsa de
mokrasi olmaz"  "Demokrasi olmazsa laiklik 
olmaz" veya "Laikçilik olursa demokrasi de olmaz 
laiklik de" biçiminde tercüme etmek daha gerçeğe 
uygun olur diye düşünüyorum. 

Laik olmak için önce demokrat olmak gerekir 
oysa. Demokrat olmayı beceremeyenler asla laik de 
olamazlar, ama bal gibi laikçi olabilirler. 

Türkiye'de laiklik çerçevesinde yapılan tartışma-
 bu bağlamda bir yere oturtmak gerekir. 



Asıl önemli olan soru şudur: Ikibin'e iki kala Tür
kiye demokratik bir laiklik anlayışını mı benimseye
rek yola devam edecek, yoksa Cumhuriyetçi bir 
ikçilik anlayışını mı? 

Demokrasiyi laikçiliğe feda eden anakronik yak
laşımlardan yakamızı kurtaramadığımız sürece, ne 
çağdaş dünyaya ayak uydurabiliriz, ne de kangrene 
dönüşme belirtisi gösteren sorunlanmızı çözebiliriz. 

3Türkiye'deki son siyasi gelişmeler, Osman
lı'da varolan "siyaseten  olayı üzerinde 
hep birlikte yeniden düşünmemizi sağla

yan bir öneme sahiptir hiç kuşkusuz. 
Osmanlı'da "siyaseten  iktidar alanıyla ilgili 

bir uygulamaydı. Bilindiği gibi, "Örfi Hukuk" 
tan'ın iktidar gücünün ifadesiydi.  Hukuk" 

 iktidar hukukunun dışmdaydı. Sultan hiç kuş
kusuz Müslümandı, ama onun iktidar alanını  
hukuk" belirlemezdi, "Örfi Hukuk" belirlerdi. 

 Hukuku" Sultanist yönetimin çok 
önemli bir unsuru olarak işlev görürdü. Sultan'ın 
tidanna tehdit oluşturabilecek veya onun iktidarına 
şerik-ortak olabilecek her kimse "Örfi 

 Hukuku"na göre "siyaseten  edilebilirdi. 
Sultan'ın buna yetkisi vardı. Devletin-iktidann beka
sı için bunu yapmak, Sultan'ın hakkıydı. 

Bu  Cumhuriyet Türkiyesi'nde özünü 
muhafaza ederek devam mı ediyor? Yanlış bir ilinti 
kuruyor olabilirim, ama bana öyle geliyor ki Türki
ye'de hala "iktidar alanı"yla ilgili bir "Örfi Hukuk" 
uygulaması varlığını sürdürüyor. "Iktidann-Devletin 
Hukuku" temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
önünde engel olarak duruyor hala. "iktidar alanı" 
veya "siyasal alan" hala büyük tehlikelerle dolu. Da-

 sallanan siyasetçilerimizin fotoğraftan 
henüz belleklerimizden silinebilmiş değil. Türkiye, 
kapatılan partiler mezarlığına dönüştü nerdeyse. Ni
çin mi? Belirlenmiş iktidar alanı "ötekiler"ine devre
dilmek veya gaynyla paylaşılmak istenmiyor da 
onun için. Bu bir suçlama değil elbette, sadece bir 
saptama, bir gözlem, bir analiz. Buradan hareketle 
şunu öneriyoruz: Artık "siyaseten  geleneği ye
rini "siyaseten uzlaşma" geleneğine terketmelidir. 

RP resmen ve hukuken kapandı, ama 
 RP'nin misyonu devam edecek. Etmeli de. 
"RP'siz Türkiye", demokratik olmayan bir 

Türkiye olur da onun için. 
Yeni siyasal oluşum, herşeyden önce, demokra

tik olmalıdır. Kendi içinde de demokrat olmayı be-
cererek öbür demokrat olmayan siyasal partilere ör
neklik teşkil etmelidir. 

Türkiye'deki asıl mücadelenin, "devleti demok
ratikleştirmek" mücadelesi olduğunu görmelidir. 
Bir dönem Aydın Menderes'in Büyük Değişim Parti-
si'ni kurarken odağa aldığı tez , işte bu "devletin 
demokratikleştirilmesi" teziydi. Devleti resmi ide
olojiden anndırarak "herkesin devleti" haline dö
nüştürme söylemi, demokrasi mücadelesinin niren
gi noktasını oluşturmaktadır. Sayın Menderes'in bu 
tesbitten hareketle Türkiye'nin sorunlarına getirdiği 
çözüm önerileri hala bugün önemini korumaktadır. 

Bu çözüm önerileri güncelleştirilerek yeniden siya
setin bugününe pekala uyarlanabilir. 

Yeni siyasal oluşum, devleti veya toplumu fet
hetmeye yönelik ideolojik bir mücadele içinde ol
madığını, asıl mücadelesinin demokrasi mücadelesi 
olduğunu netleştirebildiği oranda başanlı olabile
cektir. Dahası ve en önemlisi, bu "yeni söylemi"ni 
ve "siyasal duruşu"nu toplumun her kesimine tem
sil kabiliyeti olan güvenilir siyasi aktörler aracılığıyla 
taşıyabildiği oranda güçlü bir taban desteğini arka
sında bulacaktır. 

Yeni siyasal oluşum, merkezin dışladığı sosyal 
çevrelerle uygun ittifaklar kurmayı bir amaç olarak 
önüne koymalıdır. Demokrasiyi sadece kendileri 
için değil herkes için isteyen toplumsal-siyasal kü
melerle doğru temelde ilişkiler kurmak hiç kuşkusuz 
yeni partinin etki alanını da genişletecektir. 

Yeni siyasal oluşum, müslüman demokrat bir 
kimliği eksene almalıdır ve toplumun demokrat tüm 
kesimlerini içine alan bir genişleme stratejisi izleme
lidir. Bunu da samimiyetle ve içtenlikle yapmalıdır. 
Bir başka deyişle, konjonktür gerektirdiği için değil, 
böyle olması gerektiğine inandığı için bunu yaptığı
na başkalannı da ikna edebilmelidir. 

Yeni siyasal oluşumun "yeni bir söylemi" mutlaka 
olmalıdır. Bu yeni söylem, "demokrasi savunusu" 
üzerinde yükselmelidir. Yeni siyasal oluşumun bu 
"yeni söylemi"ne uygun "yeni bir vitrini" olmalıdır. 
Eski tecrübeli siyasal aktörlerin yanısıra yeni dönem
de toplumun çeşitli kesimlerine "yeni söylemi" taşı
yabilecek, kültürlü, hoşgörülü, güvenilir ve sağduyu
lu "yeni siyasi aktörler"den oluşan "yeni bir vitrin" 
toplumun önüne konmalıdır. Yeni siyasal oluşumun 
Türkiye meselelerine ilişkin somut ve gerçekçi çözüm 
önerilerini içeren bir "demokratikleşme programı" 
olmalıdır. Türkiye'nin mutlaka çözümlenmesi gere
ken hemen her sorununa ilişkin tesbitleri ve önerileri 
içeren bir paket program bir an önce hazırlanarak 
kamuoyuna sunulmalıdır ve bu yaklaşımlar çerçeve
sinde bir tartışma platformu oluşturulmalıdır. 

Yeni siyasal oluşumun ihmal etmemesi gereken 
en önemli noktalardan biri de, Türkiye'nin laik ke
simleriyle kuracağı diyalogdur. Yeni siyasal oluşu
mun bu diyalog sürecini başlatacak uygun adımlar 
atmasında elbette yarar vardır. Bu yeni dönemde 
diyalog, hoşgörü ve uzlaşma kültürünün yerleşme
sinde öncülük rolünü üstlenmek, vazgeçilmez bir il
ke olarak benimsenmelidir. 

Yeni siyasal oluşumun üslubunun çatışmacı de
ğil uzlaşmacı, kavgacı değil barışçı, nefret ettirici 
değil sevdirici, dışlayıcı değil birleştirici olması ge
rektiğini vurgulamakta özellikle yarar görüyoruz. 

Türkiye'nin yeni girilen süreçte,  düzgün 
müslüman demokrat bir kitle partisine ihtiyacı var
dır. Ancak böyle bir parti Türkiye'nin sosyal barışını 
sağlayabilir diye düşünüyoruz. 

Hiç kuşkusuz, Türkiye'nin bir "büyük uzlaşma"ya 
ve "demokratik değişime" ihtiyacı vardır. Türki
ye'nin yeni dönemdeki siyasetini, asıl bu talepler be
lirleyecektir. • 



Din, İslam, Demokrasi 
ve Siyaset 

Ali  

Kavramların Kargaşa 
Dünyası 

 II  in", "demokrasi" ve "İslam'da de-
 gibi konulann ele alındı

ğı bir platformda üzerinde durul
ması gereken anahtar terimler var. Bunlar gün
delik siyasi tartışmalanmızda büyük bir öneme 
sahip; ancak bugüne kadar teorik bir siyasi çer
çeveyi temellendirecek düzey
lerde yeterince tartışılmadıkla-
nndan muğlaklıklarını koruma
ya devam ediyorlar. 

Sözgelimi "cumhuriyet" ile 
"demokrasi" arasında bile he
nüz doğru dürüst ayrım yapıl
mış değil; bu iki kavram aynı 
anlamda ele alındığında, dev
let yönetiminin şekil kurgusu, 
bu şeklin işleyiş biçimiyle yer 
değiştirmiş olur. Doğrusu 
cumhuriyetin devletin bir şekli 
olmasıdır. Bu durumda cum
huriyetin karşıtı veya alternati
fi, monarşi ve mutlakiyetçi ida
re olarak karşımıza çıkar. 

Bu açıdan sıkça kullanılan 
bir argümana yakından bak
malı; bilindiği üzere geniş tabanlı bir siyasi ta
lep ortaya çıktığında, hemen "Türkiye'de Cum
huriyet ya da Cumhuriyetin temel nitelikleri 
tehdit altındadır" denir. Yaptığımız tanıma gö
re Türkiye'de hiçbir siyasi kesim tarafından 
Cumhuriyet tehdit altında değildir; çünkü Tür
kiye'de hiç kimse Monarşiyi veya Saltanatı iste
miyor, savunmuyor. Hatta İslam tarihindeki ilk 
büyük sapma Muaviye ile birlikte Saltanat reji
mine geçilmesi olarak gösterilir ve bu konuda 
neredeyse İslam dünyasında  teşekkül et
miş bulunmaktadır. 

Demokrasi'nin tanımına gelince. Cumhuri-

yet'e göre demokrasi bir devletin rejimidir. Baş
ka bir ifadeyle demokrasi bir rejimdir, bir tarz
dır, siyasetin bir yöntemi ve tekniğidir. Böyle 
bir tanım çerçevesinde Türkiye'de asıl tehdit al
tında olan cumhuriyet değil, demokrasidir ve 
deneysel olarak da  bu yana cumhuri
yet hep olmuş, ancak demokrasi ağır kesintile
re uğramıştır. 

Burada da bir kavram kar
gaşasına düşmemek için iki so
ru üzerinde yoğunlaşmakta ya
rar var. Birisi; acaba Batıda or
taya çıktığı şekliyle siyasetin ille 
de seküler, yani dindışı olması 
mı gerekir? Buna bağlı olarak, 
demokrasinin seküler olma zo
runluluğu var mıdır? İkinci so
rumuz şu: Kemale ermiş, son 
şeklini bulmuş, "sabit fotoğraf" 
mahiyetinde evrensel bir de
mokrasi şablonu var mıdır, yok
sa demokrasi işleyen ve her 
aşamada gelişen bir süreç mi
dir? Herkesin, bütün dünyanın 
üzerinde ittifak ettiği, evrensel, 

 kesinlik ifade eden 
ve her türden kültürel ve se

mantik müdahalelere tamamen kapalı bir de
mokrasi var mıdır? 

İlk soruya cevap  Batıda ve özellikle 
 geleneğinde farklı olsa bile, Tür

kiye'deki algı düzeyiyle "laiklik" ile "sekülerlik" 
arasında bir ayrım yapma mecburiyeti var. 

  mi, 
"Seküler Siyaset" mi? 
Prensipte laiklik, devletin bir tutumu oldu

ğunda buna kimsenin önemli bir itirazı olmaz. 
Ne demek laikliğin devletin bir tutumu olması? 
Devletin, bir toplumda varolan, bir toprak par-
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 üzerinde yaşayan insanlann bağlı olduğu 
dinler, mezhepler, inançlar, siyasi ve ideolojik 
görüşler karşısında eşit mesafede uzak durması; 
birini ritüelleri, sembolleri ve somut-emredici 
kurallan bağlamında diğerlerine tercih etme
mesi; birini diğerlerinin üzerinde bir baskı unsu
ru kabul ettirmemesi. Eğer bu anlamda, devlet 
bütün inançlar, dinler karşısında eşit mesafede 
duruyor, birini diğerine tercih etmiyorsa, biz bu 
devletin tutumuna "laik tutum" diyebiliriz. Bu 
tanımda anahtar terim, kamusal alanın tek bir 
din veya felsefi görüşün, kendi müntesiblerini 
bağlayıcı dominant özellikleriyle ve somut ku
rallarınca içi doldurulmuş çerçevesine göre ku
rulmamış olmasıdır. Bu kuşkusuz, bir toplumda 
varolan dini mensubiyetlerin kamusal alana çı
karken sembollerini, kimliklerini ve görünürlük
lerini özel alanlannda bırakmalan; ya da kamu
sal hayatın bütünüyle dinden anndınlması anla
mına gelmez; tam aksine her dinin diğerleriyle 
birlikte müntesipleri tarafından özgürce temsil 
edilmesi ve görünür kılması anlamına gelir. Kül
türel ve toplumsal çeşitliliğin beslediği "kamu
sal çoğulculuk" ancak bu şekilde sağlanabilir. 
Kısaca Fransız cumhuriyet geleneğinin iddia et
tiğinin aksine, kamusal alan, bütün dinlere eşit 
mesafede uzak duran veya hasmane bir tutum 
içinde politikalar üreten devletin, içini doldura
cağı nötr bir çerçeve değil, bütün dinler ve kim
likler tarafından süslenen rengarenk bir bahçe
dir. 

 önemli nokta; devleti yönetenlerin ni
zami bir din adamlan sınıfına mensup olmama
sı, sivil insanlardan müteşekkil olması. Yani be
nim gibi, sizin gibi ruhban sınıfından olmayan, 
bir dini kuruma mensubiyeti bulunmayan in
sanlann siyaset yapabilmesi, yönetime katılabil
mesi. Bu anlam çerçevesinde bu ülkede hepi
miz laikiz, sivil insanlarız; çünkü müslümanlann 
dini mensubiyetlerinin esası somut ve tarihsel 
kurumlarla ilişkili değildir; dolayısıyla "cami" ile 
"devlet" arasında herhangi zorunlu bir rekabet 
veya tarihsel bir çatışma da yoktur. Jeolojik ve 
tarihi sebepler dolayısıyla sivil Hıristiyanlan de
ğil, fakat Hıristiyan din adamlanna mensup in-
sanlan bundan istisna edebiliriz; nizami bir din 
adamı (ruhban) sınıfına mensup değilse bir in
san Hıristiyan olsa bile, -Müslüman, Yahudi, 
ateist vd. gibi- herkes bu "laik şemsiye" altında 
toplanabilir. "Din devleti" veya "bir dinin ana 
referanslannı ve yaşama pratiklerini herkes için 
mecburi ve bağlayıcı kabul eden devlet" ile "di

ne saygılı" ve "dini temel değerleri siyasetle ba-
 tutan yönetim" arasındaki mahiyet farkının 

altı çizilmedikçe, toplumsal hayatın beşeri ener
jisini boş yere tüketen kargaşa ve gerilim sona 
ermeyecektir. 

Türkiye'de tabii ki laiklik algısı ve henüz ya
pılmamış tanımı bu açıklıkta değil. Türkiye'de 
laiklik, seküler bir muhtevada ve devletin başta 
kamusal alan olmak üzere kendisiyle neredeyse 
toplumsal hayatın bütününü zaptetmek istedi
ği resmi bir ideolojisi olarak algılanıyor. O za
man da sekülerlik, laiklikle aynı şey telakki edil
mekte ve bu da geniş toplumsal ve siyasi geri
limlere yol açmaktadır. Sekülerlik, yönetim ay
gıtının emredici bir araç olarak kullanılıp, top
lumsal hayatın bütünüyle, hatta insan zihninin 
ve insan ruhunun, geleneklerin  her 
türlü davranışın dinden anndınlması anlamında 
ele alınıyor ve bu şekilde kullanılıyor. Bu şüphe
siz farklı bir kategoridir. Yani laiklik kategorisin
deki durum ile bu seküler kategorideki durum 
birbirinden tamamen farklıdırlar. Bu anlam dü
zeyinde demokrasinin çerçevelendirilmesi, bu
na böyle bir içerik kazandınlması yaygındır. Se
küler anlamında bir demokrasi tanımı yapıldı
ğında, bu demokrasi tanımının herhangi bir 
düzeyde dinle, bir buluşma, bir örtüşme nok
tası bulması adeta mümkün olmaktan çıkar. 

Birçok yazar Müslümanlık ve Hıristiyanlığın 
demokrasiyle uyuşmadığını idda eder. Çünkü 
onlara göre, din "Tann sözü"dür. Tann'ya itiraz 
edilir mi? Tann birşey konusunda emir buyur-
muşsa ona sadece itaat edilir. 

Bu, özünde laik olmaktan çok, seküler bir iti
razdır ve bizden demokrasinin bu şekilde algı
lanmasını talep etmektedir. Bu itirazın ilk sakın
cası, bizi ve hayatında Tann'yı ve buyruklannı 
önemseyen herkesi kaçınılmaz olarak demokra
si çerçevesinin dışına itmek istemesidir. Yani biz 
ne yaparsak yapalım, ne edersek edelim, Tann 
sözüne bağlı olduğumuz, hayatımıza Tann sö
zü, Tann'nın buyruklan yön verdiği için demok
rat olamayız. 

 için Tann kelamı'nın (Kelamu'llah) 
çok önemli ve kesin bağlayıcı olduğunda kuşku 
yok. Ancak  tarihinden biliyoruz ki, bütün 
kelam fırkalan ve fıkıh mezhepleri Tann sözü 
üzerindeki tartışmalardan, farklı yorumlardan 
ortaya çıkmıştır. Eğer Tann sözü üzerinde bu 
tartışmalar ve ihtilaflar olmasaydı insan düşün
ce tarihi bu kadar zengin olmaz, hiçbir mezhep 
veya fıkıh ekolü teşekkül etmezdi. Tann'nın ke-



lamını insan anlar, yorumlar ve ondan bir so
nuç çıkarmaya çalışır; anlama ve yorumlamanın 
farklılığı meşrudur ve bu meşruiyet zemini üze
rinde birbirinden farklı düşünme ve yaşama bi
çimleri gelişir. 

Meselenin birinci yönü bu. İkinci yönü, 
lam demokrasiye uyar mı", sorusuna aranan 
cevaptır. Burada,  ile "demokrasi" ara
sında bir ilişki kurulmaya çalışıldığında önemli 
bir yanlışlığa düşülmektedir. Şöyle ki: Bilindiği 
üzere islam fıkıh usulünde "illet benzerliği" ve
ya nedensellik ilkesinden bahsedilmektedir. 
Mukayeseye konu olacak iki şey arasında bir ne
denselliğin, bir illetin olması gerekir. Mukayese
nin doğru olması için iki unsur arasında illet 
benzerliği aranır; eğer illet ilişkisi yoksa, kıyas 
sahih kabul edilmez; mesela kuş ile taş mukaye
seye konu olamaz. Çünkü aralannda herhangi 
bir illet benzerliği, nedensellik 
bağı yoktur. Bu açıdan "islam" 
ile "demokrasi" de mukayeseye 
konu olamaz. Eğer İslam birşey-

 mukayese edilecekse, illet 
benzerliği olan kendi kulvann-
daki bir şeyle mukayese edilir; 
mesela Hıristiyanlıkla, Budizm-

 Konfüçyanizmle, Yahudilikle 
vs.; ama demokrasiyle mukaye
se edilemez. Demokrasi de ta
biatı gereği, monarşilerle, mut-
lakiyetçi ve teokratik idarelerle 
mukayese edilebilir. Kısaca mahiyet ve illet bir
liği olmadan iki şey birbiriyle mukayese edile
mez. Mahiyet ve kulvar açısından İslam bir din, 
demokrasi siyasetin bir tekniği, yönetimin bir 
biçimidir. 

O zaman şunu sorabiliriz: Acaba demokrasi 
bir dünya görüşü, bir felsefe ve bir yaşama biçi
mi midir? Ya da siyasetin bir tekniği veya bir yö
netim biçimi midir? Eğer birinci soruya evet ce
vabı veriyorsak, yani demokrasi bir felsefe, bir 
dünya görüşü ve bir yasama biçimiyse, bu du
rumda demokrasi bir din olur; çünkü felsefe, 
dünya görüşü ve yaşama biçiminden oluşan 
üçlü, doğrudan dine atıftır. Böylece bundan 
"demokrasi" adı verilen bir din çıkar. Ama de
mokrasi siyasetin mümkün tekniklerinden biri 
durumunda olan bir tekniktir, bir tarz ve niha
yet bir rejimdir, dersek, bu kuşkusuz din olmaz. 

İslam bakış açısından baktığımız zaman din 
Allah'a aittir. Bize dinin ne olduğunu Allah, 
peygamberleri aracılığı ile bildirir. Ama siyase

tin veya herhangi bir başka alanın yöntem ve 
tekniği beşeri bir ictihad, bir performanstır, bi
ze aittir. Allah'a ait dinin genel çerçevesi içinde 
kalarak, toplumsal hayatın düzenlenmesi ve si
yasetin teşekkül etmesi sorunu beşeri içtihad ve 
performansla bulunur. Sayısız müslüman 
gin'in üzerinde ittifak ettiği gibi, İslam dini, si
yasetin yöntem ve tekniğini bulma, geliştirme 
veya uygun tercihlerde bulunma işini beşeri/iç-
tihad alanına bırakmış, bu konuda evrensel, 
amir ve ebedi hükümler vaz'etmemiştir. 

* * * 
Sadece müslümanlar değil, neredeyse bü

tün dünya, siyasetin ahlaki bir takım ilke ve 
amaçlannın olması gerektiği konusunda hemfi
kirdir. Çünkü ahlak dışı siyaset, kirliliğin ve de
jenerasyonun arka zeminini beslemektedir. "Si
yasetin ahlakiliği" konusunda İslam dininin ba

zı amir hükümleri, talepleri, 
tavsiye ve telkinleri var. 

Belki de işte tam bu nokta
da modern siyaset telakkisi ile 
karşı karşıya gelmiş bulunuyo
ruz. Çünkü modern siyaset 

 Aydınlanma ile 
birlikte din dışı, duruma göre 
tamamen veya kısmen sekü-

 bir forma büründü. Ne
den? Çünkü kiliseye ve teok
rasiye karşı mutlakiyetçi idare
lerle birlikte mücadele ettiği 

zaman, bizdeki tabirle önce "papaza kızıp kili
seyi terketti", sonra "papaza ve kiliseye de kı
zıp dini terketti" ve din dışı, din karşıtı oldu. 
Ama biz şu suali sorabiliriz: Siyasetin ahlaktan, 
manevi değerlerden ve erdemlerden kopuk 
olması; bunun yanında kilisesi ve ruhban sını
fı olmayan dinden hep uzak durması gereki
yormuş gibi algılanması acaba demokrasinin 
olmazsa olmaz şartı mıdır? Siyasetin ve yöne
timin dinin kurumlan ve nizami din adamlan-

 tekelinden çıkanlması siyasetin laikleşmesi 
demektir. Çoğu zaman "siyasetin laikleşme-
si"nden "siyasetin sekülerleşmesi"ni anlayan
lara sormalı: Demokratik bir yönetim mutlaka 
ve kaçınılmaz olarak din ve ahlak dışından 
beslenmek veya ahlaktan ve manevi erdem
lerden, ideallerden kopuk olmak zorunda mı
dır? Niçin ateizm, materyalizm veya poziti
vizm düzeyinde din(ler)in siyaseti etkileme 
yetkisi olmasın? Böyle bir evrensel demokrasi 
tanımı var mıdır? 
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islam'a Uygun Demokrasi 
Bu sorulara biz "hayır" cevabı veriyorsak, -

ben veriyorum- o zaman da bir "İslam demok-
rasisi"nden sözetmek mümkün olacak. Bu, 
lam'ın kendini demokrasiye göre yeniden göz
den geçirdiği, hatta reforme ettiği bir işlem de
ğil; tam aksine Batılı demokrasilere yeni bir açı
lım getirdiği yeni bir siyaset teorisinin temelle
rinin atılmasıyla mümkün olacaktır. Böyle bir 
girişimden bahsedilecekse şu dört noktanın ka-

 alınması gerekir: 
 Din ve ahlaktan kopuk olmayan bir siya

set veya manevi ve ahlaki amaçlan olan bir si
yaset tasanmı. Bunu tarihten örneklerini bildi
ğimiz "din devleti" veya teokrasiyle karıştırma
mak lazım. Devletin "resmi bir din ideolojisi" 
olmamalı, ama devletin ahlaki amaçlan ve ide
alleri olmalı. Ve bunlar da pekala dinden besle
nebilirler. 

2. Kendi hayatı üzerinde ve davranışlann-
dan sorumlu bir bireyin; bir aktörün, aktif, ya
pabilir bir öznenin olması. 

3. Bireyin korunduğu geniş sivil alanlann 
varlığı. Burada modern demokrasilerin bir zaafı
na işaret edebiliriz. Modern demokrasiler ve 
modern devlet, bireyi esas alıp siyaset yapıyor, 
fakat birey ile devlet arasında hiçbir ara koruna
ğı, mekanizmayı bırakmıyor, hepsini tasfiye edi
yor. Bu durumda insan tekbaşına birey olarak 
devletle pazarlık masasına oturduğunda daima 
zararlı çıkıyor. Çünkü bir yanda tekil insan, 
öbür yanda koskoca bir devlet; devlet her fırsat
ta bireyi yutuyor. Bireyi devlete karşı ara koru
naklarla, ara mekanizmalarla korumak, güçlen
dirmek gerekir ki, bu da çok geniş ve fonksiyo
nel çeşitlilikleri olan sivil alanlann varlığını ge
rektirir. 

4. Eğer bir  demokrasisinden bahset
mek mümkün olacaksa, kamusal alanın ve dev
letin sivil aktörler tarafından kurulması, işletil
mesi ve denetlenmesi; bir bakıma siyasal ve 
toplumsal bir sözleşme olarak teşekkül etmesi 
gerekir. 

Burada modern müslümanın zihnini çok 
meşgul eden bir konuya sıra geliyor: "Hakimi
yet Allah'ındır" konusu. Demokrasiye İslam 
dünyasında yöneltilen en önemli itirazların ba
şında bu gelir. Önce hemen söyleyeyim. 
Kur'an'da "Hakimiyet Allah'ındır" diye bir ayet 
geçmiyor; "Hüküm Allah'ındır" diye geçiyor. 
İkisi arasında önemli  fark var: "Hakimiyet Al
lah'ındır" sözü, siyasi  kaynağına, "Hü

küm Allah'ındır" sözü ise hukukun ve nihai de
ğer yargılannın kaynağına işaret etmektedir. 

Bir başka zamanda bu konu üzerinde daha 
etraflı duracağımızı umut ederek, şimdilik şu 
kadarını söylemekle yetinebiliriz: "Hakimiyet 
Tann'nındır" Katolik Kilisesi'ne ait bir sözdür 
(Omnis potestas deo) ve bu formülasyon, özün
de teokrasiyi temellendirir. Allah, tabii ki hü
küm sahibidir ve üç alanda mutlaktır. Birisi, Al
lah mülkünde mutlak bir güce sahiptir, mülk 
Allah'ındır, yeryüzü ve gökyüzü Allah'a aittir. 
Yani bütün tabii ve beşeri kaynaklar, yeryüzün
de ve gökyüzünde olan herşey (Ma  ve's-
semavat) Allah'a aittir. O halde ekonomik faali
yetin konusu olan kaynaklann tasarrufunda ve 
kullanımında hiç kimse Allah'a ortak olamaz. 
Eğer mülk Allah'ın ise aynı zamanda insanlann-

 İkincisi mutlak bilgi Allah'a aittir. Allah alim
dir, mutlak bilgi ve ilim sahibidir; bize ilimden 
az birşey verilmiştir, sonuç itibariyle bizim bilgi
lerimiz izafidir ve sınırlıdır. Üçüncüsü de mutlak 
iktidar Allah'a aittir. Yani yeryüzü ve gökyüzü 
üzerinde mutlak irade ve kudret sahibi Allah'tır 
(Fa'alun  yuriyd). 

Kur'an'da tam da bu cümle kalıbında bir 
ayet yer almamakla birlikte müslümanlann bu
nu ısrarla öne çıkarmalannın bazı sebepleri var: 
Modern devletin ortaya çıkmasıyla birey büyük 
bir mağduriyete uğradı. Ara mekanizmalar ve 
cemaatler dağıtıldı. Bir bakıma İslam'ın evren
sel mesajının tam karşıtı olan bir fenomenle 
yüzyüze gelindi. İslam Tevhid dinidir ve mutlak 
itaati sadece Allah'a tahsis eder. Yeni siyasi re
jimler, "kulun kul üzerinde tahakküm kurduğu 
rejimler"di. Faşist, komünist veya başka dikta 
rejimleri ve askeri yönetimler gerçekten kulun 
kul üzerinde tahakküm kurduğu siyasi rejimler 
olarak ortaya çıktılar. Eğer ahlaki değerlere kar
şı saygısızlık ve aldınşsızlık manasında insan, 
herşeyin ölçüsü ve merkezi değilse, değerlerin 
kaynağı ve hakikatin sahibi Allah ise ve bu söz 
bu manada kullanılıyorsa, tabii ki buna hiç kim
senin itirazı olmaz. Ama kulun kul üzerinde ta
hakkümü manasında kullanılıyorsa, bunu da 
karşıt bir argüman olarak inandıncı ve ikna edi
ci olarak kullanmak gerekir. Bana göre tam da 
bu noktada demokrasi, en azından  varsa-
yımlarıyla siyaset yapılır ve iktidar ilişkisi düzen
lenirken, kulun kul üzerinde tahakküm kuracak 
hiçbir ayncalığa sahip olmadığını iddia eder. 
Ne kilisenin, ne kralın ayncalığının sözkonusu 
olmadığı bir dünyada herkesin eşit olması ilke-



si. Her ne kadar "ne Tann ne efendi" denmişse 
de, genel anlamında "Tann ve din" kavramlan 
"kilise" ve "ruhban sınıfı" karşılığında kullanıl
maktadırlar; nitekim  yasası ile Fransa'da 
Türkiye'de çoğu laikin anladığının aksine, "din 
ile devlet"in değil, "kilise ile devlet işleri"nin 
birbirinden aynldığı hükme bağlanmıştır. 

Felsefi ve teorik olarak demokraside de özne 
insandır ve insanın başka insanlar üzerinde siyasi 
hakimiyet kurma  bertaraf etme ideali 
öne çıkar. Bu manada "hakimiyet Allah'ındır" de
diğimizde, kulun kul üzerinde tahakküm kurma
masını eğer anlıyorsak, endişemiz, kaygımız bu 
ise, demokrasinin temel varsayımı da zaten bu
dur. O zaman da herkesin eşit 
oy hakkına sahip olması gereki
yor. Eğer kul, kul üzerinde haki
miyet kurmayacaksa ve demok
rasinin de böyle bir iddiası varsa, 
yani ne bir monark hakimiyet 
kuracak, ne bir oligarşi, ne Tann 
adına hareket ettiğini iddia eden 
bir insan tahakküm kuracak, -
bütün bunlar tahakküm kurma
yacaksa- o zaman bütün kullar 
Allah karşısında eşittir ve oy hak-
lannın da eşit olması gerekir. 
Hukuk karşısında tıpkı bir tara
ğın dişlerinin eşit olması gibi. 

Diğer bir nokta temel hak 
ve hürriyetlerin yasalarla güvence altına alın
ması ve hukukun üstünlüğünün korunması ko
nusudur. Modern demokrasilerin üzerinde ıs
rarlı göründüğü, ama tam da koruyamadıklan 
sabiteler. Son olarak, iktidarın seçimle ve şiddet 
kullanılmaksızın devredilmesi yanında; şura ile 
karar mekanizmalan üzerinde etkili olma, katılı
mı koruma ve geliştirme; açıklık; özgür ve ör
gütlü muhalefet ilkelerini de ekleyelim. 

Ben kişisel olarak belli bir tanım çerçevesin
de bu dört temel noktanın İslami varsayımlarla 
uygunluk içinde olduğunu düşünüyorum. Bu
rada da bir karar vermenin zamanı gelmiş bulu
nuyor. Acaba hakikaten  demokra
si konusunda ne düşünüyor? Müslümanlar sa
mimi demokratlar mı, yoksa oportünist bir tu
tumla demokrasiyi hedefe gidilecek bir araç 
olarak mı görüyorlar? Kabul edelim ki, bütün 
dünyada insanların zihnini meşgul eden bir so
ru bu. Bu sorulara şöyle cevap verebiliriz: Eğer 
demokratik siyasi kültür, müslümanlann 
leştirebileceği bir kültür ise,  ile demokrasi 

 

     
değer  
kaynağına işaret 

 

arasında herhangi kelami veya teolojik meşru
iyet krizine yolaçmayacak örtüşme noktalan 
bulunabiliyorsa, o zaman demokrasi müslü
manlar tarafından ahlaki bir ideal ve herkes için 
savunulabilir bir rejim olarak görülebilir. Yazık ki 
Aydınlanma'nın  pozitivizmini referans 
alan ve Ortadoğu'daki dini monarşilerden ge
niş etkiler alan bir kısım müslümanlar, geçmiş
te atalarının yaptığı gibi kendileri de demokra
si ve başka kavramlara yeni tanımlar, içerikler 
kazandıracaklan yerde, sadece askeri cuntaların 
ve diktatörlüklerin işine yarayacak demokrasi 
düşmanlığı yapıyorlar; farkında olmaksızın üze
rine bindikleri dalı kesiyorlar. 

Oysa eğer işleyen bir süreç 
olarak demokrasi çok daha in
san yüzlü bir rejim olarak, bu
günkü baskı rejimlerinin yerini 
alacaksa, bu, en çok müslü
manlann semantik müdahalesi 
sayesinde mümkün olacaktır. 
Çünkü demokrasi ve  
Batılı teorik ve kültürel bütün 
imkanlannı kullanıp tüketmiş 
bulunuyor. Demokrasilerde ha
la siyasal çoğulculuğun korun
masına karşılık, kültürel ve top
lumsal çoğulculuğa elverişli ze
minlerin oluşturulamamış ol
ması bunun somut kanıtıdır. 

Birçok Batılı aydın artık bu temel zaafı dile getir
mekten çekinmiyor ve şunu açıkça telaffuz edi
yor: Bizim toplum yapımız monolitik ve tekildir. 
Aydınlanma'dan beri böyle kuruldu, çünkü mo-
dernite doğası gereği tekil ve monolotik bir dün
ya tasarımıydı. Bu monolotik toplumu ve homo
jen devlet aygıtını yönetmek üzere çok sayıda si
yasi parti rekabet etmektedir. Bu, sadece siyasi 
çoğulculuktur; eğer toplumun kendisinde, do
kusunda, kültüründe ve yaşama biçimlerinde 
farklı alanlara özerklikler tanınmamışsa, kısaca 
kamusal alanda toplumsal ve kültürel çoğulcu
luk yoksa, monolotik bir devlet aygıtını A, B, C 
veya D partisinin yönetmesi ve belli periyodlarla 
birbirine devretmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bu 
monolitik devlet yapısı kimin eline geçerse geç
sin, ondan monolitik ve totaliter bir form ortaya 
çıkacaktır. Modern demokrasilerin en önemli za
afı budur. (*) • 

 Bu yazı, 13-14 Aralık 1997' de İstanbul'da düzenle
nen "Demokrasi Sempozyumu"ndaki müzakerenin 
gözden geçirilmiş şeklidir 
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Laiklik, devlet ile din kurumu 
arasındaki özgül bir ilişki bi
çimini tanımlayan bir söz

cüktür. Batı dillerinde, genel olarak 
"kilise" ile "devlet" ayrılığını dile getirir. Bu kavra
mı doğru anlamak ve yerli yerinde kullanmak, Hı
ristiyan olmayan bir kişi için zordur ve hatta ken
di geleneğine sıkıca bağlanmış biri için imkansız
dır. Çünkü laiklik, paradigmatik bir kavram olarak 
Hıristiyanlık kültürünün temel verileriyle alakalı
dır. Kanımca Hıristiyan olmayan biri için laikliği 
anlamada en temel kavram "ki-
lise"dir. Kilisenin Hıristiyan dün
yasındaki teolojik ve sosyolojik 
anlamıyla, tarihte geçirdiği statü 
değişiklikleri iyice anlaşılmadan, 
yüzyılımızda kilisenin devlet ile 
içine girdiği bir ilişki biçimi ola
rak laiklik de anlaşılamaz. İslam 
toplumlan için laikliğin anlaşıl
masını zorlaştıran şey, bu gele
nekte sadece "kilise"nin bulun
maması değil, aynı zamanda 
müslüman toplumlarda "dev-
let"in kazanmış olduğu stratejik 
konumdur. Şunu rahatlıkla söy
leyebiliriz: Batılılar, müslümanla-
n anlamak için Doğulu gelenek
teki "devlet"!, müslümanlar da 

 anlamak için Batılı gele
nekteki "kilise"yi bilmek zorun
dadırlar. 

Bu konuda özellikle aydınların bilgi sahibi ol
maları gerekiyor. Zira müslüman toplumlardaki 
aydınlar, dünyayı, dinleri ve kültürleri Batılı ve 
ristiyani bir perspektiften algılama ve yorumlama 
gibi bir zafiyet içindedirler. Başka bir deyişle ken
di toplumlanna yabancılaşmışlardır. Bu yabancı
laşma nedeniyle kendi toplumlannın sorunlannı 
kavramak ve çözümler önermek bir yana, başka 

Kadir Canatan 
Antropolog 

bir dünyanın sorunlannı bize taşı
yarak yapay olarak sorunlar üreti
yorlar ve bu şekilde "virüs taşıyıcısı" 
gibi kendi toplumlannı zehirliyor

lar. Bizzat kendileri hastalığın taşıyıcısı ve sebebi 
 halde, bunu görmezlikten gelip üstüne 

üstlük bir de toplumlannı hasta ilan ederek onla
rı kurtarma ve tedavi etme sevdasına kapılıyorlar. 

Batılı Gelenekte Kilise 
Laiklik veya kilise-devlet ilişkilerini anlamak 

için Hıristiyanlığın islamiyet'ten farklı olan iki 
özelliği özellikle bilinmelidir. İlk 
olarak Hıristiyanlık kurumsal 
bir  Kilise, Hıristiyanlığın 
merkezî bir kurumudur. Tarihsel 
olarak bakıldığında kilisesiz bir 
Hıristiyanlık düşünülemez. Bu 
çerçevede Ortaçağ'da ortaya atı
lan "Kilise dışında kurtuluş yok
tur" sözü maksadımızı anlatma
ya yeterlidir. Kilise kavramı, gün
cel dilde ve literatürde üç anlam
da kullanılır. Her şeyden önce ve 
orijinal anlamda kilise (Yunanca 
"ecclesia"), "cemaat" anlamına 
gelir ve evrensel Hıristiyan toplu
luğunu ifade eder. Bu anlamıyla 
Kilise, İslam'da "Ümmet" kavra
mının  ikinci olarak 
Kilise, dini merasimlerin yapıldı
ğı mabedlere  işte Türk
çe'de kilise denilince ilk akla ge

len anlamı budur. Buradan hareketle pek çok kişi 
hemen kilisenin karşılığının "camii" veya "mes-
cid" olduğunu düşünüyor. Bu ikinci anlamında 
doğrudur. Ancak Hıristiyanlık tarihinde ve teoloji
sinde bu anlamda kilise, en azından Reformlara 

 yüzyıla) kadar fazla bir anlam ifade etmez. 
Üçüncü ve son olarak Kilise, Hıristiyanlığın tarih 
boyunca gelişen kurumsal yapısını dile getirir. Bu 



sonuncu anlamda kilise kavramı sadece teologla-
nn ve dinbilimcilerin değil, tarihçilerin ve sosyal-
bilimcilerin de dikkatini çeker. Biz de Kilise'yi bu
rada bu son anlamıyla kullanacağız. Zira "Tarihsel 
Hıristiyanlık" ve hala günümüzdeki "Katolik Dün-
ya"nın dini inanç ve yaşamı, bu anlamda 
se'den ayn düşünülemez ve algılanamaz. 

Kilise, Hıristiyanlık teolojisinde "İsa'nın bede-
ni"ni temsil eder. İsa, nasıl tarif edilirse edilsin ila
hi tabiatı olan bir zattır. O, Tann'nın yeryüzünde 
insan bedenine girmiş halidir. Dolayısıyla O, Tan
n'nın Ezeli Kelamı'dır. Bu anlamda İsa, hem in
sandır hem de Rab'dır. Rab ise Tann'nın oğludur. 
İsa, İslamiyet'te Hz. Muhammed'den ziyade 
Kur'an'a tekabül eder. Kendisini "isa'nın bedeni" 
olarak tanımlayan Kilise, İmparator Konstantin 
döneminde "Resmi Din" haline gelince, hızla bü
rokratik  yapı kazanmaya ve ruhbanlardan olu
şan bir dinadamlan sınıfı geliştirmeye başlamıştır. 
Bu sınıf ve kurumsal yapı, neticede kendini kutsal 
ve yanılmaz bir konuma oturtarak yüzyıllarca Hı
ristiyanlık dünyasının kaderine damgasını vur
muştur. İşte tarihsel ve teolojik açıdan Kilise dedi
ğimiz zaman, kendisini ilahi tabiatlı isa'nın (ve 
dolayısıyle Tann'nın) yeryüzündeki temsilcisi sa
yan ve bu nedenle de "yanılmaz" (masum) olan 
dinadamlannı ve bunlann denetimindeki korkunç 
bir dini bürokrasiyi banndıran kurum akla gelir. 
Bu yönüyle (Katolik) Hıristiyanlıkta din ile kilise 
özdeşleşmiştir. 

 Laikliğin 
Ortaya  Etkisi 

Konumuz  bilinmesi gereken Hıris
tiyanlığın ikinci temel özelliği düalist bir yapı 
göstermesidir Hıristiyanlık varlık dünyasını çifte 
gerçeklik üzerine kurar ve buna göre varlık dün
yasında ruh/beden, ruhban/laik, dünyevi/uhrevi 
vb. aynmlara gider. Bu öğretide Tann bile, ikili 
bir doğaya sahiptir. Hıristiyanlann "Peder" olarak 
deyimledikleri, herşeyin yaratıcısı ve hayatın 
efendisi olan Zat, biri O'nun ezeli kelamı olarak 
İsa'da, diğeri ise evrende içkin ve etkin bir varlık 
olarak "Kutsal Ruh"ta tezahür eder. Bu sistemin 
toplamına "Üçlü Birlik" denir ve Hıristiyan teolo
jisinin temelini oluşturur. Öte yandan Hıristiyan
lıkta insanlar da iki küme halinde değerlendirilir: 
Bir yanda ruhbanlar (klerus) diğer yanda ise laik
ler (laicus) vardır. Son kümeye ruhban olmayan 
ve sıradan her insan girer. Bu iki sınıf arasında 
statü farklılıklan ve dolayısıyla hiyerarşik bir ilişki 
biçimi vardır. Ama her ikisi de dindardır. Başka 

bir deyişle bu sınıflandırma din-içi bir sınıflandır
madır. 

Hıristiyanlık bu düalist yapısına uygun olarak 
siyasal  da, biri dünyevi (regnum) diğeri 
"ruhani" (sacerdotium) olmak üzere ikiye ayırır. 
Pratikte dünyevi iktidarı "Devlet" ve onun başı 
olan "Kral" (ya da İmparator), uhrevi iktidan ise 
"Kilise" ve onun başı olan "Papa" temsil eder. Fa
kat tarih boyunca Hıristiyanlık dünyasında tartışı
lan ve farklı biçimlerde cevaplanan soru her za
man şu olmuştur. Hangi güç üstündür? Ya da kim 
kime boyun eğecektir? İşte Hıristiyanlıktaki siya
setin özünde yer alan bu ikili yapı, aynı zamanda 
tarihte ve günümüzde teokrasi, bizantinizm ve 
laiklik gibi kavramları ve siyaset modellerini üret
miştir. Hıristiyanlığın özüne ilişkin bu düalist yapı 
olmasaydı, herhalde bu kavramlar ve siyaset bi
çimleri de ortaya çıkmayacaktı. 

Hıristiyanlığa özgü olan düalizm (çifte gerçek
lik) bizce iki kaynaktan besleniyor. İlk kaynak Ya
hudi geleneğidir. Hz. Musa'dan sonra İsrailoğul-
lan'nı peygamberler yönetirken, onlar bununla 
yetinmeyip bir de kral (melik) istemişler ve bunun 
üzerine Allah, onlara Talut'u kral olarak gönder
miştir. Böylelikle yönetimde de iki başlılık ortaya 
çıkmıştır. Peygamber, manevi yetkilerin sahibi 
olarak ruhani iktidan,  ise dünyevi yetkilerin 
sahibi olarak siyasal iktidan simgelemektedir. Bu 
konuya Kur'an'da kısaca değinilmektedir (2/246-
248). Ancak bu iki başlı sistem işlememiş ve bun
lardan sonra gelen Davut ve Süleyman peygam
berler döneminde yetkiler birleştirilerek yönetim
de tekrar tekbaşlılığa  ikinci ve daha 
etkili gelenek şüphesiz ki, eski Yunan ve Roma ge
leneğidir. Antik Yunan'da felsefe materyalist ve 
ruhçu olmak üzere iki kola aynlmış ve bu ekoller 
arasındaki tartışmalarda hep varlığın özünü mad
de, türevini ruh olarak nitelendirirken; ruhçuluk, 
tam tersine varlığın özünü ruh, maddeyi ise onun 
türevi olarak görüyordu.  bu düalist yaklaşım, 
eski Yunan geleneğinin coğrafyasında yerleşen 
Hıristiyanlık tarafından  ve kutsal 
metinler de, zamanla bu paradigma doğrultu
sunda yorumlanmıştır. 

Tarihsel açıdan bakılınca Hıristiyanlık dünyası
nın siyasal tarihi, sözkonusu düalizmin gereği ola
rak kutup başlan arasındaki çatışmalann ve yer 
değiştirmelerin bir tarihi olarak görülebilir. İlk 
aşamada Hıristiyanlık bir "azınlık dini" olarak Ro
ma İmparatorluğu'nun baskı ve kıyım politikalan 
karşısında siyasi olmayan "cemaatler" (kiliseler) 
biçiminde örgütlenmiştir. MS.  yılında 
ratorluğun "resmi dini" olarak tanındıktan sonra 
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Hıristiyanlık, bir yandan Roma devletinin bürok
ratik yapısını taklid ederek siyasal/kurumsal olarak 
örgütlenmeye başlamış, diğer yandan da bu kez 
kendisi diğer inanç biçimlerine karşı baskıcı ve ya
saklayıcı bir üslup geliştirmiştir. Fakat bu dönem
de Hıristiyanlık ve kilise hala devlet denetiminde-
dir. MS. 4. yüzyıl ile 7. yüzyılın sonralanna kadar 
olan dönemde dünyevi güç ile manevi güç ara
sındaki ilişkilerin niteliği konusunda önemli tartış
malar yaşanmıştır. Neticede Ortaçağ'da Katolik 
Teokrasisi, Tann'nın Sezar'a; Bizans Ortodokslu
ğu, Sezar'ın Tann'ya egemenliği fikrini kabul ede
rek bu dönemde iki ayrı model ortaya çıkmıştır. 
İlk model katıksız bir teokrasiyi, ikinci model ise 
katıksız bir bizantinizmi içermektedir.  Kili
se ve Din Adamlan, Devlet'e hakim olurlarken, 
ikincisinde bunlar kayıtsız şartsız Devlet'e boyun 
eğmişlerdir. 

Siyasi Otoritelerin Ki
liseyle Savaşı 

 yüzyılda ortaya çıkan Re
formlar ve Protestanlık, Hıristi
yan dünyasında yeni bir şekil
lenmeye yol açmıştır. Reformcu
lar, Evrensel (Katolik) Kilise ve 
Papa'nın dini ve siyasi hakimiye
tini yadsıyarak, dini konularda 

 siyasi konularda ise ulusal 
ve yerel siyasal iktidarları otorite 
olarak görmeye başlamışlardır. 
Bu şekilde Protestanlık dünyevi 
iktidar lehine bir kaymaya sebep 
olmuştur. Bu gelişme, Roma'da 
oturan Papa'dan bağımsızlaş
mak ve  bir devlet kurmak niyetinde 
olan prenslerin de işine geldiği için yerel-ulusal 
otoriteler protestanları desteklemeye yönelmiş
lerdir. Bu anlamda, her ne kadar protestanlık "di
ni" bir reform niteliği taşıyorsa da neticede siya
sal sonuçlan olan bir harekete dönüşmüş veya en 
azından siyasal gelişmelere yasallık kazandırmış
tır. 

Reformculann başlattığı süreç, Aydınlanma 
Çağı ve Fransız Devrimi'yle birlikte mantıki so
nuçlarına varmış ve neticede bugün kilise-devlet 
ilişkilerinde "laiklik" olarak tanımlanan model or
taya çıkmıştır. Laiklik, ilk aşamasında Kiliseye ait 
olan geniş topraklann Kilisenin elinden alınması 
ve devletleştirilmesi anlamına gelmektedir. Hala 
sözlüklerde laikliğin bu anlamına rastlanmaktadır. 
Demek ki laiklik, devletin Kilise'nin ekonomik gü
cünü ve temelini ele geçirmesiyle başlamıştır. Da-

tanımlanan model ortaya 
 

Kilisenin elinden alınması 

ha sonra, özellikle Fransa'da laiklik, eğitim ve hu
kuk alanında etkisini hissettirmiştir. Fakat her ha
lükarda laiklik, başlangıçta doğrudan dine değil, 
dini bir kurum olan kilise ve din adamlannın teke
lini kırmaya yönelik bir hareket olarak başlamıştır. 
Bu sebeple laiklik pekala "antiklerikalizm" (kilise 
ve ruhban aleyhtarlığı da) olarak tanımlanabilir. 
Bu çerçevede Batı'da laklik, devletin ve toplumun 
Kilise egemenliğinden kendini kurtarmasını dile 
getiren bir emansipasyon (özgürleşme) hareketi 
olarak işlev görmüştür. 

Fransa'da ortaya çıkan biçimiyle laiklik, "kilise 
ile devlet arasında kesin bir aynlığı" ifade eder. 

 yüzyılın ikinci yansına kadar "laik" sözcüğü, 
ruhban sınıfından olmayan Hıristiyan anlamında 
klasik içeriğini korumuştur.  tarihli, kiliselerle 
devletin aynlması yasasından sonra laiklik, "kilise" 

ile "devlet"in aynlması biçimin
de algılanmaya başlamıştır. Ni
tekim Fransızca Grand Larousse 
Ansiklopedisi "laiklik" maddesini 
"Kiliseleri her türlü siyasi ve idari 
gücü kullanmaktan ve özellikle 
eğitim örgütünden dışlayan sis
tem" olarak tanımlamaktadır. Bu 
yasayla birlikte kiliseler kamu tü
zel kişiliklerinden çıkarak, özel 
hukuk tüzel kişiliklerine kavuş
muşlardır. Buraya kadar laiklik, 
din ve Tann'ya karşı değil, kilise 
ve ruhban egemenliğine karşı 
(antiklerikalizm) bir hareket ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 
her toplumsal ve siyasal hareket 
gibi laiklik de, zamanla kendi 
nırlannı zorlayarak ilk amacının 

dışına çıkarak din ve Tann karşıtı (ateist) bir hare
kete doğru evrilmiştir. İşte bu aşamadan sonra la
iklikten değil, laisizm ya da sekülarizm'den bah
setmek gerekiyor. 

Laisizm veya  kilise-devlet ayrılığı
nın ötesinde, dini toplumsal yaşamın bütün 
lannda dışlayarak tümüyle özel yaşam alanına ve 
hatta vicdana sokmaya çalışan bir ideolojidir. Ni
tekim sözkonusu kavramlann "izm" takısı, ide
olojik bir hareketle karşı karşıya olduğumuzu za
ten yeterince göstermektedir. Bu ideolojinin iki 
farklı siyaset modelinden sözedilebilir. Eğer sekü-
larizm (dinden anndırma) devlet eliyle, yukan-
dan aşağıya doğru yürütülürse baskıcı ve anti
demokratik bir karakter kazanır ki bu model, ge
nel olarak sosyolojik anlamda sekülarizasyon sü
recinin önem kazanmadığı ülkelerde devreye so-
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kulmuştur. Bu tip sekülarizm, militan ve saldır
gan bir laiklikle eş anlamlıdır. Burada devlet, "ta
raflı" bir kurumdur. Buna "kökten laikçilik" ya da 
"fundamentalist laiklik" de denebilir. İkinci an
lamda ise sekülarizm, toplumun spontan olarak 
dinden mesafe almasına paralel olarak, dinin iş
levlerinin azalmasıyla oluşan boşluğu devletin 
doldurmasıyla ortaya çıkmaktadır. Genellikle de
mokratik ülkelerde sekülarizmin işleyiş biçimi bu 
şekildedir. Burada toplumun sekülerleşmesine 
paralel olarak devlet, sekülerleşme sürecinde iş
lev kazanmaktadır. 

Kilisesiz Bir Din: İslam 

Allah ile insan arasında hiçbir aracı kişi ya da 
kurum tanımayan islamiyet, "kilisesiz" bir din 
olarak doğmuştur. Nefes kesen Roma İmparator-
luğu'nun kollan arasında doğan Hıristiyanlıktan 
farklı olarak "devletsiz" bir toplumda, devlet ku
rarak işe başlamıştır. Ama yerleşik kanılann aksi
ne İslamiyet, devleti hiç bir zaman yüceltmemiş-
tir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra, onun ye
rine kimin geçeceği konusunda yapılan tartışma
larda devletin teolojik temelleri üzerine hiçbir 
görüş ortaya atılmamıştır. Sahabe arasındaki tar
tışmanın nirengi noktası, "hilafet"in kime ait ola
cağı etrafında dönmektedir. Bu noktada Ensar 

 müslümanlar) ile Muhacirin (Mekkeli 
müslümanlar) arasında bir yarışma sözkonusu-
dur. Her iki taraf da kendi delillerini öne sürerek 
"hilafet hakkı"nın kendilerine ait olduğunu sa
vunmaktadırlar. Bu tartışmalar, neticede Hz. Ebu 
Bekir'in seçilmesiyle ve toplumdan beyat alma
sıyla sonuçlanmıştır. Onun halife seçilmesinde iki 
önemli gerekçe rol oynamıştır. İlk olarak o, Hz. 
Peygamber tarafından "namaz imamı" olarak se
çilmişti. Bir çok sahabe bunu, onun aynı zaman
da devlet başkanı olarak seçilmesinin de bir deli
li olarak ileri  ikinci olarak Hz. Peygam
ber'in "Başkanlık, Kureyş'in hakkıdır" sözünden 
hareketle, bu kabileden birinin seçilmesi daha 
uygun görülmüştür. Bu söz, dini olmaktan ziya
de sosyolojik bir değer taşımaktadır. Zira o gün
kü koşullarda Kureyş'ten başka bir kabilenin üm
metin birliğini sağlaması mümkün gözükmüyor
du. 

Medine'de kurulan "Hilafet Devleti" dönemin 
siyasi rejimlerine pek benzemez. Devlet başkanı
nın "yaşam boyunca atanması" kuralı; monarşile
ri hatırlatırken, göreve getirilmesinde "seçim ve 
beyat" kuralının geçerli olması cumhuriyete ben
zemektedir. Muhammed Hamidullah, bu "saha

be icmaı"nın kabile sisteminden esinlenerek dev
reye sokulduğuna inanmaktadır. Durum ne olur
sa olsun hilafet devleti, temel nitelikleri itibariyle 
teokratik bir devlet değildir. Zira hiçbir halife 
meşruiyyet sorununu Allah'a dayandırarak çö
zümleme yoluna başvurmamıştır. Tam tersine ilk 
halife, kendisine "Rasulullah'ın halifesi" yerine, 
"Allah'ın halifesi" diye hitap eden kişilere karşı 
çıkmıştır. Hatta Hz. Ömer bu  da kaldırarak 
kendisine "Emirulmüminin" (Müminlerin Emiri) 
denilmesini istemiştir. Şu halde hilafet, Hz. Pey-
gamber'den boşalan siyasal önderliğin yerini dol
durmak üzere müslümanlar tarafından oluşturu
lan başkanlık sistemine verilen addır. Halifelik, 
doğrudan "dini" bir kurum değil, ilk müslüman-

 kendi buluşlan olarak kabul edebileceğimiz 
siyasi ve tarihsel bir kurumdur. 

Hilafet devletinin ilk dört halifeden sonra "Sal
tanat" rejimine dönüşmesi, İslam tarihinde yeni 
bir dönemi başlatmıştır. Bu konuda hem eski 
hem de yeni tarihçiler arasında güçlü bir fikir bir
liği vardır. Saltanat rejimi, seçim ve beyat yerine 
veraseti esas alan ve keyfiliğe açık bir yönetim bi
çimidir. İslam dünyasında "sultan" halifelerin iş
başına gelmesiyle, iki önemli gelişme olmuştur. 
İlk olarak İbni Haldun'un deyimiyle "hilafet asabi-
yeti"nin yerine "mülk asabiyeti" geçmiştir. Bu
nun anlamı hukuka saygılı olarak icraat yapan bir 
hükümet yerine, "kuvvet"e dayalı bir hükümetin 
ortaya çıkması demektir. Zira keyfilik ve zorbalık, 
saltanatın özünde mevcuttur. Siyasal iktidan zor 
ve kahr yoluyla ele geçiren bir grubun aynı yön
temlerle iktidarda kalmak istemesini doğal karşı
lamak gerekir. Bugün de İslam dünyasında halkı
na hesap vermeden ve hukuk kurallannı hiçe sa
yarak hükümet eyleyen rejimler, bu geleneğe 
yaslanmaktadırlar. 

İkinci olarak zor ve kahra dayanan bir iktidar, 
bir süre sonra ciddi bir meşruiyyet sorunuyla kar
şılaşmıştır. Bu da neticede meşruiyyetini halktan 
("yer"den) almayan siyasi iktidarın meşruiyyetini 
"gök"e dayandırmasına sebep olmuştur. Daha 
önceleri kendilerine "Allah'ın halifesi" diyenlere 
karşı çıkan raşit halifelerin tersine, bu dönemde 
bizzat kendilerini "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" 
olarak hükümet etme yetkisine sahip olduklannı 
iddia etmeye ve yerleştirmeye başlayan halifeler 
ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında siyasal 
nn kaynağını Tann'ya dayandırma girişimleri, işte 
böyle bir zaruretten ve daha çok da dışandan ge
len etkilerle ortaya çıkmıştır. Başka bir çalışma
mızda bu konuya yeteri kadar açıklık getirmiş ol
duğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle sadece o 
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kaynağa göndermede bulunmakla yetiniyorum 
(Din ve Laiklik, K. Canatan, bkz:  Si
yasal İktidann Okunuşu" Sh. 239-256, insan Ya
yınlan,  1998). 

 dünyasında merkezi hükümetin zayıfla
masıyla ortaya çıkan halife-sultan ikilemi, Hıristi
yanlıkta olduğu gibi öğretinin kendisinden kay
naklanan bir olgu değil, daha çok merkez-çevre 
çatışmasına dayanan bir ilişkiden türemiştir. Ab
basiler döneminde ortaya çıkan bu model, sem
bolik ve hiçbir yetkisi kalmamış bir halife ile onun 
da karşısında tüm siyasi ve dünyevi yetkileri elin
de tutan bir sultanın varlığına dayanmaktadır. Bu 
dönemde "halifeler" ile "sultanlar" arasındaki re
kabet, kısa zamanda  da yansımış ve 
her biri kendisinin iktidara daha layık olduğunu 
ispatlamak üzere abartılı bir çok 

 kullanmışlardır. Bu 
vanlar arasında en çok kullanılan 
"Cihan Sultanı", onlann siyasal 

  özellik
lerine; "Allah'ın gölgesi"  
ise iktidarlannın teokratik temel
lerine işaret etmektedir. Emevi-

 ve Abbasilerde geçerli olan 
saltanat modeli, Selçuklu ve Os
manlılarda da aynen devam et
miştir. Türk hükümdarlarının 
kullandığı "Zıllullah"  Araplardan ziyade 
eski Türk, İran ve Bizans kültüründen gelmiştir. 

Burada bir kez daha vurgulamak gerekir ki, te
okrasi ve iktidarda çiftbaşlılık (sultan halife ikile
mi) kesinlikle İslam'a yabancı ve dışandan gelmiş 
olan yönetim tarzlandır. Bu nedenle bunlan, İs
lam'ın bir gereği olarak görmek bir yana, İs
lam'dan bir "sapma" olarak tanımlamak gerekir. 
İkinci olarak üzerinde durulması gereken nokta, 
Hıristiyanlık geleneğinde nasıl Kilise, teokratik te
melleri olan bir kurum olarak sorun yaratmışsa İs
lam dünyasında Kilise yerine, teokratik Devlet so
run yaratmıştır. Bu nedenle kendi geleneğimizi 
anlamanın yolu, tarihimizde muhayyel bir kilise-
devlet (ya da  çatışması aramak yerine, 

 yaklaşımları bir tarafa bırakarak, ta
rihimizin ve toplumumuzun kaderine damgasını 
vurmuş olan "Yüce Devlet" olgusunu sorgulama
lıyız. 

Cumhuriyet Döneminde 
 İlişkisi 

Cumhuriyet'e geçişle birlikte Türkiye'de dev
letin "laik" bir karakter kazandığına inanmak ger
çekçi bir yaklaşım değildir. Bu zaten mümkün de 

hilafet devleti, temel 

  

değildir. Zira yukanda da değindiğimiz gibi İsla
miyet, kendi içinde paradigmatik olarak bir dü-
alizmi banndırmamaktadır. islam'da cami veya 
ulema, Hıristiyanlıktaki Kilise'nin karşılığı değildir. 

 ilişkileri bakımından Cumhuriyet, bir 
yönüyle Osmanlı'nın devamıdır; bir başka yönüy
le de "türedi" bir olgudur. İlk yönüyle Cumhuri
yet, geleneksel dini hizmet kurumlannı tasfiye 
ederken, bunun yerine dini bir hizmet kurumu 
olan Diyaneti kurarak devletin güdümüne sok
muştur. Bu yönüyle şaşıniacak bir durum yoktur. 
Zira bizde devlet, geleneksel olarak dini kurumlar 
karşısında her zaman "paternalist" olagelmiştir. 
Diyanet, yetki ve etkileri fazla olmamakla birlikte, 
Osmanlı'daki Şeyhülislamlık kurumunun bir de
vamı sayılabilir. Türkiye'de Diyanet ile Devlet ara

sındaki ilişki biçiminden hareket 
edilerek Türk devletinin laik olup 
ya da olmadığına karar vermek, 
sap ile samanı birbirine kanştır-
maya benzer. Çünkü Diyanet hiç 
bir zaman Katolik dünyadaki Ki
lise'nin karşılığı değildir. Belki 
Türkiye'yi Protestan dünya ile 
karşılaştırmak daha doğrudur. 
Zira islam, zoraki bir benzetme 
yaparsak sosyolojik açıdan Kato
lik dünyaya; teolojik açıdan Pro

testanlığa benzer.  İngiltere'de Angli
kan Kilisesi, Danimarka'da ise Halk Kilisesi, aynı 
zamanda devlet kilisesidir. Bu ülkelerde "devlete 
bağlı kilise"nin olması, bu ülkeleri laik olmaktan 
çıkarmaz. Çünkü protestan ülkelerdeki kilisenin 

 Kilise ile Din'in eşitlendiği Katolik dün
yadan farklıdır. 

İkinci yönüyle Türkiye devleti, eşine ve örneği
ne hiçbir yerde rastlanmayan ünik bir durum ser
gilemektedir. Kanımca Türkiye'deki din-devlet 
ilişkilerini kendine özgü kılan dört önemli unsur 
vardır. Bunlan şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Devlet eliyle dinde reform: Türkiye Cum
huriyeti, çok nadir rastlanan bir şekilde "dinde re
form" yapmış ve dini, toplumsal ve kamusal yaşa
mın dışına çıkarmak üzere totaliter anlamda bir 
sekülarizasyon hareketine başvurmuş bir devlet
tir. Şer'iye ve Vakıflar Bakanlığının Kaldınlmasına 
ilişkin Yasa'nın ilk maddesi, gerçekte İslam'da re
form anlamına gelen bir içeriğe sahiptir. Bu mad
de, dinin "ahkam boyutu"yla ilgili yasa koyma ve 
uygulama yetkilerini Büyük Millet Meclisi'ne; di
nin "ibadet ve itikat"la ilgili işlerini Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na devretmektedir. Bu aslında, bir an
lamda dinin iki kısma aynlıp, kurumsal düzlemde 



Devlet ile Diyanet arasında paylaştınlması; bir 
başka anlamda da ahkamın devre dışı bırakılma
sıdır. Bu çerçevede "Resmi Din" (Diyanet), şeriatı 
olmayan (dini normlar bütünü) ve sadece itikat 
ve ibadet esaslanndan oluşan "yeni" bir dindir. 
İşte din alanında bu sekülarizasyon başanldıktan 
sonra devlet, toplumun diğer sektörlerinde de 
kolay bir şekilde sekülarizasyonu (dinden arındır
ma sürecini) gerçekleştirmiştir. 

2. Devletin kendini algılamadaki geleneksel 
teokratik tutumu: Türk devletinin "din" karşısın
daki tutumunu iyi anlayabilmek için onun sadece 
dine ilişkin düşüncelerine ve tasarruflanna bak
mak yeterli değildir. Bizzat devletin kendisini na
sıl gördüğü de önemlidir. Türk devleti, "yüce" ve 
"kutsal" bir devlettir. Anayasa'nın Başlangıç kısmı 
"Yüce Türk Devleti"nden bahsetmekte ve 4. 
Madde'de belirlendiği üzere Madde 1, 2, ve 3'te 
sayılan devletin niteliklerini "değiştirilemez ve de
ğiştirilmesi dahi teklif edilemez" hükümler olarak 
tanımlamaktadır. Bundan başka siyasal kültürü
müzde de devletin kutsallığı ve yüceliği sık sık 
vurgulanmaktadır. Sözgelimi devletin başındaki 
kişinin "Baba" olarak nitelenmesi ilginç bir gös
tergedir. Burada Katolik Kilisesi'nin başının da 
"Papa" (yani Baba) olarak nitelendirildiğini hatır
lamalıyız. Aynca devlete karşı işlenmiş suçlar kate
gorisi de ancak kutsal bir devlet konseptiyle açık
lanabilir. 

3. Eşitsiz muamele: Türk devleti "tarafsız" 
değildir. Zira toplumdaki farklı din ve mezheple
re eşit muamelede bulunmamaktadır. Devlet, Di
yanet yoluyla "Şeriatsız İslamı" ve onun "Sünni" 
mezheplerini, diğer din ve mezhep mensuplan 
karşısında kayırmaktadır. Sözgelimi Türkiye'de 
Hıristiyanlık propagandası yapan gruplann ka
vuşturulması, "tarafsızlık" ilkesi açısından kabul 
edilebilecek bir şey değildir. Bunun da ötesinde 
Türk devleti, islamiyet'in "Resmi" versiyonu dı
şında kalan tüm sivil dini-siyasi hareketlere de 
kuşkuyla bakmakta ve hatta  yasaklayabil-
mektedir. 

4. Siyasetin dini gruplara kapatılması: Batılı 
toplumlarda "din" patentli Hıristiyan demokrat 
partiler yanında, fundamentalist/teokratik partiler 
bile kurulması laiklikle bağdaştınlırken, bütün 
bunlann Türkiye'de yasak kapsamında tutulması 
ve "laikliğe  kabul edilmesi anlaşılır bir du
rum değildir. Halbuki dini siyaset, laikliği aykın bir 
durum olmak bir yana, laikliğin gereğidir. Zira la
ik devlet, hangi partinin veya siyasal hareketin 
nereden kaynaklandığına bakmaz. Nereden kay
naklanırsa kaynaklansın hepsine eşit davranmak 

zorundadır. Sadece "seküler" partilere izin veren, 
bunun  yasaklayan bir devlet ve siya
sal rejim, teokratik rejimi tersine çevirmiş demek
tir. Yalnız bu kez burada din yerine "sekülarizm" 
ideolojisi oturtulmakta ve "devlet ideolojisi" ola
rak kaynlmaktadır. 

Hem daha önce belirttiğimiz düalizmi dışla
yan  öğretinin gereği olarak hem de bura
da sıraladığımız (formel veya enformel) nitelikleri 
açısından Türkiye devletinin "laik" bir devlet ol
madığı ve olamayacağı açıklığa kavuşmaktadır. O 
halde sorunu yeniden tanımlamak gerekiyor. Tür
kiye devleti laik değilse nedir? Ve daha da önem
lisi ne olmalıdır? İlk soruya verilecek cevap açıktır: 
Türkiye Cumhuriyeti, kendi laik olmamakla birlik
te toplumu ve kamuyu sekülerleştirmeye yönel
miş bir devlettir. Sekülarizm, daha önce de belirt
tiğimiz gibi toplumu ve kamuyu dinden anndır-
ma eyleminin  Bu eylemin "kutsal" 
bir devlet tarafından yapılması  şaşırtıcı 
gelebilir. Oysa yukanda açıkladığımız üzere tarih
sel bir sapma olarak "teokrasi" Türk devlet gele
neğine  Bilakis devlet tarihimizde İs
lam'dan mesafe aldıkça teokratikleşme eğilimleri 
kazanmış ve dini kamusal yaşamdan anndırmaya 
yönelmiştir. O halde Türkiye'de asıl sorun, devle
ti ve toplumu dini bir baskı rejimi altına almak is
teyen muhayyel bir kilise ve teokrasi tehlikesi de
ğil, tam tersine toplumsal ve hatta bireysel alan
da dini anndırmaya çalışan ve bunun yerine top
lumsal bünyeye uymayan normlar ve kurumlar 
getiren bizzat devletin kendisidir. Bu nedenle bi
ze, devleti ve toplumu kilise baskısından kurtul
mak gereksinimiyle ortaya çıkan laiklik değil, tam 
tersine din ve toplumu devlet baskısından kurta
racak bir formülasyon gerekmektedir. Bu da "si
villeşme" ve "demokratikleşme"den başka bir şey 
olamaz. Bunu başarmanın yolu ise Devlet'in kar
şısında, bir denge yaratmak üzere sivil toplum bi
lincinin geliştirilmesidir. Türkiye'de halihazırda 
varolan DİNİ ve SİVİL CEMAATLER bu işlevi göre
bilirler. 

islam'da ilahi adalet ve rahmetin tecelli ettiği 
şey bizzat CEMAAT'in kendisidir. "Allah'ın eli, bir
lik olan cemaatin üzerindedir" (Tirmizi/Nesa'i) 
Bununla tekrar düalizme dönmüş  Ce
maat ile Devlet, birbirinin karşıtı olarak algılan
mamalıdır. Cemaat bir temel, devlet ise bir teza
hürdür. Devletin varlık gerekçesi toplumdur. Eğer 
bir devlet kendi varlık gerekçesine arkasını dön
müşse o devlet yabancılaşmış bir devlettir. Bu ya
bancılaşma ise, ancak devlet ve toplumun 
masıyla giderilebilinir. Bununla dolaylı da olsa 
ikinci soruya bir cevap vermiş oluyoruz. • 
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Türkiye'de devletin mani-
 etme ve kullanma 

amacıyla dini denetimine 
alması özellikle çok partili hayata 
geçişle birlikte başladı. Siyasetçiler kendilerini 
dine ve dindarlara tavizler vermeye mecbur his
settiler. Din olgusu kaçınılmaz bir gerçeklik hali
ni alınca, devlet dini yok sayma yerine kendisi 
açısından zararsız hale dönüş
türülmüş bir dini yedeğine al
ma politikası gütmeyi tercih et
ti. 

Demokratik hayatın canlan-
masıyla birlikte Tek Parti döne
mine nisbeten halk iradesinin 
bir nebze de olsa önemsenme
si, dini taleplerin de siyasette 
bir unsur olarak yer almasına 
sebep oldu. Önceki dönemin 
zihni katılığına alışmış kesimle
re göre dinin siyasette milli ira
denin bir  olarak da olsa 
dolaylı yer  Cumhuriyet ideolojisinin 
sulanması anlamına geliyorsa da, CHP'liler da
hil kimse bu temayülden kendisini kurtaramadı. 

Devlet Türkiye'de dine karşı farklı zamanlar
da farklı tavırlar geliştirdi. Yok sayma, görmez
den gelme, manipüle etme, yıldırma ve bastır
ma şeklinde özetlenebilecek bu tavırlar, dini ge
lişmenin niteliğine ve iç dengelerdeki konumu
na göre rejim tarafından ortaya konuldu. 

 Eylül sonrası devlet kimilerine göre, aşın 
ideolojilere karşı toplumsal birliği tesis edebil
mek ve halk katında meşruiyetini koruyabilmek 
için islam'ı tutkal ideoloji olarak kullanmaya baş
ladı. Bu dönemde  gerçekten ivme 
kazandı. Tarikatlar, vakıf ve dernekler,  
Kurslan büyük bir patlama yaptı.  sen
tezi devlet nezdinde önemli  yere sahip oldu. 
Devletin dini yedeğine alarak manipüle etme 
stratejisinin sulandınlmış bir dini hassasiyet üret-

Yalçın Akdoğan 
Siyaset Bilimci 

talihsizliği mevcut iktidar 

 

  

mesi beklenirken, toplumsal şart
lar dini, memnuniyetsiz kitlelerin 
ideolojisi haline getirdi.  
yıllarda ekonomiden kültüre, siya

setten medyaya kadar her alanda güçlenen 
 kesimler siyasi iktidan zorlamaya başlayınca 

devlet filmi başa alarak tekrar yıldırma ve engel
leme stratejisini uygulamaya koydu. Türkiye'de 

İslamlaşma'nm demokratikleş
meyle paralel olarak gelişmesin
den dolayı Islamlaşma'ya ket 
vurulması aynı zamanda de
mokrasiye de gizli bir kaygıyla 
bakılmasına sebep oldu. 28 Şu
bat sonrası süreç İslamlaşmayı 
engellemek için ne gerekiyorsa 
yapılmasını arzulayan bir süreç 
olduğundan, bu uğurda de
mokrasinin zarar görmesi, insan 
haklan ve hukuk devleti norm-
lanndan uzaklaşılması, hukukun 
siyasallaşması gibi neticeler de 

göze alınıyordu. Bir darbe ortamının olağanüstü 
icraatlannın demokratik bir rejim yürürlüktey
ken uygulanmaya çalışılması ise zaten tutulacak 
tarafı kalmayan sistemin tüm dişlilerinin atması
na ve kurumsal yapının derin yaralar almasına 
sebep oldu. Keyfiliğin ve ilkesizliğin sistemin 
tüm kurumlanna sıçraması meşruiyet ve güven 
bunalımını doğurdu. Demokrasiyi kesintiye uğ-
rattıklan takdirde yıpranacak olan kesimler, seç
tikleri yeni taktikle kendileri yıpranmadılar ama 
demokrasi, meclis, hukuk ve tüm kurulu düze
nin yıpranmasına sebep oldular. RP'nin kapatıl
dığı kararda öyle gerekçeler vardı ki, demokrat 
olmayı imkansız hale getiren bir anlayışı dayatı
yordu. Ve öyle gerekçelerdi ki, bunlarla değil şu 
anki tüm siyasetçiler, Türkiye siyasi hayatında 
gelmiş geçmiş tüm politikacılar ve halkın büyük 
bir kısmı antilaik olarak mahkum edilebilirdi. Be-
diüzzaman'ın "Hakim müddei olunca kimi kime 



şikayet edeyim, ben de şaşırdım" sözlerine çok 
uygun bir sürece girdi. Cumhuriyetçi jakobeniz-
min Fransız mimarlannın kemiklerini sızlattıra
cak bu uygulamalara sosyal demokratlar büyük 
bir heyecanla alkış tutuyor; laikliğin çağdaş ver
siyonunu yansıtmaktan uzak tanımlarına da aka
demisyenler  vücud ederek sessiz kalıyor
lar. Her türlü kurumun güvenilirliğini yitirdiği, 
hukukun hakkaniyet üretemediği, kavramlann 
içinin boşaldığı, asırlık tanımlann bir çırpıda de
ğiştiği, doğrunun ve iyinin ölçüsünün zafiyete 
uğradığı patalojik bir kabus hali yaşanıyor. Oy
sa kim ne yapmak istiyorsa açıktan yapmalı; 
kavramlann, kurumlann ve kurallann namusuy
la oynamamalı.  kere ikinin beş etmesi bugün 
birilerinin işine yarayabilir, ancak bu neticeyle 
gerçekliğin deforme edilmesi mutlak bir keyfili
ğe de kapı açar. 

Bir Din Olarak Laiklik 
Türkiye'de laiklik ideolojik bir aygıt olarak 

kullanılabiliyor, bazı yorumculara göre dinin ye
rine ikame edilmek istenmesi sonucu dinselleşl-
yor, kişilerin kimliklerini tanımlayacak, kişilerin 
önüne bir eylem planı koyabilecek bir söyleme 
dönüştürülüyor. Nilüfer Göle laikliğin kastvari 
bir şekilde Batılı yaşam biçimlerini tanımladığını; 
Türkiye toplumunu dikey ikiye bölen bir kast 
olarak şekillendiğini ve İslami yaşam biçimleri 
çoğunluğun yaşamı olsa da elit olmak için meş
ru sayılmadığını belirtiyor. Özellikle RP'nin ikti
dara gelmesiyle kamusal alanda  motifle
rin görünürlük kazanması sonucu laiklik bir kriz 
unsuru olarak ortaya çıkmış; laiklik nötr bir ilke 
olmayıp, bir iktidar alanını ve kastvari yaşam bi
çimlerini tanımlayan bir kavrama dönüşmüştür. 
Oysa birçok Batılı siyaset bilimci laikliği devletin 
dinler karşısında eşit mesafede durmasını sağla
yan nötr bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bu 
noktada çoğulculuğun teminatı olarak belki de 
demokrasi için bir önkoşul olarak görülmekte
dir. 

Böyle bir laiklik anlayışı sonucu, geçmişin si
yasi yelpazesindeki  aynşması bugün 
anti laik şeklinde oluşuyor ve bu aynı zamanda 
bir kutuplaşmanın da adı oluyor. 

Laiklik konusunda tek bir tanım ve anlayışa 
vanlmış değil. Fransa'da laiklik yorumlan arasın
da ciddi bir kriz yaşanıyor. Fransız yazar Olivier 

 laikliğin kendisinin de laikleştirilmesi gerek
tiği tartışmalanndan bahsederken laikliğin bir 
tür sivil din haline getirildiğini, bu yüzden ken
disinin de laiklik koşullarına uymak mecburiye

tinde olduğunu ifade ediyor. Laiklik tartışmalan 
genel olarak otoriter ve liberal laiklik anlayışlan 
etrafında dönüyor. Laikliği, kamu alanına ve 
yurttaşlık alanına girildiğinde çeşitli dinsel ve ce-
maatçi aidiyetleri dışarıda bırakarak homojen bir 
zemin oluşturmaya çalışan cumhuriyetçi ilke 
olarak tanımlayanlar, aynı zamanda laikliği ho
mojen bir ulusal dayanışma için gerekli bir ide
oloji olarak görmektedir. Laikliği kutsallıktan çı
kararak, çoğulcu, daha açık, daha pragmatik ve 
daha esnek kılmak isteyen liberaller ise toplum
sal süreçlerin daha çok işlemesinden yana olan 
daha demokratik bir ilke olarak görmekte; ken
diliğinden dinden bağımsızlaşma, sekülerleşme 
olarak tanımlamaktadırlar. Türkiye'de uygulan
dığı şekliyle ulus devletin işlevsel aygıtı olan ja-
koben laiklik, kamusal alanda demokratik çoğul
culuk ve özgürlükler hususunda ciddi bir kriz ya
şamaktadır. Sorun sadece Türkiye'nin sorunu 
değil, dinden anndınimış bir dünya tasavvuruna 
dayanan Aydınlanmacı Batı'nın da bir sorunu
dur. Laikliğe sıcak bakan  yazarlann dü
şüncesi ise devletin tüm dinlere aynı mesafede 
durarak, kamusal alanda her türlü farklılığın ken
disini ifade edebileceği ve varlık alanı bulabile
ceği çoğulcu bir anlayışın geliştirilmesidir. 

Türkiye'nin en büyük talihsizliği ise mevcut 
iktidar seçkinlerinin iktidarlannı korumak için la
ikliği resmi ideolojinin kalkanı haline getirmeleri 
ve istismar etmeleridir. Krizin sebebi de bu ka
bulün farklılıklara yaşam hakkı tanımayacak bir 
dayatmaya gitmesidir. 

Müslümanların, kamusal özgürlüklerden 
bahsederken aslında kamusal alanın aleyhine 
özel alanı genişletmek istedikleri, özel alanı, ka
musal alanı kapsayacak şekilde genişleterek isla
mi kurallan bu alana çekmek istedikleri şeklinde 
bir eleştiri yapılmaktadır. Oysa kamusal alan 
devlete ait olan alan demek değildir. Kamusal 
alan özel, sivil, kişisel, idari tüm alanlan kapsa
yan  bir çerçeve de değildir. Bireylerin 
kamusal alanda kimliklerinden annarak yer 

 da mümkün değildir. Kişi veya gruplann 
farklılıklannı yansıtmadan bulunmalan gereken 
ve verili bir ideolojisi olan bir alan ise bu alan, o 
zaman toplumsal mutabakatın  bir üst 
kimlik önermesi gerekir. 

Kamusal alanın sivil, özel, kişisel tüm alanlan 
kapsayacak şekilde tanımlanması sonucu, önü
müzdeki dönemde dinin daha çok vicdanlara 
hapsedilmesi ve sokakta tesettürlü olanlara karşı 
laiklik adına müdahale edilmesi ihtimal dışı de
ğildir. • 



Batıda  Şuuraltı, 
Bizde Düşünce Tercümesi:  
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Yakın tarihimizde tartışmaya    
en müsait kavramlann ba-  

 "laiklik" gelmektedir. 
Tanımı, mahiyeti ve tarihi meşruiye
ti itibariyle taşıdığı fluluğun sebep 
olduğu bu tartışmalara bir de tatbikatındaki aksak
lıklar eklenince, kavram gündemdeki başköşesini 
her geçen gün biraz daha perçinlemekte. Ülkemiz
de evvelemirde bu kavramın "efradını cami, ağya
rını mani" bir tanımı yapılamıyor. Yapılamıyor çün
kü, laikliğin mahiyeti, yani o şeyi o şey yapan husu
siyetlerinin ne olduğu hususunda bir konsensüs 
sağlanabilmiş değil. Bunun sebebi de kavramın ta
rihi arkaplandan mahrum oluşu olsa gerek. Bu ne
denledir ki yapılan tanımlar ilmi olmaktan ziyade 
hissi hüviyet taşımakta, bazen iş cidden komik de
necek boyutlara ulaşmaktadır. Mesela "laik olmak 
adam olmak demektir" veya "laiklik ilkesi insanımı
za göğsünü gere gere ben müslümanım demesini 
sağlamıştır" gibi. 

Ancak burada kabul etmemiz gereken iki husus 
vardır ki bunlardan birincisi, kavramın (laikliğin), 
varlık-dünyası açısından birebir -sahici- anlamsal 
ilişkiye girmiş olduğu coğrafya, yani öz yurdu Batı
dır. İkincisi ise bu kavramın bir toplumun varlık-
dünyasında üretilebilmesinin, o  Tanrı 
hakkında oluşagelen kabulleri, yani teolojik telakki
leri ile yakından alakalı olduğu konusudur. 

Batıda Teolojik Şuuraltı 
Muhammed Abid Cabiri bir eserinde, Fransız 

aydını Regis Debray'ın "siyasi şuuraltı" kavramını 
ödünç olarak kullanır (1). Debray,  Ameri-
ka'daki devrimi örgütlemek için Che Guevara'ya 
katılacak kadar komünist bir direnişçidir. Nihaye
tinde tutuklanır ve dört yıl hapis yatar. Hapiste onu 
sadece bir papaz ziyaret eder ve bazı dini kitaplar 
verir. Böylece Debray hem dini ve hem de Marksist 
düşünce dünyasını mukayese etme imkanına kavu
şur.  arasında çarpıcı bir sürekliliğin varlığını 
keşfeder. Zira Marksizm dinden kopukluğu gerçek
leştirememiş, sadece onun yerine geçmiştir. Kendi
si dine dönüşürken, hiyerarşik parti örgütlenmesini 
de kiliseden almıştır. Debray bu tespitten şöyle bir 
genel yargıya varır: Resmi Marksist söylemin aksine 
siyasi davranış yapıları, üretim biçiminin değişme
siyle değişikliğe uğramamaktadır. Bu sosyal olgu
nun kökeninde, denetlenemeyen ve akılla anlaşıla
mayan bir güç bulunmaktadır: Siyasi şuuraltı. 

Avukat 

,  Buradan hareketle tekrar konu-
 muza dönecek olursak, Debray'ın 

"siyasi Şuuraltı" anahtar kavramını 
"teolojik şuuraltı" şeklinde değiştir
mek  Batı toplumlannda 

ulaşılan laikliğin tarihi serüvenini daha iyi çözümle-
yebileceğimiz kanaatindeyim. 

Batıda tarih boyunca toplumsal yapı ne kadar 
değişirse değişsin bu yapının altında ona ruh veren 
teolojik şuuraltı, (vahiyden kopuk tanrı tasavvuru) 
hiçbir zaman değişmemiştir. Çıkar kavgalan ve sos
yal çatışmalar, toplumu bir noktadan başka bir 
noktaya götürmüş olsa da değişen sadece form ol
muş; fikri, siyasi, dini ve sosyal yapı aynı özün de
ğişik bir biçimde zuhur etmesi noktasında süreklilik 
göstermiştir. Antik Yunan mitolojisinde Promethe-
us'un tannlara, tannlann da Prometheus'a bakışın
daki öz, günümüze değin hiçbir zaman değişme
miştir. Debray'ın dediği gibi nasıl Marksizm Hıristi
yanlığın yerine geçmiş ve komünist partiler de kili
se örütlenmesini taklit etmişse, aynı şekilde kilise 
de asırlar önce bir başka gücü, yani Roma Devleti
ni taklit ederek örgütlenmişti. Dünyanın bütün tan-
nlarına tapan Roma bu çok tanncılığın yanında 
oluşturmuş olduğu bir imparator kültü ile de meş
hurdu. Herkes istediği sayıda beğendiği tanrıya 
tapmakta serbesttir. Kimin neye taptığının hiçbir 
önemi yoktur. Yeter ki hiçbir kimse inancı ile impa
ratorun oluşturduğu kamusal alana/dine müdaha
le etmesin. Aksi halde tanrısal bir aileden gelen dik
tatör  Caesar'ın devlet kaynaklı hışmına uğra
dı. Roma'nın bu özü, muvahhid Hristiyanlıkla karşı
laşınca belli bir çatışma sürecinden sonra olan ol
du. Roma Hıristiyanlaşırken, Hıristiyanlık da Roma-

 Zira kilise Roma devletindeki hiyerarşik ör
gütlenme biçimini kopya ederken, ondaki çok tan-
ncılığı, teslis inancı ile ancak üçe adar indirebildi. 

 kültü Hıristiyanlık'ta Hz. İsa'nın şahsın
da yansıtıldı. Artık o bir peygamber değil, tann idi. 
Aynca böyle bir İsa imajı Yunan düşüncesindeki 
antropomorfizme de (insan biçimli tann inancı) uy
gun düşüyordu. 

Batılı insanın kafasında hiçbir zaman, hayatı ku
şatan bir "vahiy" anlayışı teşekkül etmemiştir. On
lar için kutsal kitap saf bir kelamullah değil, din 
azizlerinin katkılan ve yorumlan ile kendilerine inti
kal etmiş olan metin(ler)dir. İlahlaştınlan  ve
fatı nedeniyle teolojide doğan boşluk kilise (dolayı
sıyla ruhban) tarafından dolduruldu. Zira öğretiye 



göre kilise isa'nın bedenleşmiş halidir ve bu neden
ledir ki ruhban kutsaldır. 

Böyle bir din anlayışının hakim olduğu bir or
tamda Ruhban, oluşturduğu hukuk külliyatı (ka-
nonik hukuk), engizisyon mahkemeleri, afaroz 
tehdidi, günah çıkarma yetkisi gibi dini donanım
lar vasıtasıyla ruhban olmayanlar (laikler) üzerinde 
tartışmasız bir hakimiyet kurarak, insanlar üzerin
de rableşmiştir (Tevbe 31). Belli bir zümrenin, işi 
cennette arsa parsellemeye götürecek kadar bir 

 kutsalı istismar ederek, Allah adına 
kurmuş olduğu bu hakimiyetin altında yatan ger
çek  Batı teolojisinde başta Allah inancı ol
mak üzere peygamber, vahiy, kitap gibi dini kav-
ramlann, olması gerektiği gibi değil de, vehimle
re göre insanlann kafalannda ve hayatlannda yer 
etmesidir. 

Ondokuzuncu yüzyılın pozitivist düşünürlerin
den A. Comte tarafından söyle-  . 
nen aşağıdaki  Batıda
ki teolojik şuuraltının meydana 
getirdiği sürekliliğin laik dönem
de de nasıl devam ettiğini gös
termesi bakımından oldukça 
manidardır. "Şu veya bu şekilde 
bir ruhbanlığın bulunmadığı bir 
toplumun kendini idame ettir
mesine de, gelişmesine de im
kan yoktur" (2). Görüleceği üze
re Comte insanlan yeni bir dine 
çağırmaktadır. Bu dinin eski din
den farkı, Tann'nın yerini tama
men insanın almış olmasıdır. 

 şahsında Tann'ya ortak olan insan bu kez o 
makama "beşeriyet" olarak oturmak istemiştir. Zi
ra bu dinin adı "beşeriyet dinidir". Tümüyle laik 
ve aşkınlığı reddeden bu dinde insanın aklının fev
kinde bir güç yoktur. Eski din ile ortak yönü ise bu 
dinin de ruhbanı olması ve pozitivist düşüncelerin 
bir din formu altında sunulması, yani onu taklit et
mesidir. Gerçekten de pozitivizmin sağladığı or
tamda bilim adamlan toplum nezdinde bir ruh
ban gibi fonksiyon icra etmişlerdir. 

Yine Virginia anayasasının müellifi Thomas Jef-
ferson'un şu sözü de, izaha çalıştığım konuyu mü
şahhas hale getirmesi bakımından çok güzel bir 
örnek teşkil etmektedir. "Komşumun yirmi adet 
tann olduğunu söylemesinin ya da hiç tann olma
dığını ileri sürmesinin bana hiçbir zaran yoktur." 
Burada modern anlayışın, Tann'nın mevcudiyeti
nin gerçekliği karşısında, anayasa ve kamu adına 
lakayt davranıp, bu evrensel hakikati toplumsal bir 
değer olarak görmeyip özel alana hapsetmek iste
mesi bakımından çok tannlı Roma dönemini 
anımsattığı gibi; kitabı tahrif eden, vahyi istediği 
gibi yorumlayıp insanlar üzerinde tahakküm ku
ran, para karşılığı günah çıkartan veya cennetten 
arsa satan ruhbanın, Allah'ın ve vahyinin ciddiye-
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ti ve önemi karşısında sergilediği lakaytlık arasın
da bir fark yoktur, aksine süreklilik vardır. Üç dö
nemin  sürekliliğini sağla
yan faktör teolojik şuuraltıdır. 

Laikliğin Tercümesi 

Batı dünyası teolojik şuuraltının oluşturduğu 
tarihi, felsefi ve dini sebeplerle laikliğe ulaşırken 
ülkemizde ise laiklik bir tercümedir. Bizde hiçbir 
altyapısı  Batıya ait bir düşüncenin tercü
mesi. Bu iddiayı doğrulayan bence iki önemli de
lil bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dilimizde la
ikliği karşılayacak bir kelimenin olmaması, ikincisi 
ise bizde laikliğin doğal olarak toplumumuzun 
içerisinde yaşadığı bir süreç olarak değil de, bir 
program ve ideoloji olarak algılanıp topluma be
nimsetilmeye çalışılmasıdır. Bu iki hususa geçme
den önce, bizde laiklik neden bir fikir tercümesi

dir, evvela kısaca buna değinme
ye çalışalım. 

1. Müslümanlann tarihinde 
hiçbir zaman teokrasi olmamış
tır. Zira teokrasiden bahsedebil
mek için iktidann, meşruiyetini 
ve yetkisini Tann adına hareket 
ettiği iddia edilen bir kişiden ve
ya kurumdan alması gerekir. 
lam'da dinsel makam veya hiye
rarşi olmadığı için kilise veya ruh
ban sınıfı olmamıştır. Aynca meş
ruiyetin kaynağı ümmettir, çün
kü Allah'ın hakimiyeti ancak üm
met vasıtası ile kullanılabilmekte

dir. Evet, Kur'an'da bildirilen hukuki ilkeler vardır. 
Ama bu ilkelere uyulması gereği, İslam'ın teokra
tik olduğunu değil theocentric (Tann merkezli) bir 
din olduğunu gösterir ki bu da Batı ile aramızda 
teolojik farklılığın kaynağını oluşturur. Çünkü bu 
ilkeler teb'ayı siyasi  itaate veya kutsamaya 
değil, iktidan keyfilikten men'e ve kendisinin de 
üstünde olan bir hukuka bağlılığa sevk eder. 

2. Kaldı ki bu ilahi hukuk uygulanırken, günü
müzde laikliği gerektirecek kadar katı ve tavizsiz 
bir şekilde uygulanmış da değildir. Zira Osmanlı 
düzeninde "şeriatın" yanında devletin maslahatı
nı öne alan "örfi hukuk"da uygulanmıştır. İşin da
ha da ilginç yanı, devlet şeriatın haricinde uygula
dığı bu hukukun izahını yine fıkıh usulüne daya
narak yapmıştır. Örfi huİ<uk istihsana (kıyas gibi 
naslara benzerlik esasından değil de, amme men
faati ve adalet esasına göre daha güzel görerek 
hüküm vermek) ve mesalih-mürsele (istislah; mas
lahatın gereğini yapmak) dayanılarak uygulanmış
tır. Pratikte bu iki hukukun ahali üzerindeki etkisi 
bakımından dikkati çeken diğer bir husus da, Ali 
Bulaç'ın ifadesiyle "Osmanlı'da şeriat; halkı yöne
time karşı koruyan, yönetilenlerin temel hak ve 
özgürlüklerini teminat altına alan vazgeçilmez bir 
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hukuktur".  Mart Ayaklanması'nda "şeriat iste
riz" diye bağıran insanlann arasında Hıristiyan ve 
Yahudi teb'adan kişiler de mevcut olup, bu insan
lar esasen Ittahat ve Terakki'nin keyfi uygulamala-
nna karşı tepki göstermişlerdir (4). 

3. Tarihimizde diğer din ve inançlara gösteri
len müsamaha ve birlikte yaşama noktasından 
meseleye yaklaşıldığında dahi durum değişme-
mektedir. Zira geçmişimiz bu konuda bugün dahi 
çağdaş dünyaya parmak ısırtacak kadar zengin ör
neklerle doludur. Mesela yeni bir mezhebe bağ
landığı için işkence gören  Mary Fisher ülke
mize gelmiş ve Padişah İV Mehmet'in huzuruna 
çıkarak padişahı dinine davet etmiştir. Bu kadınca
ğızı dinleyen Padişah daha sonra emrine, korun
ması için adamlar verirken,  büyükelçisi tut
tuğu raporunda Fisher için "ulusumuzu Türklerin 
arasında gülünç ve rezil eden bu tip insanlar der
hal uzaklaştınlmalıdır" şeklinde beyanda bulun
muştur. Yine İngiltere'de yayınlanan bir kitaba 
göre  yılında İstanbul'da ateist görüşlü Mu-
serrin mezhebi oldukça güçlenmiş hatta Saray'da 
ve Harem'de dahi taraftar bulabilmiştir (5). 

Toplumu laikliğe götüren-ihtiyaç hissettiren-
bütün yollann tarihte tıkanılmış olmasına rağmen, 
yaşadığımız bu serüvenin ancak "fikir tercümesi" 
şeklinde tanımlanabileceğine dair iki delilin bu
lunduğundan bahsetmiştim. Bunlardan birincisi 
lisanımızda laikliği karalayan bir kelimenin olma
masıdır. Bunun sebebi ise dil ile o toplumun var-

 arasında yakın bir ilişkinin olması hali
dir. Zira tarihsel bir varlık olan dil, varlık dünyası
nı adlandırmak suretiyle oluşur. Toplumlar varlık
ları, başlanndan geçen olaylan ve yaşadıklan tec
rübeleri kelimelere şifreleyerek aktanrlar. Böylece 
insanlar aralannda dil vasıtası ile anlaştıklan gibi 
geçmişlerinden gelen birikimlerini de dil ile kav
rar, düşünür, günün şartlanna uyarlar, kurumsal-
laştınr ve pratiklerine geçirir ve daha zengin bir 
şekilde yine dil ile gelecek nesillere aktanrlar. Dil 
aynı zamanda bir toplumun hafızası ve düşünme 
imkanı demektir. Sürecin doğru işlemesi halinde 
herhangi bir kavram, o toplumun varlık dünyası
na ait otantik anlamını zihnimizde canlandınr. 
Mesela "ortaçağ" denildiği zaman bir Batılı ile 
Müslümana iletilen mesajlar taban tabana zıttır. 
Batılı için karanlık bir dönemi hatırlatırken 
man için aydınlık bir dönemi hatırlatır. Çünkü o 
zaman dilimine ait varlık dünyalan her iki toplum 
için farklı farklıdır. Ama siz "ortaçağ" kelimesinin 
varlık dünyasında karşılığını kendi toplumunuz
dan değil de Batıdan verirseniz, o zaman sizin or
taçağınız gitmiş başkalannın ortaçağı gelmiş de
mektir. Bu da ortaçağ hakkındaki düşüncenin si
zin toplumunuzda karşılığı olmayan, karşılığını 
başka toplumlann varlık dünyasında arayan bir 
yapı kazanması demektir. Doğrusunu söylemek 
gerekirse yapılan bu işe "düşünce" denmez, bir 

başka toplumun düşüncesinin sizin lisanınıza çevi
risi denir. İşte bu sebepledir ki laiklik kavramının 
bizim dilimizde karşılığı yoktur. Çünkü geçmişte 
ve günümüzde varlık dünyamızda bu kavramla 
izah edilebilecek bir olgu mevcut değildir. 

Diğer hususa, ülkemizde laikliğin bir ideoloji 
mahiyetinde anlaşılması ve uygulanması vakıasına 
gelince, bunun sebebinin tespitinde güçlük çekil
meyeceği açıktır. Mehmet Ali Kılıçbay batı ile biz
deki laiklik -laisite ve  "bu tarihe son
radan katılmaya uğraşmamız" tespitiyle izah edi
yor (6). Bir tarafta kavramı üreten Batı, diğer taraf
ta bu kavramı ödünç alarak bu tarihe sonra katıl
mak isteyen Türkiye. Elbette böyle bir ortamda 
Türkiye'de uygulanan laiklik bir ideoloji olarak algı
lanacak, devletçi elitçe toplum laik hale getirilmek 
için uğralışılacaktır. Toplum dayatma yoluyla da 
olsa Batının tarihi yürüyüşüne katılacaktır. Her ne 

  medeni kanunun bir toplumdan 
diğerine ithalinin kolay olmayacağını, çünkü o 
medeni kanunun toplumda yerleşmesinde rol oy
nayan törelerin ithal edilemeyeceğinden bahisle 
(7) bir toplumun diğer bir toplumun tarihini yaşa
yamayacağını ima etse de, bunun mümkün olaca
ğını iddia eden ilim ve fikir adamlan da mevcuttur. 
Mesela Takiyettin Mengüçoğlu bunun formülünü 
vermektedir. Sadece değişim yerine nezaketen ge
lişim kelimesini kullanarak "Bugün bizim yapma
mız  Batıdan aldığımız hukuk sisteminin 
varlık yapımıza uymadığını ileri sürerek, eski hukuk 
sistemine dönmeye çalışmak değildir; tersine bir 
eğitim seferberliği ile kendi görüş ve hayat şeklimi
zi geliştirerek bugünkü Batı kültürünün düzeyine 
yükselmeye çalışmalıyız. Çünkü eğer yeni hukuk 
sistemi sosyal yapımızın varlığına uymuyorsa, o za
man sosyal varlık yapımızı geliştirmek ilk yapılacak 
iş olmalıdır" (8). Batılılaşmak, laiklik gibi kavramla-
nn, insanlara bir dogma gibi dayatılması anlayışı
na karşı yine Olivier Abel'den alıntıladığımız cüm
le ile yazımıza sün verelim "laiklik, bir din haline 
dönüştüğü ölçüde, kendisi de laikliğin kurallanna 
uymak zorundadır" (9). 

1)  Abid Cabiri,  Siyasal Akıl,  
tabevi, istanbul, 1997. 

2)  Cökberk, Felsefe Tarihi,  Remzi Kitapevi, 
tanbul,  Nur Vergin, Din ve Devlet  Düşünce
nin Bitmeyen Senfonisi, Türkiye Günlüğü, Sayı 29,  

3) Nur Vergin, Türkiye Günlüğü, Sayı 29, s.8. 
4) Ali  islam ve Fanatizm,   Beyan Yayın

ları. 
5) Aytunç Altındal, Laiklik: Enigmaya Dönüşen Paradigma, 

S.54, Anahtar Kitaplar,   
6) Mehmet Ali Kılıçbay, Laiklik ya da Bu Dünyayı Yaşayabil

mek, Cogito Sayı: 1, 1994 s.l4. 
7)  Arkoun, Mardin, Avrupa'da Etik Din ve Laiklik,  

Metis Yay. 1995,  
8) Takiyettin Mengüçoğlu. Felsefeye Giriş,  Remzi 

Kitabevi, 1992, istanbul. 
9) Abel, Arkoun, Mardin, Avrupa'da Etik Din ve Laiklik,  30. 



 İlişkileri ve 
Laikliğin Paradoksu 

Osman Günümüzde, gerek dünyada 
ve gerekse bunun kaçınıl
maz uzantısı olarak Türki

ye'de ve bölgede meydana gelen ve gelmekte olan 
sosyal ekonomik, kültürel ve siyasal alanlardaki hızlı 
değişimler, çalkantılar ve yeniden yapılanmalar ister 
istemez Din-Devlet ilişkilerinin yeniden gözden geçi
rilmesini ve yeniden dizayn edilmesini zaruri kılmak
tadır. Devletin yeniden yapılanması için dış ve iç di
namiklerin hesaba katılması, Türkiye'nin geçirmiş ol
duğu tarihi sürecin de gözden geçirilmesi lazımdır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilindiği gibi yaklaşık al
tı yüz yıllık geçmişi olan Osmanlı Devleti'nin zengin 
mirası üzerine kuruldu. Yeni kurulan genç Cumhuri
yetin asker ve sivil bürokratları Aydınlanmacı Batı 
kültürüyle beslenmiş entelijansiyasmı da arkasına 
alarak toplumu tüm maddi ve manevi kurumlarıyla 
dönüştürmeyi kendine hedef seçti. Aydınlanmacı 
gelenekte din, kalkınmanın ve ilerlemenin önündeki 
en büyük engeldi. Dinin devre dışı bırakılması için 
de formül hazırdı: Laiklik. Batı dünyası ünlü Fransız 
devrimiyle dinî otoriteyi temsil eden kiliseyi safdışı 
bırakmış ve peşisıra ortaya koyduğu pozitivist ve 
materyalist felsefi düşüncelerle kilisenin egemenliği
ne, dolayısıyla dinin devre dışı bırakılmasına muvaf
fak olmuştur. Cumhuriyetin yeni entelijansiyası, Ba
tının, kültürel, siyasal ve dinsel yapısını irdelemeden, 
Hıristiyanlıkla islam dini arasındaki temel farklılıklan 
gözardı ederek, içinde yaşadığı toplumun yüzyıllara 
dayanan mirasına dönüp bakmadan ucuz ve ken
dince kestirme bir yolla toplumu dönüştürmeye kal
kışmıştır. Cumhuriyet aydınlannm, sivil ve asker bü-
rokratlann önünde tek formül vardır: Batılılaşmak. 
Bunun önündeki en büyük engel de din olduğuna 
göre laiklik formülüyle de bunu aşmak gerekecektir. 
Böylece bütün mesele hal edilmiş olacaktır. Bu kadar 
sığ ve dar bir görüş ufkuyla ve kör bir mantıkla top
lumun dinamikleri berheva edilmiştir. Yapısal olarak 
birbirine benzemeyen islam ile Hıristiyanlık birbirine 
kanştırılmak suretiyle hareket noktası yanlış seçilerek 
yola çıkılmış olduğundan, bundan elde edilmek iste
nen netice de haliyle farklı olmuştur. 

Batıda başlatılan Rönesans, Reform ve Aydınlan
ma ile ortaya çıkan laik ve seküler anlayış biçimiyle 
birlikte ilahî ve dinî olan,  yaşamın dışına itilerek 
yeni bir dönem başlatılmış oldu. Devleti düzenleyen 
ve onun mekanizmasını işleten yasalar artık ilahi ya
salar değildi. Kilise devre dışı bırakılmıştı. Aslına ba-

     başlayan sekülari-
  zasyon Hıristiyanlık için büyük bir ka

yıp sayılmazdı. Çünkü, Hıristiyanlığın 
tabiatında bu zaten mevcuttu. "Sezar'ın hakkının 
Sezar'a, Tannnın hakkının Tann'ya verilmesi" ilkesi 
Hıristiyanlığın temel  

Laiklik ve teokrasi herşeyden önce Batı siyasi kül
türünün geliştirdiği kavramlardır. Dolayısıyla Batı 
dünyasındaki  ilişkilerinde bunlar anahtar 
kavramlardır. Latince laicus kökünden türetilen laik 

 sözcüğü  anlamı itibariyle; ruhani 
olmayan kimse, dinî olmayan şey demektir. Laiklik 
ise, siyasal otoritenin, emredici yaptınm gücünü 
dinden almaması, meşruluğunu dine dayandırma
ması, devletin dinler arasında taraf olmaması, bun
lar arasında ayncalık gözetmemesi, din işleriyle dev
let işlerinin birbirinden ayn kabul edilmesi ilkesi ola
rak bilinir. Başka bir anlamıyla laiklik, dinin siyasi 
alandan elini çekmesi demektir. 

islam siyasi düşüncesinde ise bu kavramlann her
hangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü İslam dü
şüncesinde ve devlet yapısında din ve devlet işleri 
diye birbirinden aynlmış iki ayn alan sözkonusu de
ğildir. 

 bu yana Türkiye'de ve İslam dünyasın
da laikliğin  Batının dayandığı Hıris
tiyanlık ile islam dini arasındaki farklılıktan kaynak
lanmaktadır. Hıristiyanlıkta bir ruhbanlar ve ruhani
ler sınıfı vardır. Bu aynı zamanda imtiyazlı bir sınıftır. 
Oysa islam'da böyle bir imtiyazlı sınıf yoktur. 

Türkiye'de laiklik, ladini (dindışı) bir dayatma bi
çiminde tezahür etmiştir. Dinin devletten koparıl
ması ve bunlann iki ayn bağımsız alan olarak telakki 
edilmesi Türkiye aydmlanna özgü bir laiklik anlayışı
dır ki, halk buna Meşrutiyetten beri  adını ver
miş ve laikliğin uygulanmasını bu şekilde algılamış
tır. 

Türkiye laikliği, dinin devletten aynlması biçi
minde kabul edilmiş olmasına rağmen devlet, dini 
kendi haline bırakmamış, dini bizzat kendi eliyle dü
zenlemeye kalkışmıştır. Kur'an'ı Türkçeleştirmek, 
Türkçe Kur'an ile namaz kılmak, Türkçe ezan oku
mak gibi icraatlar  harflerinin kabulünün bir so
nucu olarak kabul edilmiştir. Türkiye laikliğinde din 
devletten ayrılmıştır ama, yine de devletin kontrol 
ve denetimi altındadır. "Halka güvenilemez. Çünkü 
dini halka bıraktığımız zaman korktuğumuz başımı
za gelir. Şeriatın hortlamasına imkân vermiş oluruz. 
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Dolayısıyla işi devlet eliyle düzenlemekte yarar var
dır. Nasıl  Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı zorun
luluktan doğmuştur. (F. Ahmet Barutçu, Siyasi Anı
lar) 

Cumhuriyet döneminin pozitivist aydınları dini 
redederken onun yerine toplumsal bir pekiştirici ola
rak laikliği koymaya çalıştılar. Bunun, tıpkı göle ma
ya çalma gibi sonuçsuz bir uğraş olduğunun farkına 
varamadılar. Yanm asn aşan sıkı laiklik uygulamalan-
na karşın geniş halk kitlelerinin giderek dine sanlma-
lannın tarihi, sosyal ve kültürel nedenlerini irdele
mek ve izlenen yanlış politikaları gözden geçirmek 
ve devleti yeni baştan dizayn etme zarureti ortada 
iken, kendini yenileme ihtiyacı hissetmeden yetmiş 
yıl geriye giderek totaliter, baskıcı ve buyurgan bir 
sistemle yola devam etmenin mantığı olamaz. 

Türkiye'de laiklik sadece otoriter ve müdahaleci 
rejimlere yardımcı olmuştur. Dini kendi bildiği gibi 
resmi bir söylemle yorumlayarak 
ona resmî bir hüviyet kazandırma
ya çalışmak; bu, aslında Türk la
isizminin bir paradoksudur. Bir ta
raftan laiklik ilkesine dayanılarak, 
dinin devletten ayn olduğu söy
lenmiş, öbür taraftan halkın dini 
anlayışını yönlendiren ve resmi bir 
devlet kurumu olarak çalışan Di
yanet işleri Başkanlığı Teşkilatını 
bünyesine kabul etmiştir. Aslında 
bu kurum vasıtasıyla bir "İslam 
Protestanlığı" oluşturulmak isten
miştir. Yetmiş yıl sonra aynı man
tıkla reformist bir takım çevreler 
tarafından "İslam protestancılı-
ğı"nın alenen teşvik edilmesi dik
kat çekicidir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kendini yeniden tanımla
mak ve yaptığı tanımın da içini 
doldurmak zorundadır. Şayet dev
let demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ise bu 
kavramlann ne anlama geldiğini her birinin tanımını 
yaparak ortaya koymalıdır. 

 yüzyıl Batı filozoflan Tanrının öldüğünü söy
lerken dine karşı aklın zaferini dile getirmek istediler. 
Ne var  Batı dünyası bunun bedelini iki dünya sa
vaşı ve bu savaşlann getirdiği nihilizm, başıboşluk, 
tatminsizlik, ruh sefaleti ve ahlaki sukut ile ağır bi
çimde ödedi. Aklı ve aklî olanı öne çıkaran Batılı ha
yat biçimi, nefsin tüm kaba arzulanna ve bedensel 
tüm bazlara cevap  onarılması güç bir ruh 
sefaleti sergiledi. Herşeyi rasyonel biçimde algılayan 
Batılı anlayış, aktüel yaşam içinde zaman zaman il
ginç tutum ve davranışlarla kendi filozof ve düşünür
lerini de hayrette bıraİ<tı. Bu olaylardan biri geçtiği
miz yıllarda Fransa'da yaşandı. Çağdaş Fransız düşü
nürü  Touraine kendi ülkesinde cereyan eden 
bir olayı hayıflanarak anlatır: "Bir kaç yıl önce Fran-

"Farklı toplumsal ve 
 ortamlardan 

gelen gençlerin ulusal 
düşünceyi, hoşgörüyü ve 

özgürlük istencini 
paylaşmalarını 

sağlayamadıktan sonra 
 yarar ki okul?" 

(Alain Touraine) Aynı 
soruyu, Türkiye laikliğinin 

 ve üniversiteli kız 
öğrencilerin  örtüleri 

karşısında geçirmekte 
 krizi de göz 

önünde tutarak laik 
elitistlere sormak  

sa'da görünüşte önemsiz bir olay meydana geldi. Li
seli üç genç kızın okulda türbanlannı çıkarmamalan 
ve okul müdürünün, bu dinsel aitlik göstergesini 
hoşgörmemesi okulla ilgilenenler ve laikliği savun
mak isteyenler arasında ateşli bir tartışmaya yol açtı. 
Danıştay sayesinde sonunda hoşgörü galip geldi, 
ama daha sonra başka bir lisede aynı durumdaki 
genç kızlar okuldan atıldı." Bu uygulamaya taaccüp 
eden Alain Touraine haklı olarak şöyle der: "Farklı 
toplumsal ve kültürel ortamlardan gelen gençlerin 
ulusal düşünceyi, hoşgörüyü ve özgürlük istencini 
paylaşmalannı sağlayamadıktan sonra neye yarar ki 
okul?" Aynı soruyu, Türkiye laikliğinin liseli ve üni
versiteli kız öğrencilerin baş örtüleri karşısında geçir
mekte olduğu krizi de göz önünde tutarak laik 
tistlere sormak gerekir. Üniversiteler şayet 
ğün, özgür düşüncenin ve hoşgörünün yuvalan ol
mayacaksa ne kıymeti var ki? "Bugün artık akılcı Ba
tının kendi tarihini unutmak pahasına tarihselliğin ve 

özgüriüğün tekelini elinde bulun
durduğunu öne sürmesi kabul edi
lebilir birşey değildir" diyen Toura
ine, dinin, her biçimiyle ilerleme
nin ve özgüriüğün düşmanı oldu
ğunu söylemenin anlamsız oldu
ğunun da altını çizer. 

Cumhuriyet dönemi ile biriikte 
Türkiye'de Batı örnek alınarak laik
lik adı altında dinin toplumsal ha
yattan sökülüp atılması hedeflen
miştir. Batı örnek alınırken Batı'nın 
din karşısında takındığı tarafsız ve 
nötr tavır takınılmamış, ilkeli ve 
ahlaki davranılmamıştır. Herşey-
den önce  ilişkilerinin 
nınnın ne olduğu belli değildir. 
Dolayısıyla dine karşı ve tabii ki di
nin günlük hayata yansımasına 
karşı yapılmak istenen her müda
halede laiklik bir manipülasyon 

aracı olarak kullanılmıştır. Hiç kuşkusuz devlet erkini 
ellerinde tutmak isteyen  bürokratlar bu
nun böyle olmasını kendi egemenliklerini sürdürme
leri açısından zaruri görmüşlerdir. Zaman zaman bu 
kadrolar din-devlet ilişkilerindeki bu belirsizlikten 
faydalanarak istedikleri anda dine müdahale etme 
imkanını ellerinde tutmuşlardır. 

Dinin devletin resmi söyleminin dar ve smıriayıcı 
hegemonyasından kurtanlması zarureti vardır. Res
mi bir din anlayışı bizi dini bir despotizme götürdü
ğü gibi, onu kişisel anlamda vicdanlara terk etmek 
suretiyle toplumsal ilişkilerden ve hayattan soyutlan
mış bir din haline dönüştürülmesine de nza göstere
meyiz. 

Laikliği ilke olarak benimseyen bir devletin, resmi 
bir din anlayışına sahip çıkması, böyle bir anlayışın 
gelişmesi için imkânlannı seferber etmesi herşeyden 
önce kendi kendisiyle çelişmesi demektir. • 
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Din Devlet İlişkileri ve 
Siyasal  

Din devlet ilişkilerinin tarihini en  
eski insan topluluklanna kadar 
götürmek mümkün. Ancak bu i 

ilişkinin en çarpıcı ve günümüze en fazla etki eden 
yanını Ortaçağla birlikte tüm Avrupa siyasi hayatı
nı belirleyen gelişmeler oluşturuyor. 

Kilisenin, hurafelerle dolu öğretisini aklı tutsak 
ederek, çoğu kez de engizisyon mahkemelerinde-
ki uygulamalannda olduğu gibi zalimce siyasete 
yansıtması yüzyıllarca süren mü
cadelenin nedeni oldu. 

Kilise ile aydmlann asırlarca 
süren bu mücadelelerini uzun 
uzadıya anlatmak ayn bir incele
me konusu. 

Bu bağlamda bizi ilgilendi
 Batı dünyasında cereyan 

eden  laik; teokrasi-sekü-
larizm; akıl ve din çelişkilerinin İs
lam dünyasına bire bir olarak in
dirgenip, indirgenemeyeceğidir. 

Böyle bir uyarlama  ile 
Hristiyanhğı; Kilise ile Camiyi ve 
papaz (ruhban) ile imamı (ule
mayı) aynı kategoride değerlendirmeyi gerektirir 
ki Müslüman aydmlann temel itirazlan bu nokta
yadır. 

İslam dünyasında bu konuyu siyasi, felsefi, tari
hi, kültürel, kurumsal ve sosyolojik olarak bütün 
yönleriyle irdeleyen yüzlerce eser mevcuttur. 

Batı dünyasının aksine Müslümanlar ahiret ile 
dünyayı bir bütün olarak kabul etmekte dini sade
ce soyut bir inanç ve ahlak olarak değil, doğum
dan ölüme kadar tüm hayatı tanzim eden ve Yara
tıcının vasiliğinin her an devam ettiği bir sistem 
olarak kabul etmekteler. 

Dinin Devlete Müdahalesi 

Hem laik Batılılann hem de Müslüman aydmla
nn en fazla tartıştıkları ana nokta budur. 

Seküler aydınlar Müslümanlan  ele aldık
tan sonra kendilerinden başka hiç kimseye yaşama 

Kısacası kamusal  an 
evrensel   

olarak tanzim  
Evrensel  ise 

   
  

  
  

 

   
  

 hakkı vermeyecek bir anlayışa sahip 
 suçlarken Müslümanlar da laikle

rin Tannyı yeryüzünden gökyüzüne ko
van bir anlayışa sahip olduklannı öne sürmekte ve 
bu anlayışa karşı çıkmaktadırlar. 

İslam'a göre devletin kurumlan ile bu kurumla
rın uygulayacakları kanun ve yönetmeliklerin ru
hunu dinden soyutlamak mümkün değildir. 

Yaratıcının hukuk, ekonomi ve ahlak ile ilgili 
emir ve yasaklan toplum hayatı
na yansır. 

Ancak bu kurallann bazı genel 
yanları haricinde kahir ekseriyeti 
sadece müslümanlan bağlar. 

Müslümanlann yalnızca ken
dilerinin sorumlu olduklan 

 tüm topluma (gayri müslim-
 dayatmaları ise kabul edile

mez. 
Kamusal alanın düzenlenme

sindeki temel tartışma farklı inanç 
ve kültürdeki topluluklann birlik
te nasıl yaşayacaktandır. 

 müslümanlann birirle-
 olan ilişkilerini düzenlerken müslüman olma

yanlarla ilgili ilişkilerini de tanzim eder. Bu konu bir 
hayli tartışmalı olup spekülasyona açıktır. Dinin 
farklı şekillerde ve çoğu kez de zorlama yorumlan 
kamusal alanı bazen bir açık hava hapishanesine 
çevirebilmektedir. 

Günümüzde kamusal alanı nötr olarak kabul 
eden görüşlere katılmak mümkün değil. 

Toplum hayatını yalnızca toplumu oluşturan 
fertlerin (çoğunluğun) ittifak edeceği (uzlaşacağı) 
kurallan esas alarak düzenleme kabul edilemez. 

Toplumun yüzde doksan dokuzu benimsese 
bile cinayet, hırsızlık, tecavüz, kölelik, angarya ve 
işkence meşru sayılamaz. 

Kısacası kamusal alan evrensel hukuka aykm 
olarak tanzim edilemez. Evrensel hukuku ise on
binierce yıllık insanlık tarihi boyunca gelmiş geç
miş bütün topluluklann kahir ekseriyetinin üzerin
de ittifak ettikleri genel doğrular olarak kabul ede-



24 
 

O) 

 < 

biliriz. Tevrat'taki On emir ile İncil ve Kur'an'da bu 
meyandaki emir ve yasaklar arasında bir çelişki söz 
konusu değildir. 

Evrensel hukuk olarak kabul edilen genel doğ
rularla Islami doğrular aynıdır. 

Dolayısıyla dini (tannsal) olan herşeyi akla ve 
bilime aykırı kabul ederek kamusal alanın dışına 
iten seküler anlayışı müslümanlann kabul etmesi 
İslam öğretisine de ters düşer. Tabii olarak toplum 
hayatıyla ilgili düzenlemelerde kutsala referansta 
bulunmak öğretinin gereğidir. 

islam tarihi tüm bu değerlendirmeler ışığında 
incelendiğinde Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve 
diğer inançlara sahip toplumlann birlikte yaşama-
larıyla ilgili çok müsbet örneklerle karşılaşılır. Etnik 
ve dini jenoside rastlanılmaz. 

 Ülkelerinde Laiklik 

Laikliğin en klasik ve avami tanımı dinin devle
te; devletin de dine müdahale etmemesi olarak 
özetlenebilir. Bu konunun çok uzun yıllar süren 
tartışmalar sonucu neticeye ulaştığı Batı dünyasın
daki laiklik uygulamalan ile İslam dünyasındaki uy
gulamalar arasında ciddi aynlıklar söz konusudur. 

Batıda tüm kuşatılmışlığı ve toplum hayatın
dan anndınlmışlığına rağmen yine de dine ait bir 
özerk alandan söz edilebilir. En azından devlet 
inanç ve kültüre müdahale etmez. Kilise (din) dev
lete karışmazken devlet de dine karışmaz. 

islam ülkelerinde ise devlet direkt olarak dine 
müdahale eder. Özellikle birinci dünya savaşı son
rası oluşan siyasi coğrafyada devlet, toplumu top-
yekün değiştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefin ger
çekleşebilmesi için de toplum belleğinin topyekün 
silinerek yeniden oluşturulması gerekir. Nitekim 
uygulamalar bu yönde olmuştur. 

Bu projede kısacası "Devlet Dini" halklara da
yatılır.  ülkelerinde laiklik zorla modernleştir
me sürecinin ideolojisi olarak laikçiliğe dönüşmüş
tür. 

Siyasal İslam 

Yirminci yüzyıl başlanndan itibaren sömürgeci
lerin, tüm İslam dünyasında başlattıklan kültürel 
ve siyasi işgale karşılık bir çok Müslüman aydının 
durum değerlendirmesi yaparak karşı siyasal ve 
kültürel oluşumlara girmesi günümüze kadar de
vam eden yeni sürecin de başlangıcı olmuştur. Ba-
tılılann siyasal iktidar vasıtasıyla gerektiğinde çoğu 
kez de zor kullanarak toplumu yukandan aşağıya 
değiştirme projelerine karşılık onlar da aynı yön
temle siyasi iktidan ele geçirerek toplumu onlar gi

bi tepeden aşağıya doğru dizayn etme yöntemini 
benimsediler. Üniform bir laik toplum oluşturma
ya karşılık üniform bir  toplum oluşturma an-
ti tez olarak benimsendi. 

Günümüzde özeleştiri yapan Müslüman 
 siyasal  ilgili olarak en fazla eleştirdikle

ri konulann başında üniform toplum modeli gel
mekte. 

Aynca tüm seküler modernleşme projelerinin 
aynlmaz unsuru olan etnik milliyetçiliğe (Alman, 

 Fransız, Pers, Kıpti Firavun, Türk milliyetçi
likleri) karşılık siyasal islam'ın şuur altında tepkisel 
bir Ortadoğu milliyetçiliğine, yer yer de "biz ve 
onlar" şeklinde dinin adeta bir etnisiteye indirge
nerek milliyetçilik şekline dönüştüğü eleştirileri 
önem arzetmekte. 

Siyasal İslam'ın en büyük hatalanndan biri de 
dini bir ideolojiye indirgeyerek "mana"nın, yani zi
kir, dua ve ibadetin ve Peygamberimizin "Ben gü
zel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" sözü 
ile "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik" 
ayetindeki hikmetlerin göz ardı edilmesidir. 

Siyasal  bidat ve hurafelere karşı müca
dele etmesi doğru olmakla birlikte bu meyanda 
topyekün geleneğe karşı savaş açması; geleneksel 
kurumları (tekke, zaviye, medrese, aşiret) dışlarken 
alternatif kurumlar oluşturamaması sudan çıkanlan 
balık misali halkla ilişkilerini berhava etmiştir. 

Tasavvufa karşı hasmane tavırlar ise felsefi (ke-
 tartışmalan da beraberinde getirmiştir, bir

çok İslam ülkesinde mevcut diktalardan ekonomik 
olarak da zarar gören, yer yer sefalet sınınna yakın 
fakirleşen geniş halk yığınlan imani ve tahkiki bir 

 anlayışından ziyade tepkisel olarak siyasal İs
lam'ın halk tabanını oluşturmuş, sosyalizm, sosyal 
demokrasi ve islam arasında gelgitler yaşanmıştır. 

Merkezin dışladığı tüm etnik, kültürel ve eko
nomik katmanları (sınıflan-çevreyi) örgütleyerek 
merkeze yürümek siyaseten gerekmekle birlikte 
imani bir hareketi salt sınıfsal bir harekete indirge
mek yanlıştır. 

Kuran veya hadislerde şekli ve kurumları teknik 
olarak belirlenmiş bir devlet modeli mevcut olma
yıp, bu şekliyle bir İslam devletinden bahsetmek 
mümkün değildir. 

Ancak "Hüküm Allah'ındır" düsturunca ana 
prensiplerini (hükümleri) Yaratıcının belirlediği ve 
bu kurallar doğrultusunda oluşturulan, zamana, 
zemine ve ihtiyaçlara göre formu değişebilen ku
rum ve  esastır. 

Hiçkimse tek başına Allah'ın vekili olamaz, sor-
gulanamaz konuma oturtulamaz. Temsil ve yöne
tim modeli ise ayn bir inceleme konusudur. • 
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 Anayasal Düzenlemeler 
Çerçevesinde  İlişkisi 

veya   Üzerine 
Mehmet Metiner 

1921 Anayasası ve 
O Zamanki Konjonktür 
Türkiye'de  ilişkilerinin nasıl bir seyir 

izlediğini anayasal düzenlemeler eşliğinde izlemeye 
çalıştığınız zaman ilginç sonuçlara varıyorsunuz. 

Elbette din-devlet ilişkilerini sadece anayasalara 
bakarak değil, iktidar seçkinlerinin laiklik anlayışları 
doğrultusunda geliştirdikleri uygulamalara bakarak 
da değerlendirmek gerekir. 

Ben bu yazımda işte bunu 
yapmaya çalışacağım. 

 Anayasasından başlaya
lım isterseniz. 

1921 Anayasasında devletin 
dini belirtilmiyor. Çünkü devlet o 
zaman zaten bir "din devleti" ve
ya "hilafet devleti" olarak kabul 
ediliyor. "Devlet dini"nin bu yüz
den belirtilmediği  Anayasa
sında saltanat hukuki bir varlık 
olarak tanınıyor. En önemlisi, 
1921 Anayasasının 7. maddesi 
TBMM'ye  şer'iyenin 
tenfizi", yani "Şeriat hükümlerin uygulama" görevi
ni yüklüyor. 

Bu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere, 
 Anayasasında din, hilafet ve saltanat en belir

leyici bir faktör olarak varlığını koruyor. 
Tabii bu belirleyicilik daha çok kağıt üstünde bir 

öneme sahiptir. Gerçekte pratik başka bir yöne 
doğru evrilmektedir. 

Nitekim  itibaren sistemli bir biçimde 
köklü değişikliklere gidildiği gözlenir. Sultan Vah-
dettin'in yurtdışına kaçışından sonra saltanat ilga 
edilir. (1 Kasım 1922) Saltanatı ilga eden Meclis, 
Rauf Orbay'm Başbakan olduğu bir dönemde Dr. 
Adnan Adıvar'm başkanlığını yaptığı meclis oturu
munda Şer'iyye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendi'nin fet-

Yeni Halife olarak  
  

etrafında  
odaklarının  

 sonra  
Kemal, kurmayı 
tasarladığı  

  
gireceğini sezer ve  

 geçerek'  
kaldırma yoluna  

vasıyla Abdulmecit Efendi'yi Halife olarak seçer.  
Kasım 1922) 

Görüldüğü gibi,  sistem kağıt üstünde 
hala "Hilafetçi" bir sistemdir. 

Mustafa Kemal ve arkadaşlannm kafasındaki sis
tem bu olmamasına rağmen, o dönemde bu sistem 
şartlar öyle gerektirdiği için aynen korunmuştur. 
Tabii bu arada da "yeni sistem"in temelleri atılma
ya başlanmıştır. Pragmatist bir eylem adamı olan 
M. Kemal, koşullann olgunlaşmaya başladığını gör

düğü andan itibaren Saltanatı kal
dırdığı gibi  Hilafeti de 
vetmiştir.  

Yeni Halife olarak seçilen Ab
dulmecit Efendi'nin etrafında ikti
dar odaklannın oluştuğunu gör
dükten sonra M. Kemal, kurmayı 
tasarladığı "yeni sistem"in tehlike
ye gireceğini sezer ve derhal hare
kete geçerek hilafeti kaldırma yo
luna gider. (3 Mart 1924) Hilafe
tin kaldınlması gerektiğine ilişkin 
teklifin görüşüldüğü meclis oturu
munda lehte konuşanların başın

da din  sıfatını taşıyan bazı kimselerin 
gelmesi ise hayli manidardır. (Şeyh Saffet ve ünlü fı
kıh bilgini Seyyid Bey gibi.) 

Hilafetin ilga edildiği gün Şer'iyye ve Evkaf Ve
kaleti de kaldınlır ve bunun yerine Diyanet İşleri 
Başkanlığı (DlB) ihdas edilir. En önemli yasal deği
şikliklerden birini de, kabul edilen Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu oluşturur. 

  Meclis tarafından kabul edilen bu 
radikal anayasal değişikliklerle birlikte "yeni sis-
tem'in temelleri de atılmış olur. 

Bu yeni anayasal düzenlemelerle: 
1) Osmanlı sisteminin sacayağını oluşturan 

miyye sınıfı (Ulema) bir anlamda tasfiye edilir, fonk-
siyonsuz-işlevsiz hale getirilir. 
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2. Din devletin kontrolüne ve denetimine soku
lur. 

 sınıfının-ulemanm tasfiye edilişi, bir an
lamda halkın siyasi merkezden dışlanması anlamına 
gelmektedir. Çünkü "yeni düzeni" kuranlar (asker-

 bürokratlar) halka değerler düzeyinde zaten ya
bancılaşmış kimselerdir. Osmanlı örnekliğinde as-

 bürokratlar, Batı'nm modernleşmeci ide
olojisini topluma taşımak amacında olan kimseler 
olduklan için doğallıkla bu yabancılaşma handiyse 
"karşıtlık" derecesine bile çıkmıştır denebilir. 

Jakoben modernliği temsil eden  bü
rokratlar (seyfiyye ve kalemiyye sınıfını oluşturan 
seçkinler) "yeni düzen"in kuruculan olmalan hase
biyle artık tek hakim güç olarak siyasi merkezdeki 
yerlerini sağlamlaştırırlar. Artık  engelleyebile
cek veya dengeleyebilecek başkaca bir güç odağı 
da kalmamıştır. 

Osmanlı siyasi-idari sisteminde yürütmenin için
de yer alan Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin yeni ana
yasal düzenlemeyle yürütmenin dışına çıkanlması 
ve DİB örnekliğinde olduğu gibi yürütmeye bağlı 
bir organa dönüştürülmesi, hiç kuşkusuz çarpıcı bir 
olgudur. 

Merhum Ali Fuat Başgil'in kategorileriyle konu
şacak olursak, yeni Cumhuriyetçi düzenlemeyle 
"devlete bağlı din sistemi" getirilmiş olmaktadır. Bir 
başka deyişle, din artık "yeni düzen"de resmen 
devlete bağlı bir "kuruluş" haline dönüştürülmüş
tür. 

Bütün bu değişikliklerin ikinci Meclis tarafından 
gerçekleştirilmiş olması elbette tesadüfi değildir. 

Bilindiği  Birinci Meclis, siyasal anlamda de
mokratik temsil yeteneği daha güçlü, çoğulcu bir 
meclistir. O mecliste M. Kemal'e muhalefet daha 
bir uç noktadadır. M. Kemal'in Meclis Başkanı ola
rak "tek başına" hareket ettiği ve "diktatörlük" kur
mak istediği yolunda sert siyasi eleştirilere muhatap 
olduğu bilinmektedir. M. Kemal ve yakın çalışma 
arkadaşlanna yönelik bu siyasal muhalefetin çok ak
tif ve yoğun olduğu bir mecliste bu tür radikal de
ğişikliklerin kolaylıkla kabul edilmesi mümkün değil
di. Bu yüzden Birinci Meclis'in tasfiyesi gerekiyordu. 

Birinci Meclis'in tasfiyesinde, özellikle başını Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Ulaş Beyin çektiği 
ikinci Grup'un faaliyetlerinin rol oynadığını belirt
mek gerekir. Prens Sabahattin'in siyasal çizgisine 
daha yakın duran, daha demokrat ve liberal yakla
şımlarıyla dikkati çeken İkinci Grup'un etkili siyasal 
muhalefetinin yanısıra Birinci Mecİis'te din adamla-
nndan oluşan bir grubun varlığı da M. Kemal'in 
yapmayı düşündüğü değişiklikler için bir engel teş
kil ediyordu. (Bkz. Ahmet Demirel, Birinci  

Muhalefet, İkinci Grup, İletişim Yayınlan ist.) 
ikinci Meclis'in oluşumu bu engeli tümden orta

dan kaldırmadıysa da büyük ölçüde bertaraf etti de
nebilir. İkinci  artık muhafelet yok denecek 
kadar  işte  Anayasası bu değişikliklerle 
birlikte gündeme gelir. 

 Anayasası ve  
 Doğru Bir Evrim 

 Anayasasında devletin dini açıkça belirtilir: 
"Türkiye Devletinin dini, din-i İslam'dır." (Madde 2) 
1921 Anayasasında Meclise yüklenen "Şeriat ahka
mını tenfiz" görevi, '24 Anayasasında da aynen mu
hafaza edilir. '24 Anayasası kağıt üstündeki bu hü
kümleriyle sanki bir "din devleti"nin anayasasıymış 
gibi görülür. Nitekim Prof. Dr. Çetin Özek de '24 
Anayasasını bu özelliğiyle "Teokratik yapıda bir 
anayasa" biçiminde değerlendirir. (Bkz. Çetin 
Özek, Devlet ve Din) 

Gerçekte M. Kemal'in kafasındaki Cumhuriyet, 
ulus temelinde örgütlenmiş "laik" bir Cumhuri-
yet'tir. Ancak koşullar henüz tam olgunlaşmadığı 
için başka türlü davranılır. 

'24 Anayasasındaki hükümler ne olursa olsun 
gerçekte uygulamalar başka türlü olmuştur. Kağıt 
üstünde resmi bir "dini" olan devlet, uygulamala
rıyla "laik"tir. Nitekim  aşamalarda bu "laik" 
uygulamalar "resmiyete-aleniyete" dökülür. 

 Nisan   sayılı Teşkilatı Esasiye 
Kanunu'nun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun'la 
'24 Anayasasının 2. maddesi ilga edilir. Sözkonusu 
kanunla ayrıca meclisin "Şeriat hükümlerini tatbik" 
yükümlülüğü ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere 
milletvekillerinin dini yemin biçimleri de kaldınlır. 
Gelinen bu süreçle birlikte artık "devletin dini" yok
tur. Ama henüz laiklik de telaffuz edilmemektedir. 

Laiklik 1937'de  sayılı kanunla kabul edilir. 
Malatya Mebusu İsmet inönü ve 153 arkadaşının 
teklifi üzerine kabul edilen laiklik, dini sadece devlet 
hayatından değil, memleket ve toplum hayatından 
da kopanp atmayı amaçlayan bir laikliktir. Yani 
Fransız tipi jakoben-otoriter bir laikçiliktir. 

Laiklik teklifinin görüşüldüğü meclis oturumun
da hükümet adına konuşma yapan İçişleri Bakanı 
Şürkü Kaya'nın şu sözleri, o dönemde iktidar seç
kinlerinin laiklikten neyi amaçladıklarını tüm yalınlı-

 ortaya koymaktadır: "Bizim istediğimiz hürri
yet, laiklikten maksadımız dinin memleket işlerinde 
müessir ve amil olmamasını temin etmektir. Bizde 
laikçiliğin çerçevesi ve hududu budur... Biz diyoruz 
ki, dinler vicdanlarda ve mabedlerde kalsın, maddi 
hayat ve dünya işlerine kanşmasın. Kanştırmıyoruz 
ve kanştırmayacağız." 



Görüldüğü gibi, din, sadece devlet işlerinden 
değil "memleket işlerinden" ve "maddi hayattan" 
koparılarak vicdanlara ve mabedlere hapsedilmek 
istenmektedir. 

 bu laiklik anlayışı, değerli bilimadamı Şerif 
Mardin'in deyimiyle, "laik jakobenizm"dir. Bu anla
yış doğrultusunda bir dizi değişiklik yapıldığını he
pimiz biliyoruz. 

"Yeni düzen",  Küçükömer'in deyimiyle, gi
derek halkına yabancılaşmaktadır. İktidar seçkinleri
nin kıblesi ile halkın kıblesi farklılaşmaktadır. 

Devletçi seçkinlerin modernleşme serüveni, bir 
bakıma "toplum değiştirme serüveni"ne çok ben
zemektedir. 

Batı'nın aydınlanmacı felsefesinden ilham alan 
ve pozitivizmi modern insanın "yeni dini" biçimin
de algılayan iktidar seçkinleri, vicdanlara ve mabed
lere sıkıştırdıkları dine orada da rahat nefes aldır
mazlar. 

Din, devletin laikçi müdahale
lerine sürekli maruz kalır. 

Tek parti döneminin din poli
tikaları "müdahaleci" ve "baskıcı" 
olmak gibi bir özellik taşır. 

Ezan ve Kamet'in Türkçe okut-
turulması bunun çarpıcı bir örne
ğini oluşturur. Ziya Gökalp'in, "Bir 
ülke ki minarelerinde Türkçe ezan 
okunur" arzusu hayata geçirilir. 
Minarelerde "Tann Uludur..." ni
daları yükselir. Kur'an bile Türkçe 
okutturulur.  Türkçe  Kerim'i, 22 Ocak 

 Hafız Yaşar Okur isminde biri okur. Ezanı ve 
kameti Türkçe yerine Arapça okumaya yeltenenler 
için cezai müeyyideler getirilir. 

2 Haziran İ 941 tarihinde, 4055 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun'la 
Türk Ceza Kanunu'nun  maddesinin ikinci 
fıkrasına eklenen "Arapça ezan ve kamet okuyanlar 
üç aya kadar hafif hapis,  liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasıyla cezalandınlır" hükmünde cezai 
yaptırım getirilerek bu duruma ilişkin yasal bir dü
zenlemeye gidilir." (Bkz.  B. Tarhanlı, Müslü
man Toplum "Laik" Devlet, Afa Y., s. 20) 

Değerli bilimadamı Doç.  Tarhanlı'nın 
 bu dönemin modernleşmeci ve laikçi 

politikalanna ilişkin tesbitine aynen katılıyorum: "Bu 
dönemde amaç yalnız devletin ya da "siyasal"ın de
ğil, aynı zamanda toplumun ve  da 
laikleştirilmesidir." (a.g.e., s.21) 

CHP'nin tek parti döneminde sürdürdüğü katı 
laiklik anlayışı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uygula
ma alanında yumuşak bir geçiş kazanır.  
arası dönem, böyle bir değişimin yaşandığı bir sü-

felsefesinden   
 pozitivizmi  
insamn "yeni dini" 
biçiminde aigdayan 

  
vicdaniara ve mabedlere 

 dine orada 
da  nefes 

 

reçtir. Bu süreç, DP'nin Türk siyaset sahnesine çık
masından sonra da  içerde de halktan bu 
tür talepler yükselmeye başlamıştır. Şerif Mardin 
bunu,  (halk) islam'a dönüş isteği belirmiştir" 
biçiminde ifade eder. (Bkz. Ş. Mardin, Din ve İde
oloji, iletişim Y.) 

"Öldürücü Zehir" Yaklaşımından 
Uzaklaşma veya Katı Laiklikliği 
Gevşetme Politikası 
24 Aralık  Meclis'te "din eğitimi" konu

su görüşülürken Bursa Milletvekili Muhittin Baha 
Pars ve istanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Tann-

 Komünizm tehlikesine karşı manevi direnci 
sağlamak üzere okullara din eğitimi konulmasını ta
lep ederler. Bu talep, aslında dini kullanma talebi
dir. Zaten devlet tekelinde ve kontrolünde olan di

nin Komünizme karşı bir barikat 
olarak kullanılması teklifine CHP 
Genel Sekreteri ve o dönemin 
Başbakanı Recep Peker şiddetle 
karşı çıkar. Peker'in karşı çıkışında 
sarfettiği sözler, egemen Cumhu
riyetçi elitlerin dine ("şeriata") ha
la "öldürücü bir zehir" gözüyle 
baktıklannı çok çarpıcı bir biçimde 
ortaya koymaktadır: "Komünizm 
denen içtimai zehirden bünyeyi 
korumak için onun yanında yavaş 
yavaş genişleyecek bir şeriat haya

tının ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düşünmek, 
aşağı yukan bir öldürücü zehrin laakal onun kadar 
öldürücü olan başka bir zehirle tedavi edileceğini 
zannetmekten ibarettir." (Bkz. Tarhanlı, a.g.e.,) An
cak Peker'in bu tepkisine rağmen içerde ve dışarda 
oluşan koşullar CHP'yi daha yumuşak bir laiklik an
layışına sevkeder. 

Dışarda "yeni bir dünya" kurulmaktadır. Sovyet 
tehdidi karşısında Türkiye "hür dünya"nın yanında 
yer almak zorunda kalmıştır. "Hür dünya"ya kabul 
edilebilmesi için de "tek partili siyasal rejimi"ni ve 
"katı tutumu"nu değiştirmesi  içerde 
de DP bir muhalefet partisi olarak giderek güçlen

  DP'ye kaptırmamak için CHP'nin, 
din üzerindeki katı tutumunu gevşetmesi gerek
mektedir.  Kasım  toplanan CHP 7. Ku
rultayı bu yeni konjonktürel durum karşısında laikli
ği daha yumuşak uygulamak konusunda bazı karar
lar alır.  Hacca gideceklere döviz tahsis edil
mesi, Şubat  ilkokul 4. ve 5. sınıflara seçme
li din derslerinin konulması,  Ankara'da İla
hiyat Fakültesi'nin açılması,  Milli Eğitime 
bağlı İmam-Hatip kurslarının açılması ve 1950'de 
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"Türk büyüklerine ait türbeler" ve "sanat değeri 
olan türbeler"in yeniden ziyarete açılması gibi uy
gulamalar, alınan bu kararlar cümlesindendir. "İs
lamcı" orjinli Şemsettin Günaltay'm Başbakanlığa 
getirilmesi de bu yeni dönemin laiklik ve din politi
kalarına ilişkin bir karann sonucu olmuştur denebi
lir. 

Ancak CHP bu dönemde  maddede bir de
ğişiklik yaparak "din devleti propagandası"nı suç 
kapsamına alır. 

Din gene denetim ve kontrol altındadır. Dini 
hürriyetler de ibadetler düzeyindedir. Bir tek kont
rollü bir biçimde "din eğitimi"ne izin verildiği gö
rülmektedir. Dinin "siyasallaşması" veya "kamusal 
alana" yönelik taleplerde bulunması yasaktır. "Siya-

 dine dayandınlmasmı talep etmek, bunu bir 
görüş olarak dahi ileri sürmek suç sayılmaktadır. 

Demokrat İktidarın Din Politikaları 
DP iktidannda ise CHP'den daha ileri yumuşa

malar görülür.  Haziran  tarih ve 5665 sayı
lı kanunla, Arapça ezan yasağı kaldınlır. (Aslında bu 
kanun, ezanın Arapça okunmasını öngören bir ka
nun değildir. Ezanı Türkçe'den başka bir dille de 
okumayı serbest bırakan bir kanundur.) 

CHP'nin ilkokullarda başlattığı seçmeli din ders
leri uygulaması programın bir parçası haline getiri
lerek sürdürülür. Aynca ortaokullann ilk iki senelik 
programına din dersleri katılır.  

CHP'nin açtığı  kurslan yeterli 
meyerek 1951 yılı içinde Ankara,  Adana, 

 Maraş, Konya ve Kayseri'de birer 
tip okulu açılır. Yüksek İslam Enstitüleri kurulur. 
(1959) 

DP'nin din politikası görüldüğü üzere çok daha 
halka yakındır. Ama bu dönemde de "siyasal alan" 
veya "kamusal alan" dine kapalıdır. CHP'nin  
maddede yaptığı değişiklik özü itibariyle, hatta bel
ki biraz daha abartılı bir dille muhafaza edilir. 

DP'nin  çıkardığı Vicdan ve Toplanma 
Hürriyeti'nin Korunması Hakkında Kanun, bu ba
kımdan çarpıcıdır. 

'61 ve '82 Anayasalarında 
Din ve Laiklik 

 Anayasası laikliğe çok fazla vurguda bulu
nur. Laiklik tanımlanmaz, ama laikliğin bir devlet 
düzeni olarak korunacağı ve kollanacağı belirtilir. 
Çetin Özek'in belirttiği gibi, "Anayasa, laiklik ilkesi
nin içeriği açısından bir yenilik getirmemiş, buna 
karşılık laik devlet düzenini korumaya ve düzenle
meye yönelik maddeler bir yenilik olarak belirmiş
tir." (Bkz. Çetin Özek, a.g.e.) 

'61 Anayasası  seçkinci cephenin 
(asker, sivil bürokrasi ve aydınlar ittifakının) anaya
sası olma özelliğini taşır. 

 Anayasası ise hem CHP'nin tek parti döne
minde uyguladığı laiklik anlayışından, hem de '61 
Anayasasındaki laik düzenlemelerden uzaktır. Bir 
bakıma Muhittin Baha Pars ve Hamdullah Suphi 
Tannöver'in  "Komünizme karşı manevi bir 
direnç oluşturmak amacıyla dinden yararlanma" 
teklifi hayata geçirilmiştir.  Eylül döneminde din 
yaygın bir biçimde devlet tarafından kullanılmıştır. 
Din toplumda birleştici bir öge olarak öne çıkartıl
mıştır. Din ve ahlak dersleri okullarda zorunlu hale 
getirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Yürütme 
Bölümü"nde yer verilmiştir. Ama bütün bu düzen
lemelere rağmen  madde katı bir biçimde mu
hafaza edilmiştir. Din ve Vicdan Hürriyeti'ni tanıyan 
24. madde, bir başka maddeyle (14. maddeyle) 
nırlandınlarak güdük hale getirilmiştir. 

Dinin devlet karşısındaki statüsü özde hiç değiş
memiştir. Sadece din, daha fazla ve ağırlıklı bir bi
çimde devletin hizmetine koşulmuştur. 

 Laiklik Hala Varlığını 
Sürdürüyor 
Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Türkiye'nin la

iklik anlayışı özde hiç değişmemiş, ama biçimde de
ğişikliklere uğramıştır. Din, devletin hizmetinde bir 
kurum haline dönüştürülmüştür. Devlet, gerekti
ğinde dinden yararlanma yoluna gitmiştir. Din, "si-
yasal"ın dışında durması gereken, devletin emrin
deki "kutsal" bir kurum biçiminde algılanmıştır. Din 
"bireysel alana" hapsedilmiştir. Dinin sıkıştınldığı 
alan "vicdanlar" ve "mabedler" olmuştur. Zaman 
zaman (tek parti döneminde özellikle) "vicdan-
lar"da ve "mabedler"deki dine de rahatlıkla müda
hale edilebilmiştir. Hala bugün camilerde ne tür 
hutbelerin okunup okunmayacağına veya ne tür 
vaazlar verilip verilmeyeceğine devletin din kurumu 
karar verebilmektedir. 

Türkiye'de  ilişkisi hayli sorunludur. 
Çünkü jakoben laiklik anlayışı hala iktidar seçkinleri 
tarafından sürdürülmektedir. Bu bakımdan Türki
ye'nin hem bir din sorunu, hem de temelde bir de
mokrasi sorunu mevcuttur. Bu haliyle Türkiye ne la
iktir, ne de demokratiktir. Ama tam anlamıyla oto
riter laikçi ve cumhuriyetçi bir ülkedir. 

Devletin bütün inanç gruplan karşısında tarafsız 
olabilmesi, özgürlüklerin sonuna kadar kullanılabil
mesi ve "kamusal alan"ın herkese açık bir alan ola
rak fonsiyon görebilmesi için, Türkiye'nin sahici bir 
demokrasiye ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı 
vardır. • 
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alta Köşkü"ndeki akşam yemeği, 
bul'un muhteşem mazisini bize bugün 
yaşatmak için eşsiz bir jestti. Burası bir 
zamanlar saltanata ait bir mekandı; za
ten bizi ağırlayan  Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve iktidardaki Refah 

Partisi'nin yükselen yıl
dızı Recep Tayyib Er
doğan da Türkiye'nin 
geçmişine anlaşılır bir 
özlem duyuyor. Dina
mik, kendinden emin, 
genç ve entelektüel bir 
kişilik olan Erdoğan 
Türkiye'nin geleceğine 
de göz diken bir portre 
çiziyor. 

Çoğunca günlük si
yasetin sığ kalıplarıyla 
da olsa çoğu kimse Er
doğan'a yakın bir gele
cekte Başbakan Nec
mettin Erbakan'ın Re-

fah'taki halefi gözüyle bakıyor. Ancak 
bizim yemeğimizde siyaset değil, kül
tür ve tabii ki İslam kültürü konuşulu
yor. 

Başkan ve çalışma arkadaşlan Müs
lüman dünyanın entelektüel faaliyetle
rinin merkezi konumunu İstanbul'a ye
niden kazandırmaya büyük önem veri
yor. Bizim katıldığımız konferansın 
amacı da bu hedefin bir  is
tanbul'da bunlar olurken Ankara'da 
yaşlanan generaller Türkiye'nin kuru
cusu Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa 
ettiği yapıya yönelen çok yönlü tehdit

ler çerçevesinde yaşlanan politikacıia-
nn kulaklannı çekiyordu. Demokratik 
Türkiye'nin kağıt üzerindeki yöneticisi 
Başbakan Erbakan teoride astlan olan 
kişi ve kurumlardan aldığı emirleri ih
mal ettiği için terletiliyordu. Hiçbir ikti
dar Erbakan iktidan kadar muhalefete 
benzememişti. Halbuki İstanbul, Anka-
ra'daki kavgalara kayıtsızlığıyla işte bu 
sözkonusu tehdidi simgeliyordu. On 
iki milyon nüfusuyla an kovanını andı
ran bu kent hiçbir kuşku/korku duy
madan kapitalizmin mantığını kavra
mıştı. Son ziyaretimin üstünden geçen 
on iki yılda kent tanınamayacak dere
cede  işte  bu 
patlamanın hem ürünü hem de bun
dan en fazla yararlanan sınıftı. 

İslamcı gelişimi yakından inceleyen, 
kendisi "sağlam" bir laikçi olan  Türk 
yazar yemekten önce İslamcılann ülke
de artık mahrum sınıfı temsil etmedik
lerini söylüyordu. Yazann belirttiğine 
göre Türkiye'deki bilgisayan endüstrisi 
ve perakende ticaret  elin
deydi. "Bunlar kurulu düzene karşı de
ğiller" diyordu yazar iç geçirerek "sa
dece mekanizmayı ellerine geçirmeyi 
düşünüyorlar." Dünyanın diğer yerle
rindeki İslamcı serüven de bu sözleri te
yit ediyordu. Mısır, Ürdün, Sudan, Ma
lezya ve diğer pekçok Müslüman ülke
de büyüyen kitlesel İslamcı gruplann 
çekirdeğinde bir işçi ya da bir çiftçi 
görmeniz pek mümkün değildir. 

Bunlann çoğu genellikle orta sınıf
tan üniversite öğrencileri ya da me-
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zunlandır. Modern  kökleri
ni varoşlarda ve yoksul sınıflarda ara
mak karanlıkta kaybolan iğneyi aydın
lıkta aramaktan farksızdır.  
mahrumlar üzerine yoğunlaştıklan za
man, buradaki güdü ya feragat ya ikti
dar arayışı ya da her ikisi olmalıdır. 

 kitleler arasındaki imajla
rına büyük önem veriyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, elinde telefon an 
gibi çalışan, becerikli, dinamik, genç 
aktivistlerin idaresinde saat gibi çalışı
yor; bu manzara "Protestan iş 
kı"nın yaşama yansıyan biçimini sunu
yor. 

Ne var ki geleceği hedefleyen bu 
refah arayışının ortasına elle tutulur bir 
korku yerleştiriliyor: İslam. Akbabalar 
gibi etrafımıza üşüşen gazeteciler en
dişe ve şaşkınlık kokan sorular soruyor. 
Bir de bu durum bulaşıcı bir hastalık 
gibi yayılıyor. Otuz altı saat içinde ya
zılı ve görsel medyaya sekiz röportaj 
vermek zorunda kalınca politikacılara 
acımaya bile başlıyorsunuz. Meslekta
şım Profesör Ali Mazrui kendisini ısrar
la Türkiye'nin iç siyasetine çekme ça-
balanna kahramanca direniyordu. Na
zik ve terbiyeli misafirler ev sahipleri
nin dahili çatışmalanna bulaşmaz. An
cak ev sahipleri de vereceğiniz bir ce
vaba [ya da yoruma] hayır demezler. 
Zaten sonunda Mazrui bile pes etti ve 
bir gazeteciye laik düzenin paniğinin 
yersiz olduğunu söyledi. 

Mazrui'ye göre, olup biten şey şuy
du: Sarkaç bir tarafa fazlasıyla eğilmiş
ti ve artık bu fazla salınma düzeltilme
liydi. Birçok Türk Avrupa'daki yardımcı 
oyunculuğu değil Müslüman dünya
daki başrolü tercih ederdi. Dolayısıyla 
bu durum böyle bir korku yaratmama
lıydı. 

Bana gelince, ben öyle ketumluk 
yapmadım. Zaten diğer insanlara ne 
yapmak gerektiğini söylemek benim 
ânm değil kânmdır. Sonuçta bu da di
ğer insanlann işine burnumuzu sok
mak için açık bir davetti. Sürekli olarak 
Türk "sekülarizmi"ne yönelen Islami 
tehdidi soranlara ben de bir soruyla 
karşılık veriyordum: "Hangi seküla-
rizm?". Bir ara iki gazeteciye, sanılanın 

aksine Islamcılann iktidara gelişi ile 
Türkiye'nin tam da şimdi hakkıyla laik 
olduğunu söyledim. 

Sözlerimin kendilerine çevrilmesiy-
 bu iki genç kadının yüzlerindeki şaş

kınlığı izledim (Türkiye'deki önemli 
durumlardan biri de budur.  
genel olarak Arapça, İngilizce ya da 
Fransızca ve çoğunca da hepsini konu
şan kozmopolit kişilerken, karşılaştığım 
laikçilerin çoğu yalnızca Türkçe konu
şuyor). 

Bu durumda açıklama yapmak ge
rekiyordu, onlara dedim ki: Bana göre 
Türkiye hiçbir zaman laik bir ülke ol
madı. Osmanlı sultanlannın mülayim 
teokrasisinin yerini Türkiye Cumhuri
yeti ile birlikte Atatürk kültü üzerine bi
na edilen katı bir teokrasi aldı. Burada 
düzen "inançlann çoğulculuğu" içinde 
İslamcılarla uzlaşma konusunda ne ka
dar kendine güvenirse sistem o denli 
sağlam, emin ve aynı zamanda da ger
çekten laik olur. Eğer bu teokrasi ken
di tekel ve hegemonyasını kurarsa o 
zaman bu, hem gerçek laiklikten bir 
kopuş, hem de kendisine karşı bir isya
na davetiye olur. 

Muhataplanm ikna olmamıştı. Ken
di düzenlerini kurmalan için laik devle
tin kendilerine sunduğu kaynaklan kul
lanan ve ardından da İslam hukuku
nun tatbikini isteyerek laikliği bitirme
ye yeltenen İslamcılar hakkında ne dü-
şünüyormuşum? Bildiğim kadarıyla, 
dedim ilk olarak, Türkiye'deki islamcı
lar İslam hukukunu tatbik ve laikliği 
feshetme çalışması yapmıyordu. 

Ancak öyle bile olsa bu, her de
mokrasinin temin ettiği bir haktır. Her 
insan ya da grup istediği politikayı sa
vunabilir. Sonuçta politikalar arasında 
seçim yapacak olan halktır. 

Dolayısıyla demokrasinin o meşhur 
bilmecesine gelip dayanıyoruz. Bu, Ef
latun kadar eski bir tartışmadır. Bir 
grup, demokratik yollarla iktidara gelip 
de demokrasiyi rafa kaldıracaksa? Be
nim bu soruya verecek hazır bir ceva
bım bulunmuyor ama bana göre tar
tışmamız gereken asıl sorun budur 
(ama yeterince tartıştığım da söylene
mez). Asıl sorun da bu ya, dedi bir ha-
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mm.  halka ulaşıp dini argü-
manlan kullanarak  ayartabiliyor-
muş. Bu vaziyet böyle giderse imiş en 
fazla yirmi yıl içinde İslamcılar halk 
desteğini tamamen ellerine geçirecek
lermiş. Şaşırma sırası bana gelmişti. Bu 
kadın siyaset sahnesinin, tek grubu ol
mayı bırakın en güçlü grubu bile ol
mayan  neden engellene
mez olduğunu düşünüyordu? Seküla-
rizmin vaziyeti mi şüpheliydi, yani se-
küiarizme mi inanmıyordu? Bunun 
böyle olmadığı belliydi, ama Islami 
çağrıya direnmede kitlelere de güven
miyordu. 

Böyle bir son karşısında verebilece
ğim bir garanti yoktu. Eğer halkın ezi
ci çoğunluğu İslamcılara kayacaksa, 
kuşatılmış bir sekülarist azınlığı tatmin 
edecek, demokrasi sınırlan içinde sa
dece, o da belki, şunu önerebilirdim: 
Tekelin bozucu etkilerini yok etmek 
için tasarlanan anti-tröst yasaların siya
sal eşdeğerini tasarlamak. 

Türkiye gibi bir ül
kedeki bütün siyasal 
gruplar, büyüklüğü ne 
olursa olsun hiçbir si
yasal grubun çiğnene-
meyeceği minimum 
haklar ve siyasal hare
ket garantisi üzerinde 
anlaşabilir. Böylelikle 
laikçiler ebedi bir yaşa
ma alanına, yani bekle
nen İslamcı tufanı için
de bir "Nuh'un Gemi-
si"ne sahip olabilir. 

Burada sorun şu
dur: "Laik" düzen san

ki tufan olmuş gibi davranıyor. Yani 
bunlann paniği sorununun belirtisidir. 
Kendisi de bir İslamcı olan bir televiz
yoncu bu korkuları zımnen teyit edi
yor. Ordu ve "sekülaristler" (laikçiler), 
diyor bu gazeteci, zaten kaybedilmiş 
bir savaşın artçılannı (dümdar) oynu
yor. Toplum eski denetim ve iktidar 
sistemlerini aşmış bulunuyor ve bunu 
geriye çevirmek mümkün değil, diyor. 
Bu analiz bir dereceye kadar geçerlidir. 
Mustafa Kemal'in inşa ettiği sistem, 
uyguladığı yöntemler itibariyle devlet

çi, himayekar, basit ve modası geçmiş 
bir yapıydı. Bu sistem, kendisine göre 
ebediyyen "reşit olmayan bir kişi" ola
rak bir halkı güden bir çoban devlet 
üzerine kuruluydu ve şapka giymek ve 
sakal  olmayı ilerleme sayan bazı 
esrarengiz hurafelerle kalkınma ve Ba
tıyı yakalama güdüsüydü; bu, sistemin 
tek ve vazgeçilmez kefili olan bir he
defti. Ne var ki bugün Kemalizm'in di
bine dinamit koyan şey de Kemalizmin 
tam da bu fonksiyonudur. Türkiye'nin 
bugün yaşadığı maddi kalkınma an 
kovanı gibi bir sivil toplum yaratarak 
eski düzenin iktidar tekelini sallıyor; bu 
ortamda da eski iktidar düzenini yeni
den inşa gayretleri kaçınılmaz olarak 
ekonomiyi yaralıyor. Generaller devle
tin yaptığı hiçbir şeyden endişe duy
muyor. Beklenenin aksine Erbakan'ın 
iktidara gelişi devleti pek de değiştir
medi. Ancak düzenin kavgalı olduğu 
şey de zaten sivil toplum kuruluşlarıdır: 
Özel okullar, tiyatro grupları, medya 
örgütleri, ekonomik kurumlar, vb. 

Sorunun düğümü de burada bulu
nuyor. Yaşlı Kemalizm dini bir değil iki 
rakip tarafından tehdit ediliyor: islam 
ve Para. 

Kemalizm bunlardan birini yense 
diğeri karşısına çıkıyor.  Marx'ın 
haklı olarak belirttiği gibi bütün top
lumsal çözücülerin en çürütücüsü ka
pitalizmdir. Buna ilaveten demokrasi 
ve sekülarizm-iaiklik de bütün yerleşik 
kiliselerin düşmanıdır. Kapitalizm ile 
demokrasinin bileşkesi merkezi devlet, 
kontrolüne bağımlı olan her türlü 
inancı öldürür. Dolayısıyla da Kema
lizm, Türkiye'yi modernleştirme yolun
daki kısmi başansının kurbanı olabilir. 
Kemalizm'in ömrü (tabiatı gereği) tam 
modernleşmeyi görmeye yetmeyecek
tir. 

Ne var ki Türkiye'de ölen Kema
lizm'in bekçileri piyasanın bütün tekel
leri öldüreceğine inanmıyor. Bunlar 
özgürlüğün  kınlamayan bir 
tekel sunarak er ya da geç Kemalizm'i 
öldüreceğinden korkuyor. Aslında bu 
yaklaşımın doğruluk payı da yok değil. 
Düşünce piyasasında tekel daimi bir 
tehdittir ve bundan her zaman kaçın-
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mak mümkün olmayabilir. İlk 
rince yalnızca dinin yanında bir yer is
teyen rasyonalizm sonunda dinin yeri
ni aldı. O halde tekel nasıl önlenebilir? 
Olgun demokrasiler bu sorunu hünerli 
bir mekanizma ile çözüyor. Toplumsal 
sistemin merkezini çökerten rakip ide
olojilerden kurtulmak için karşılaştıkla
rı dezavantajı avantaja dönüştürerek 
sistemi merkezsiz hale getiriyor. Tıpkı 
internet gibi bu da lehimsiz bir ağ 
oluşturuyor. Bu sistemin ruhu ademi-
merkeziyetidir. Tam da bu özelliğin
den dolayı bütün görüşleri ve işlevleri 
emiyor. Bu sistemin adı çoğulculuktur. 
Tıpkı astrofizikçilerin yan kurgusal "big 
bang" indeki sürekli açılan evren gibi 
toplumsal alan da her bir yeni unsuru 
emecek şekilde sonsuza doğru açılıyor. 
Sistemi koruyan duvar sistemin duvar-
sızlığıdır. Çünkü böyle bir duvar siste
min çöküşü olacak ve sistemi yıkacak

 işte Türkiye'deki sistem de böyle 
bir duvara çarpmak üzeredir. Eğer bu 
duvar sistemin önünden hızla 
mezse bütün bir yapı big bang misali 
patlayabilir. 

Diğer taraftan elbette ki modern 
demokrasinin "lehimsiz ağ" resminin, 
kurnaz ama çok etkin kontrol sistemle
rini saklayan bir göz boyama olduğu
nu söyleyenler de yok değil. Eğer du
rum gerçekten bu ise o zaman Türk 
oligarşisi beceriksizlik ve kurnazlıktan 
yoksunluğu ile tebarüz ediyor. Bu kar
şıtlıkta ordunun oynadığı rol çok ga
rip. Ordu ya da üst düzey yönetimi, 
seküler düzen ve toplumun belli bir 
kesimi adına konuşuyor. Başbakan Er-
bakan sorunu militan subaylardan her 
gün dinlemek zorunda olduğu suiisti
mal değil Erbakan'ın elinin kolunun 
bağlı oluşudur. Erbakan'ın partisi mec
listeki bir azınlığı oluşturuyor ve 
son ortaklan generallerin söylediklerin
de herhangi bir yanlış görmüyor. Ge
neraller eski düzenin sesini ve vicdanı
nı simgeliyor ve ellerinde önemli bir 
"moral" yetki bulunduruyor. 

Zaten generaller bu konumlann-
dan dolayı konuşuyor ve dinleniyorlar. 
Ancak ordunun bu şeyleri söylemek 
zorunda kalışı ve Başbakan'ın elini ko

lunu açıkça bağlama zorunluluğu sis
temin yanlış yolda olduğunu gösteri
yor. Ordunun alt kademeleri genel 
olarak zorunlu askerlerden oluşurken 
yüksek rütbeli subaylar kendi ayncalık-

 kıskanan ve ideolojik tekilliğe 
önem veren bir sınıfı temsil ediyor. 
Toplumun diğer kesimleri ileriye doğ
ru yelken açarkan ordu hala eski gün
lerinde ve titizlikle ideolojik anlığı va
zediyor. Er ya da geç bu durum ordu
yu toplumun geri kalanı ile karşı karşı
ya getirebilir. Zaten orduya karşı po
püler bir tepki işareti görülüyor. Bu 
kriz uzadıkça, kendisi de ayncalıklı bir 
kast ve hatta gizli ve kapalı bir yapıya 
sahip olan Türk medyası kamunun dik
katini daha bir ordunun konumuna çe
viriyor. 

Eğer Türk laikliği böyle bir kuruma 
bağımlı ise ömrünün uzunluğu kuşku
ludur. Sorbonne'dan Profesör Mu-
hammed Arkoun bir zamanlar Tunus 
ve Türkiye'de empoze edilen sekülariz-
mi, yeni sistemi meşru kılacak, destek
leyecek herhangi bir entelektüel ya da 
toplumsal hareketten yoksun olarak 
yukandan dayatılmakla eleştirmişti. Ni
tekim bunlar hala tehdit altında ya-
şamlannı sürdürüyor. Arkoun bunu 
söylemiyor ama bu yeni ideolojilerin 
"yedek dinler" olarak işlev gördüğü 
dogmatik yapı ve bu ortamda mah-
rumlan oynayanlar zaten bir sorundu. 
Bunlann, yerini doldurmaya çalıştıklan 
eski din derin köklere sahip ve halkın 
teveccühüne mazhar iken yeni inanç
lar çok az anlaşılıyor ve sürekli güç ile 
dayatılmak zorunda kalıyordu. İstan
bul'dan döndüğüm gün arabamdaki 
radyodan bir haber kulağıma ilişti: En
donezya'da önde gelen bir muhalif 
"devlet ideolojisine tehdit oluşturdu
ğu" gerekçesiyle on beş yıl hapse 
mahkum edilmişti. Bu, diri diri adam 
yakmanın  versiyonuydu. 

Türk laikliği? Vallahi iyi fikir. 
ma Gandi de Batı Medeniyeti için böy
le demişti. • 

Not: Her hakkı saklıdır.  olarak  Politics 
 (Mayıs/Haziran 1997)'de yayımlan

mıştır. Yazarından  (editör) 



 

Muhammedi Hatemi: 

 Özgürlük ve Din Asla 
 

 Ocak ayı içinde  han    
  yapılan bir  yayınlandı. Hatemi  dönemde 

izleyecekleri politikalar ve  ilişkilerinin  konusunda önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Taşıdığı önem açısından bütünüyle yayınlamayı uygun gördüğümüz bu söyleşide 
 siyasi ve kültürel olmak üzere iki ayrı temelde ele aldığı uluslararası 

ilişkilerin her biri açısından ABD'yi değerlendirmesi ve İran'daki  ve 
  durumuyla ilgili önemli bilgiler bulacaksınız. 

Amanpur (CNN muhabiri): 
Sayın Başkan, bir ay önce 
Amerikan halkına te\di edile
cek tarihî bir mesajınız oldu
ğunu ilan ettiniz Mesajın kı
sa bir hitap biçimini alacağını 
anlıyorum  sonra bu husus
ların müzakeresine geçmek 
istiyorum. 

Başkan Hatemi: Bismillâ-
hirrahmanirrahîm. Öncelik
le, Yeni Yıl vesilesiyle, bütün 
hür ve asil hanımları ve er
kekleri, bilhassa isa Mesih'in 

 takipçilerini tebrik et
mek isterim. Hıristiyanların 
Yeni Yılının Müslümanların, 
bütün peygamberlerin he
defi olmuş olan manevî ter
biye ve nefsini dizginleme 
eğitimini aldıklan Ramazan 
ayı ile aynı zamana denk gel
mesini hayırlı bir işaret olarak görüyorum. 

Eşitsizlik, şiddet ve çatışma dolu bir yüzyıl 
olan yirminci yüzyılı geride bırakmak üzereyiz. 
Kadîr-i Mutlak'ın bizi insaniyet, anlayış ve kalıcı 
barışla dolu yeni bir yüzyıl başlatmaya muktedir 
kılması için dua ediyoruz; tâ ki, bütün insanlık ha
yatın nimetlerinden istifade etsin. Bir kez daha, 
İsa Mesih'in bütün takipçilerine, bütün  

ve hususan Amerikan halkına 
tebriklerimi iletmek isterim. 

Büyük Amerikan halkına 
saygı duyduğumu daha önce 
de söylemiştim. Bu kısa zaman 
dilimi içerisinde, kısaca Ameri
kan medeniyetine dair tahlili
mi sunma arzusundayım, tâ ki 
düşüncelerim bir siyasî neza
ket gösterisinden veya bir lâf 
ebeliğinden ibaret görülme
sin. Amerikan medeniyeti, say
gıya değerdir. Köklerine baktı
ğımızda, bu medeniyetin öne
mi daha da açık hale gelir. Bil
diğiniz gibi, Massachusetts 
eyaleti içindeki Plymouth'ta, 
bütün Amerikalılar tarafından 
saygı ve hürmet gösterilen bir 
kaya vardır. Onyedinci yüzyıl 
başlannda, üstün bir medeni
yet kurmak için bakir bir top

rak parçası bulma arayışı içinde ingiltere'den ay-
  erkek,  ve çocuk, son olarak bu ka

yada karar kılmıştır. Amerikan halkının bu kayaya 
saygı duymasının sebebi, bu kayanın Püriten ha-
cılann konakladığı yer olmasıdır. Bu tarihten beri, 
Amerikalılar Kasım ayının son perşembesini Şük
ran Günü, bu başarıyı onlara bahşettiği için Al
lah'a şükrünü ifade günü olarak kutlarlar. 
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Amerikan medeniyeti Püritenlerin vizyonu, 
düşünüşü ve tarzlan üzerine kuruludur. Elbette, 
maceraperestler, altın arayanlar, ve hatta deniz 
korsanları gibi başkaca insanlar da ABD'ye gel
mişlerdir. Fakat Amerikan ulusu asla onlann geli
şini katlamamış ve asla onu medeniyetlerinin 
başlangıcı olarak mütalaa etmemiştir. Püritenler, 
Allah'a ibadet etmeye ilaveten, vizyon ve karak
teristiğinin cumhuriyetçilik, demokrasi ve özgür
lükle uyum içinde olduğu bir mezhep kurdular. 
Avrupa iklimini kendi düşüncelerinin uygulama
ya konması için ziyadesiyle kısıtlayıcı bulmuşlar
dı. 

Maalesef, onaltıncı, onyedinci, ve hatta onse-
kizinci yüzyıllarda, din ve özgürlük arasında cid
di bir çarpışma mevcuttu. Benim görüşümce, in
sanlık tarihinin en büyük trajedile
rinden biri, din ve özgürlük ara
sındaki, dinin, özgürlüğün, ve her 
ikisine de sahip olmaya hakkı bu
lunan insanlann zaranna olan bu 
karşı karşıya geliştir. Püritenler Al
lah'a ibadeti,  şeref ve öz
gürlüğünü mezceden bir sistem 
arzuladılar. 

Bu medeniyet New Eng-
land'da kuruldu ve adım adım bü
tün Amerika'ya yayıldı ve hatta 
belirli eyaletlerde köleliğe yol aç
mış bulunan belirli şer yüklü eği
limlerle çarpıştı ve en nihayetinde 
köleliğin kaldınlmasını başarmış 
oldu. Bu dava için hayatlannı ver
miş olan, en meşhurlannın Ameri
ka'nın güçlü ve adaletli başkanı 
Abraham Lincoln'ün olduğu sayısız şehit vardır. 

Bu medeniyet, en iyi, ondokuzuncu yüzyılda 
ABD'de yaklaşık iki yıl harcamış ve Democracy in 
America (Amerika'da Demokrasi) adlı eminim 
pek çok Amerikalının okumuş olduğu değerli bir 
kitap yazmış bulunan meşhur Fransız sosyolog 
Alexis de  tarafından tarif edilir. Bu ki
tap, bu medeniyetin erdemli ve insanî tarafını 
yansıtır. Onun görüşünde, bu medeniyetin öne
mi, özgürlüğün dini kendi büyümesinin beşiği 
olarak, ve dinin özgürlüğün korunmasını kendi 
ilahî uğraşı olarak bulduğu gerçeğinde yatar. O 
halde, özgürlük ve din asla çarpışmadı. Ve gör
düğümüz gibi, bugün bile Amerikalılar dindar 
bir halktır. O halde, dine  yakla
şım din ve özgürlüğün tutarlı ve uyumlu olduğu 
ilkesine dayanır. İnanıyorum ki, insanlığın, eğer 
mutluluğu arıyorsa, dinî maneviyatı özgürlüğün 
erdemleriyle mezcetmesi gerekir. 

Ve, kurdukları büyük medeniyetten dolayı 

Amerikan halkına saygı duyduğumu söylemem, 
işte bu yüzdendir. Bu saygı iki sebepten dolayı
dır: Anglo-Amerikan medeniyetinin özü ve um
deleri ve de medeniyetler arasında diyalog. 

Görkemli medeniyet ve kültürü ile Iran ulusu
nun büyük mirasından muhakkak haberdarsınız. 
İran'ın görkemli medeniyeti Yunan şehir devlet
leri ve Roma İmparatorluğu ile aynı sıralarda 
meydana  islâm'ın doğuşundan  

 bu dini şevkle  iranlı yete
nekler ile  ulvî öğretilerinin harmanlan
ması tam bir mucizeydi.  medeniyetinin 
oluşumunda diğer ulusların payını inkâr etmeye 
niyetlenmeksizin, inanıyorum ki, Islâmî sistemin 
gelişiminde büyük iran medeniyeti aslî bir rol sa
hibi olmuştur. 

Son iki yüzyıldan beri, İran 
ulusu  bağımsızlığı ve 
soylu bir hayat tarzını yerleştirme
ye cehdetmiştir. Anayasal Hareket 
sömürgeciliği aşmaya çalışmıştır. 
Nihaî olarak, islâm Devrimi iki is
tikamete sahip olmuştur ve olma
sı gerekirdi: ilk olarak, dinin, din
darlığın özgüdükle eşleştiği bir 
yorumu benimsemiştir. Şüphesiz, 
Amerikan medeniyetinin başla
masının üzerinden dört yüzyılın 
geçtiği şu günlerde, beşerî tecrü
be bize müreffeh bir hayatın üç 
sacayağı üzerine oturması gerek
tiğini göstermiştir:  öz
gürlük ve adalet. Bunlar, yirmibi-
rinci yüzyıla girerken, islâm Devri
minin değerleri ve özlemleridir. 

Medeniyetlerin diyalogu  Ba
tılı olsun olmasın, bütün medeniyetlerin başarı 
ve tecrübelerinden istifade etme ve onlarla diya
log kurma niyetindeyiz. Bu iki medeniyetin düs-
tudan ve özleri daha yakın olduğundan, diyalog 
da daha kotay olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz dev
rimle birlikte, medeniyetin yeniden inşasında ye
ni bir safhayı tecrübe ediyoruz. Aradığımız  
Amerikan medeniyetinin kurucularının dört yüz 
yıl önce peşine düştükleri şeyin ta kendisi oldu
ğunu düşünüyoruz. Amerikan medeniyetinin 
özüne karşı entellektüel bir cazibe hissetmemizin 
sebebi budur. 

 olarak, bağımsızlık meselesi var. Ameri
kan ulusu bağımsızlık mücadelelerinin habercisi, 
bağımsızlığı yerleştirme çabalarının başlatıcısı idi. 
Ki, nihayetinde insan şeref ve haysiyeti ve de in
san haklan üzerine önemli bir belge olan Bağım
sızlık Bildirgesi'ne yol açan bu dava uğruna pek 
çok kurban vermiştir. 



 

Son olarak,  Humeynî tarafından başla
tılan  Devrimi esnasında bağımsızlık arayışı
nın zirvesine erişen son iki yüzyıldan beri İran 
halkının giriştiği mücadelelere atıfta bulunmam 
gerekir.  Humeynî devrimi  
Iran berbat bir durum içindeydi. Diğer bir deyiş

 Iran halkı aşağılanmış ve kaderi başkalannın 
ellerine bırakılmıştı. Bilirsiniz ki,  Humey-
nî'nin mücadelesinin dikkate değer bir özelliği, 
Şah'ın Amerikalı danışmanları  yargılama
dan masun kılmayı onaylamaya zorlayan kapitü
lasyona karşı mücadelesi idi. Bu, bizim halk ola
rak uğradığımız aşağılanmanın en kötü örneği 
idi. Halkımız başkaldırdı, bağımsızlık için müca
dele etti, ve eylemini başarıyla sonlandırdı. Şüp
hesiz, devrimin yürüttüğü savaş sözlerin savaşı 
idi,  savaşı değil. Biz, dinin yeni bir tec
rübesini elde etmeye ve bağımsızlığı kazanmaya 
gayret ettik. Bu özelliklerin ikisi de Amerikan me
deniyetinde öne çıkmaktadır, ve biz bunlara ya
kınlık hissediyoruz. 

Fakat burada, ortaya çıkan bir trajedi üzerine 
üzüntümüzü ifade etmek zorundayız. Maalesef, 
Amerikalı politikacılar tarafından  Dünya Sa
vaşından beri yanm yüzyıldır ABD dışında izle
nen politikalar, demokrasi, özgürlük ve insan şe
ref ve haysiyeti üzerine kurulan Amerikan mede
niyetine zıttır. İştiyakla arzu ederdik ki, bu dış po
litikayı dayatanlar, seçkin Amerikan medeniyeti
nin; ağır bir bedel ödeyerek ulaşılmış bir mede
niyetin temsilcileri olsun; bizatihî Amerikan halkı 
tarafından yenilgiye uğratılmış bulunan macera
perestlerin temsilcileri değil. 

Bu zarar görmüş hakimiyet politikasının üç 
engeli vardı: Biri, bizim kendimiz dahil, yoksun 
bırakılmış ve zulme uğramış milletlerin maruz bı
rakıldığı keskin zararlardı. Diğer engel, ABD'nin 
bağımsızlık mücadelesi geleneğine güven atfet
miş bulunan, sömürgeleşmiş dünyanın insanlan-

 ümitlerini kırmasıydı. Amerikan halkı adına 
bu hakimiyet politikaları uygulamaya konduğun
da, sözkonusu uluslar Amerikalılara duyduklan 
güveni yitirdiler. Bu, Amerikan ulusuna ABD po-

 tarafından verilmiş ağır bir zaran temsil 
eder. Bu engellerin üçüncüsü ve en önemlisi, uy
gulamaya konan şeyin özgürlük için doğmuş bu
lunan büyük bir halk adına yapılmış olmasıydı. 
Amerikalı politikacıların bu gerçeği idrak etmele
ri ve kendilerini  ve Amerikan 
medeniyetinin standartları ile mutabık hale getir
meleri ve en azından kendi halkından benimse
miş olduklan yaklaşımdan dolayı özür dilemeleri 
gerektiğini düşünüyorum. 

Amanpur: Bu söyleşiyi, Amerikan halkına 
bir mesaj iletmek için kullanmak istediğinizi 

söylediniz. Ben Amerika'da yaşıyorum, ve orta
lama bir Amerikalının İran sözkonusu oldu
ğunda duyduğu endişeleri biliyorum. Ve son 
yirmi yıldır İran'dan çıkıp gelmiş bulunan me
saj, rehin alma mesajıdır, Amerikaya ölüm me

 Amerikan bayrağını yakma mesajıdır, 
neredeyse İslâm'ın Amerika ve Batıya karşı bir 
savaş ilan edilmesine eşit birşey olduğu mesajı
dır. Size, ilk olarak, her Amerikalının zihhinde 
yer etmiş bulunan rehineler krizi hakkında so
ru yöneltmek  Bildiğiniz gibi, bütün 
devrimler, Rusya'daki komünist devrim, Fran
sız devrimi, belki hatta Amerikan devrimi ilk 
yıllarında birçok aşırılıklar ihtiva eder. Tahran 
Büyükelçiliğindeki Amerikalıları rehin tutma
nın, İran İslâm Devriminin başlangıcında, ilk 
devrimsel aşırılıklar kategorisine düştüğünü 
mü söyleyeceksiniz? 

Başkan Hatemi: Sorunuz için teşekkür ede
rim. Öncelikle, olayian asıl bağlamlan içerisinde 
ve ölçüp tartarak tahlil etmek zorunda olduğu
muza inanıyorum. Sunulmuş bulunan islâm ima

 burada hiçkimseyi suçlamak istemiyo
 bir imaj  islâm bütün in

sanlığı din veya inanç  gözetmeksizin, akla 
ve mantığa davet eden bir  islâm bütün 
semavî dinlerin takipçilerini Allah'a ibadet ekse
ninde birleşmeye ve bütün Müslümanlan kardeş
liğe çağırır. Bildiğimiz ve tatbik ettiğimiz İslâm 
budur ve devrimimiz bütün  kendi ka
derlerini tayin etme hakkının tanınması üzerine 
kurulmuştur. O, milletler arasındaki ilişkilerin 
mantığa ve karşılıklı saygıya dayalı olması gerek
tiğini ilan eder. Böylesi bir islâm hiçbir ulusa düş
man değildir, hiçbir dine de düşman değildir. O 
bütün uluslar arasında diyalog, anlayış ve banş 
vesileleri arar. ABD'nin dış politikasındaki, yakın 
dönemde "zamanlar arkasında" olarak kavradı
ğım başlıca kusurlardan biri, soğuk savaş zihniye
tiyle yaşamaya devam etmeleri ve algılanmış bir 
düşman husule getirmeye çalışmalarıdır. Burada 
hiçkimseyi rencide etmek istemiyorum. Biliyo
rum ki, ABD'de, çok az sayıda da olsa, hikmet sa
hibi ve insaflı devlet adamian var, fakat ABD po
litikasıyla haşır neşir olmanın neticesi ABD politi
kasını soğuk savaş zihniyetinin mahkumu olma
ya devam eder bir tarzda  Ko
münizmin çöküşünden sonra, belirli çevreler ta
rafından, İslâm'ı yeni bir düşman olarak tasvir et
me yönünde bir teşebbüs icra edilmektedir, ve 
ne yazık ki onlar İslâm'a dair belirli regresif (geri 
kafalı, gerici) yorumlardan ziyade progresif (ileri 
kafalı, ilerici) yorumlarını hedef seçmektedirler. 
Onlar, demokrasi, terakki ve kalkınma peşinde 
olan bir İslâm'a; Batınınki dahil beşerî medeniye-
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tin başanlanndan yararlanmak isteyen bir  
saldırıyorlar. 

Ortaya koyduğunuz rehineler meselesine iliş
kin olarak büyük Amerikan halkının duygulannın 
incinmiş olduğunu biliyorum ve elbette bundan 
üzüntü duyuyorum. Ancak, aynı duygular, genç 

 cesetleri Vietnam'dan geri getiril
diğinde de incinmişti, ama Amerikan halkı asla 
Vietnam halkını sorumlu tutmadı, fakat daha zi
yade, ülkelerini ve gençlerini Vietnam bataklığı
na sürükledikleri için kendi  sorum
lu tuttu. Amerikan halkından gelen baskı bu an
lamsız ve gayri insanî savaşı sona erdirdi. Aslında, 
bizatihî Amerikan halkı bu savaşı bir nihayete ge
tirdi. 

Bizim halkımızın duyguları, ABD'li politikacı
lar tarafından ciddi bir şekilde yaralanmıştır. Ve 
söylediğiniz gibi, devrimci heyecan henüz 
mamışken, tamamen denetim altında tutulama
yan ve mutad normlara göre muhakeme edilme
si mümkün olmayan şeyler vuku bulur. Bu, Iran 
halkının, ABD ve diğerlerinin 
tikalan tarafından onlara empoze 
edilen aşağılama ve eşitsizliklere 
karşı, hususan devrimin ilk günle
rindeki haykırışıdır. Allah'ın inaye-

 bugün yeni toplumumuz 
kurumsallaşmış haldedir, halkın 
oylarıyla seçilen güçlü bir hükü
metimiz var, ve endişe ve huzur-
suzluklann teamüle uygun düş
meyen metodiarla ifade edilmesi
ne kesinlikle ihtiyaç yok. Ve, man
tık mevcut olduğunda, hususan 
alıcı kulaklar mevcut olduğunda, 
oturup konuşmaktan, müzakere 
ve diyalogdan başka birşeye ihti
yaç olmadığına inanıyorum. 

 Öyleyse, şikayet konulan olmak
la birlikte, şu zamanda bu şikayetleri  bir 
şekilde dile getirmek gerektiğini mi söylüyorsu
nuz? 

Başkan Halemi: Söylediğim gibi, herşey 
kendi bağlamı içerisinde tahlil edilmelidir. Bu 
günlerin olaylan devrim heyecanının ve Iran 
ulusunun maruz bırakıldığı, huzursuzluk ve en
dişelerini ifade etmenin bir yolunu aramasına 
yol açan baskılann bağlamı içerisinde gözden 
geçirilmelidir. Bugün biz bir istikrar dönemi 
içindeyiz, ve uluslar ve hükümetler arasındaki 
ilişkileri düzenleyen bütün normlara tamamen 
uyuyoruz. 

Allah'ın inayetiyle, bugün ülkenin bütün işle
ri kanun ve hukuk çerçevesi içerisinde yürütül
mektedir. Ve ifade ettiğim gibi, gerek iç, gerek 

Maalesef, Amerikalı 
 

tarafından  
   

    
   

 

,   

dış işlerimizde, her bakımdan kanun hakimiyeti
ni güçlendirmeye gayret ediyoruz. 

Amanpur: Sayın Başkan, Amerikalılar, orta
lama Amerikalı, Amerikaya ölüm diye  
Amerikan bayrağını yakan ve daha önce konuş
tuğumuz gibi, Amerikalıları rehin alan bir han 
imajına aşinadır. Siz dünya halkları arasındaki 
ilişkilerde yeni bir dönemden söz ediyorsunuz. 
Bu gece sizi dinleyen Amerikalılara, sizin ha
nınızın yeni bir han veya farklı bir han oldu
ğunu göstermek için ne söyleyebilirsiniz? 

Başkan Hatemi: Bu hususların, kökenlerinde 
yatan sebepleri ve değişik boyutlarını gözönün-
de tutarak ele alınması gerektiğini söylerim. 
İran'da değişmiş olan sloganlar vardır. Fakat, bir 
gazeteci olarak siz bu sloganların Amerikan hal
kını hedef alıyor olup oimadıklannı  telaffuz 
eden herkese sorabilirsiniz. Ki, hepsi de size hayır 
diyecektir. Bizler, Amerikan halkı için herhangi 
bir kötü arzu beslemediğimiz gibi, esasında onla
rı büyük bir ulus olarak mütalaa ediyoruz. Bizim 

hedefimiz Amerikan hükümetini 
yok etmek veya temellerini sars
mak da değildir. Bu sloganlar Iran 
ve ABD arasındaki ilişkilerin mev
cut tarzını sona erdirme arzusunu 
sembolize eder. Bu İran ulusunun 
kökünün kazınması gerektiğini 
söyleyen eski bir ABD savunma 
bakanı tarafından yapılan ağır ha
karete verilen bir karşılıktır. Bu ay
nı zamanda, iran yolcu uçağını 
düşürerek, büyük çoğunluğu ka
dın ve çocuk olan 300 civannda 
masum insanın öldürülmesine ve
rilen bir karşılıktır. Uçağın vurul
masının kaza eseri olduğunu ka

bul etsek bile, trajediden sorumlu Amerikan ge
misinin komutanına verilen nişan, gerçekte bu 
yaraya yara eklemiştir. ABD Kongresi tarafından 
iran hükümetini devirmek için yakınlarda tahsis 
edilmiş 20 milyon dolar da vardır. Bizim halkımız 
ABD'nin dış politikasının, İran halkının temelleri
ni ortadan kaldırma ve kendisiyle karşı karşıya 
gelmeyi hedefliyor olduğunu düşünüyor. Hiç 
kimse Amerikan halkını rencide etme niyetinde 
değildir ve hatta ABD hükümetini ABD'nin bir 
ulus olduğunu temsil eden Amerikan bayrağının 
meşru ve yasal temsilcisi olarak da mütalaa edi
yoruz ve bu bayrağın yakılmasını milletin kollek-
tif duygularını inciten bir tavır olarak görüyoruz. 
Bildiğim kadarıyla, Devrimin Önderi ve diğer yet
kililer bu uygulamayı da hoş karşılamamışlardır. 
Sizin onayınızdan geçmeyebilen olaylar vuku bu
labilmiştir. Yine de, bu gibi eylemleri yapanlann 



 

Amerikan halkını rencide etme gibi bir niyet taşı
madıklarından eminim. Ve, Amerikan halkına ve 
ulusuna karşı olarak yorumlanabilecek eylemlerin 
bundan sonra vuku bulmayacağını ümit ediyo
rum. 

Amanpur: Amerikan halkına söylemek iste
diğiniz şeyi  Peki, bu gece üzerinde 
durduğumuz, sizi ayıran ve bölen bu meseleleri 
oturup konuşmaya hazır mısınız? 

Başkan Hatemi:  olarak, hiçbir şey iki ulus 
arasındaki, özellikle iki ulusun bilginleri ve düşü
nürleri arasındaki diyalog ve anlayışı engelleme
sin. Doğrusu şimdi, iki ülkeden profesörlerin, ya
zarların, bilginlerin, sanatçılann, gazetecilerin ve 
turistlerin gelip gitmesini tavsiye ediyorum. Çok 
sayıda eğitim görmüş ve asaletli  şu an Iran 
ulusunun temsilcileri olarak ABD'de ikamet edi
yor. Bu iki ulus arasında hiçbir düşmanlık olma
dığını gösterir. Fakat medeniyetler ve uluslar ara
sındaki diyalog siyasî ilişkilerden farklıdır. Siyasî 
ilişkiler noktasında, ilişkilerin sertliğine yol açan 
faktörleri gözönüne almak zorundayız. Eğer gü
nün birinde başka bir durum ortaya çıkarsa, bu 
kökleri ve uygun faktörleri kesinlikle gözönüne 
almamız ve onları bertaraf etmeye çalışmamız 
gerekir. 

ilk olarak, ABD'nin  yönelik dış politika 
tutumunun bize zarar verdiğini belirtmek zorun
dayım. Fakat bunun olumlu bir etkisi de oldu. 
Bu, esasen, hedeflerimizi geliştirmek için ülke 
içindeki kabiliyet ve kaynaklanmız üzerinde 
odaklanmamıza sebep oldu. Şimdi, bilhassa mo
dern dünya hedeflerimize ulaşabilmemizi müm
kün kılacak kadar çeşitli ve çoğul bir yapı arzetti-
ği için ABD'yle bağ kurma ihtiyacı hissediyor da 
değiliz. Avrupalılar dahil, birçok ileri ülkenin dış 
politikalannda ABD'den çok daha gelişmiş olduk
larını özellikle hissediyorum. Biz kendi faaliyetle
rimizi yerine getiriyoruz ve ABD'yle siyasî bağlar 
kurma ihtiyacı hissetmiyoruz. 

Fakat, burada önemli olan husus, hükümetle
rin siyasal davranışının uluslan her bir tarafın sağ
ladığı fırsatlann tadını çıkarmaktan mahrum et
memesi gerektiğidir. Bizimle ABD yönetimi ara
sındaki güvensizliğin muazzam bir duvan  
kökeni Amerikan hükümetinin uygunsuz davra-
nışlanna uzanan bir güvensizlik. ABD'nin bu tip 
davranışının bir örneği olarak,  ulu
sal hükümetinin devrildiği  darbesinde ABD 
Hükümetinin  olduğuna ve halkın desteğine 
mazhar olmayan yabancı güdümündeki Hükü
meti güçlendirmek için derhal 45 milyon dolarlık 
bir borç verdiğine atıfta bulunmam gerekir. 

 ABD tarafından empoze edilen Kapitülas
yon Kanununa da atıfta bulunmam gerekir. 

Devrimin zaferinden sonra ABD'nin tavrı me
denî bir tavır olmamıştır. Onlar, iran'a karşı düş
manca bir politika yürütmeyi benimsemişlerdir. 
Bize iktisadî zarar vermeye çalışmışlardır. Soğuk 
savaş zihniyetinin devamını temsil eden D'Ama-
to Kanunu; realiteleri takdir etmekten, Avrupa ül
keleri ve Japonya gibi diğer ülkeler üzerinde ken
di iradelerini empoze etmek isteyecek kadar 
mahrum olmaları; yahut iran hükümetini devir
mek için zaten 20 milyon dolann tahsis edilmiş 
olması, bunun açık bir örneğidir. 

Devrimimizin başansı ulusumuza ağır bir be
delle gelmiştir. Ve ABD, Iran ulusuna empoze 
edilen bu bedelde başlıca pay sahibidir. Aramız
da ağır bir güvensizlik mevcuttur. Görüşmeler, 
eğer karşılıklı saygıya dayalı olmazlarsa, asla 
olumlu sonuçlara ulaşmayacaklardır. Durum, 
Amerikan dış politikasının araçsal (instrumental) 
rasyonelliğini terketmesi ve Amerikan medeniye
tinden tevarüs eden iletişimsel (communicative) 
rasyonelliğe dayalı bir yaklaşımı benimsemesidir. 

Bir değişimi hazırlamak ve yeni bir duruma 
etüd etme fırsatı husule getirmek için ilk olarak 
bu güvensizlik duvannda bir gedik açılması gere
kir. Maalesef, geçmişten bugüne kadar Amerikan 
hükümetinin davranışı daima güvensizlik iklimini 
daha da berbat hale getirmek olmuştur ve biz 
herhangi bir davranış değişimi alâmeti göremi
yoruz. 

 yanlış anlamalann üstesinde gelinebil
diği, uluslann yek diğerini anlayabildiği, ve dev
letler arasındaki ilişkilere karşılıklı saygı ve mantı
ğın hükmettiği bir dünya arıyoruz. Kendi prensip 
ve değerlerine bağlı bir şekilde yaşamak ve diğer 
uluslardan saygı ve izzet beklemek her ulusun 
hakkıdır. 

Amanpur: Peki, bu diyalogu, ABD halkına 
yönelik hu mesajı nerede başlatacaksınız? 

Başkan Hatemi: Diyalogdan söz ederken, 
medeniyetler ve kültürler arasındaki diyalogu 
kastediyorum. Böyle bir muhatabiyetin, düşü
nürler ve entellektüeller etrafında merkezlenmesi 
gerekir. Şimdi böyle bir diyalog için bütün 

 açıldığına; keza iki ulus arasında temas im-
kânlan ve karşılıklı anlayış kapılannın açıldığına; 
her iki ülke ve ulus için daha iyi bir geleceğe yü
rünebileceğine inanıyorum. 

Amanpur: Size ABD halkının zihninde yer 
etmiş bulunan bazı özel  sormak istiyo
rum. Bildiğiniz gibi, birçok ABD'li uzman iran
lı otoriteler, İranlı yetkililer arasındaki unsur
ların terörist eylemler icra eden ve masum ka
dın ve çocukların ölümlerine yol açan örgütlere 
yalnızca siyasî ve moral değil, aynca malî des
tek sağladığına dair muazzam sayıda delil bu-
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lunduğunu söylüyor. Eğer size şu veya bu iran
lının şu veya bu türde bir malî destek veya ey
leme karıştığına dair delil ve şahitler sunulmuş 
olsa, bu hususta neler yapardınız? 

Başkan Halemi: Görüyorsunuz, bu ABD ile 
aramızda var olan bir başka türde problem örne
ğidir. Onlar ilk olarak size karşı hoş olmayan ve 
aslı astan olmayan suçlamalar ortaya atarlar. Ve 
konuşmalara başlanması öngörüldüğünde, bu 
temelsiz suçlamalar hakkında sizinle bir diyaloga 
girmek istediklerini söylerler. Onlar, aslında diğer 
tarafı sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. 

Pekâlâ, size şunu anlatayım. Biz, "masum bir 
insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmeye eş
değer oiduğu"nu söyleyen  Kerîm'e ina
nıyoruz. Böyle bir din, ve böyle bir dine intisap 
ettiğini söyleyenler nasıl masum bireylere karşı 
suikaste kanşabilir ve masum  ölümüne 
yol açabilir? Bütün bu iddiaları 
kesinkes reddediyoruz. 

 tarihin mantığı şid
detin arzu edilmiş bir sona ulaş
ma yolunun olmadığını isbat 
etmiştir. Şahsen ancak mantık
tan mahrum olanlann şiddete 
tevessül edeceklerine inanınm. 
Terörizm bütün biçimleri ve te
cellileri itibarıyla mahkum edil
melidir; suikastler mahkum 
edilmelidir. Terörizm her ne su
rette olursa olsun yararsızdır ve 
biz onu kesinkes mahkum edi
yoruz. Bize karşı ileri sürülen bu 
suçlamaları ortaya atanlara ya
pacağım en iyi tavsiye, sarih ve objektif kanıtı or
taya  ki böyle bir kanıt da gerçekte 
mevcut değildir. 

Amanpur: Eğer bir tranlı yetkilinin şu veya 
bu tür bir  fonunu bir terörizm fiiline karış
mış bulunan herhangi bir grup veya bireyi 
ödüllendirmek ya da finanse etmek için kulan
mış olduğuna dair deliller edinmiş olsaydınız, 
bu kişiyi veya bu örgütü cezalandırır mıydınız? 

Başkan Hatemi: Kesinlikle. Eğer terörizme 
böyle bir yardımda bulunulduğuna dair herhan
gi  gerek ben, gerek Önde
rimiz, gerek  sistemimiz gereğini yapacak
tır. Aynı zamanda,  için 
mücadele edenleri destekleyen insanlar; tenim 

 mce, terörizmi destekliyor değildir. Esa
sında, terörizmi destekleyenler ilgili devletin irti
kap ettiği terör yüklü icraatlerle ilişkisi olanlardır. 

Amanpur: Ardındaki sebep ne olursa olsun, 
meselâ israil sokaklarında vuku bulduğu üzere, 
masum kadın ve çocukları öldürmenin teröriznı 
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olduğuna inanıyor musunuz? 
Başkan Hatemi: Kesinlikle öyle. Çatışan iki ta

raf arasında yer almayan masum kadınlan ve ço-
cuklan öldürmenin herhangi bir biçimi terörizm
dir; cezalandırılması gerekir, ve biz, kendi açımız
dan, onun her biçimini dünyada cezalandırıyo
ruz. 

Amanpur: Amerikalılar iranlı yetkililerin 
düzenli olarak ülke dışında Amerikalılara kar
şı gözetleme fiilleri irkitap ettiklerini, bunun 
bir saldın  olarak yorumlanabilmesi 
mümkün türde bir gözetleme olduğuna dair el
lerinde raporlar olduğunu söylüyorlar Bunun 
uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 

Başkan Hatemi: Bunu kesinlikle reddediyo
rum. Bizim açımızdan haricî alanlarda ABD'ye 
yönelik hiçbir yeni hareket, hiçbir özel önlem ol
mamıştır: Bu, bize karşı garaz taşıyanlar tarafın

dan yayılmış başka bir asılsız söylen
tidir. 

Amanpur: tran Orta Doğu ba
rış süreciyle hemfikir olmadığını 
söylemiş bulunuyor Yaser Arafat 
Filistinlilerin meşru hedeflerinin 
bir temsilcisi olarak seçildi. Ve bir 
banş sürecine girdi. Herhangi bir 
yabancı gücün Yaser Arafat'a karşı 
mücadele eden  
ve diğerleri gibi 
lemeye kalkışmasının uygun oldu
ğunu düşünüyor musunuz? 

Başkan Hatemi: Herşeyden ön
ce, Orta Doğu banş sürecine karşı 
olduğumuzu ilan etmiştik, çünkü 

bunun başanlı olmayacağına inanıyoruz. Aynı 
zamanda, diğerlerine kendi görüşlerimizi empo
ze etme veya onların tarzını benimseme gibi bir 
niyetimiz olmadığını da açıkça söylemiştik. Bizim 
görüşümüzce, bütün Filistinliler, Filistin dışındaki 
milyonlarca Filistinli dahil, ülkeleri hakkında gö
rüş ifade etme hakkına sahiptir. Onlar, kendi ka
derlerini tayin etme hakkına da sahiptirler. Ger
çekte her bir Filistinli kendi kaderini serbestçe be
lirleme hakkına sahiptir. Biz bu  gerçekleş
mesine yönelik katkılarda bulunmaya hazırız. 

Fakat ABD'nin Orta Doğu politikasına dair 
görüşlerimi Amerikan halkına kısaca anlatmama 
izin vermenizi rica ediyorum. Yahudi aleyhtarlığı, 
aslında Batıya ait bir olgudur.  ve Doğu
da bunun önceden hiçbir örneği yoktur. Yahudi
ler ve Müslümanlar asırlar boyu birarada uyum 
içinde yaşamışlardır. Doğuda despotizm ve dik
tatörlükler oldu, ama asla faşizm ve Nazizm ol
madı. Bunlar da aynı şekilde Batıya ait olgulardır, 
ve Batı onlarla mücadele etmek için içtenlikle 



 

emek sarfetmiştir. Beni düşündüren husus, ilk 
olarak, Batıya ait bu Yahudi aleyhtarlığının Orta 
Doğuda yaşayan insanlara ve genelde tüm Müs
lümanlara tam bir uygunsuz politikalar ve uygu
lamalar menzilinin dayatılması için bir vesileye 
dönüştürülmüş olmasıdır.   Batıya ait 
bu ikilemin başka yerlerde yansımalarının ger
çekleşmesinin mümkün olduğu, yani faşizm ve 
Nazizm Batıda bastınlmış olmakla birlikte başka 
yerlerde Batılılann yürüttüğü politikalann başka 
bir formu olarak yeniden günyüzüne çıkabildiği 
düşüncesini taşıyorum. Açıktır ki, Washington 
ABD'nin, Amerikan ulusal çıkarlan için alınması 
gereken kararlann alındığı başşehridir. Bununla 
birlikte Orta Doğu halkları ve genelde 
manlann izlenimi, ABD'nin dış politikasına ilişkin 
belirli kararlann esasen VVashington'da  Tel 
Aviv'de alındığıdır. Ve, ırkçı bir terörist rejimin 
saldınlanna tam bir destek veren uygunsuz Ame
rikan politikasının ABD'nin çıkarlanna hizmet et
mediği gibi, Yahudi halkın çıkarlarına dahi hiz
met etmediğini söylemem gerekiyor. Siyonistler 
Yahudi halkın küçük bir oranını oluştururlar ve 
onlann yayılmacı oldukları açıkça ilan edilmiş ve 
pratikte de isbatlanmıştır. Halihazır banş süreci 
hengâmında israillilerin uzlaşmaz bir tutum ta
kınması, ve kendi taahhütlerini yerine getirmek
ten uzak durması ABD'nin bölgedeki müttefikle
rini bile hiddetlendirmiştir. Benim görüşümce, 
bütün Filistinliler, Yahudiler kadar Müslümanlar, 
ülkenin geleceğini belirleyebildiği zaman Orta 
Doğuya banş gelebilir. Bu insanlara, Filistin'de 
yaşayanlar kadar, mülteciler olarak başka yerler
de yaşayanlann da dahil edilmesi gerekir. Ancak 
o zaman sabit ve kalıcı bir banş tesis edilebilir. 
Dünyadaki birçok ülke bizim bu görüşümüzü 
paylaşabilir, ve birçoğu da bizden farklı düşünü
yor olabilir. Biz basitçe kendi görüşümüzü sunu
yoruz ve Filistin'in geleceğini düşünen bütün Fi
listinlilere büyük bir saygı duyuyoruz. Bu esnada, 
ABD'nin Yahudi halkın dahi desteğine sahip ol
mayan ırkçı bir rejimi destekleyerek Amerikan 
halkının muazzam prestijine ve güvenilirliğine 
halel vermemesi gerektiğine inanıyoruz. 

Orta Doğu barışı konusu, ciddi ve pragmatik 
bir analize ihtiyaç gösteren bir konudur. Mevcut 
halde, adil olunmadığı ve bütün tarafların 
nna eşit bir biçimde muhatap olunmadığı için 
bunun başanlacağına inanmıyoruz. Orta Doğu
da adil ve kalıcı bir  temini için yürütüle
cek bir uluslararası gayrete katkıda bulunmaya 
hazırız. 

 Sayın Başkan, Batının bir diğer 
endişe konusunun iran'ın nükleer programı ol
duğunu biliyorsunuz. Şayet insanların korkula

rını azaltacağını ve daha iyi hir diyaloga kapı 
açacağını görseydiniz, Uluslararası Atom Ener
jisi  özel izleme için özel bir  
maya, özel bir tür duruma girmeyi düşünür 
müydünüz? 

Başkan  Biz Nükleer Silahlann 
landınlması Antlaşmasının  biriyiz. 
Uluslararası Atom Enerjisi Teşkilatının resmi tem
silcileri birkaç kez  tesislerimizi inceleme
den geçirmiş ve bunlann nükleer silah üretmek 
için planlanmış olmadığını, nükleer enerjiyi an
cak banşçıl amaçlarla kullanma hedefine yönelik 
olduğunu alenen bildirmişlerdir.  nükle
er silahlardan kurtarmakla bu kadar ilgilenenle
rin, devrimden önce başlayan ilk nükleer güç 
plantasyonunu bile tamamlamaya henüz mukte
dir olmamış  karşı düzmece iddialar serde-
derken, bir nükleer güç olan ve Nükleer Silahla
nn Sınırlandınlması Antlaşmasına veya Uluslara
rası Atom Enerjisi Teşkilatının  himayesine 
girmeye istekli olmayan  tamamen destek
lemesi tam bir ironidir. Bunlann  Iran ve 
bölge üzerinde belirli politikalar empoze etme
nin ve panik ve güvensizlik oluşturmanın baha
neleridir. Biz bir nükleer güç değiliz ve öyle biri 
haline gelme niyetimiz de yok. Biz lAEA'nın hi
mayesini kabul etmiş ve tesislerimizi rutin bir bi
çimde bu kuruluşun gözetimine açmış bulunu
yoruz. 

Amanpur. Saym Başkan, siz İran'ın başka
nısınız. İran halkına belirli vaadlerde bulun
muş durumdasınız, ve şimdi diğer ülkelerle di
yalog konusunda belirli şeyler söylediniz. İran 
halkına \erdiğiniz sözleri nasıl uygulamaya ko
yabilirsiniz? Otoriteniz ve manevra kabiliyeti
niz var mı? Ve dış politikada, dış politikayı uy
gulama iktidarına sahip misiniz? 

Başkan Hatemi: Kesinlikle. Seçildikten sonra, 
seçilen kişinin vaadlerini yerine getirmesi ve on
lardan caymaması gerekir. Vaadlerimi yerine ge
tirmeye azimliyim ve atmosferin uygun olduğu
na ve giderek iyileşeceğine inanıyorum. Başkanın 
en önemli  Anayasanın uygulanmasını üs
tüne almaktır.  iş olarak bir Anayasa  
Grubu kurmuş bulunuyorum ve bu grup Anaya
saya  icraatlerin yahut Anayasanın yanlış bi
çimlerde dayatılması örneklerinin tesbiti için faal 
bir biçimde çalışıyor. Biz Anayasanın uygulanma
sı noktasında herhangi bir eksiklik veya Anayasa
ya aykınlık durumunda ciddi olacağız. Ve bunu 
başaracağız. Iran, izleyeceği iç ve dış politikaya 
dair kararlan yerine getirmekle yükümlü olduğu 
görevler çerçevesinde alan bir hükümete sahip
tir. Şüphesiz, Meclis tarafından onaylanması ge
reken birçok husus mevcuttur. Topyekün politi-
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 seçkin Önderlik  tarafından belir
lenir. Fakat  uygulamaya koyması gereken, 
hükümettir. Hükümet otoritesininin yolu üzerin
de hiçbir engel olmadığını ve hükümetin sorum
luluğunu bildiğini düşünüyorum. Kesinlikle for
müle ettiğimiz herhangi bir politikayı uygulama
ya koyacağız. Belirli alanlarda ilk adımlarda za
mana ihtiyaç duymamız mümkündür. Fakat bir 
politikaya eriştiğimizde, toplumda onun üstün 
sorumluluklarıyla ilgili görevleri yerine getirmek
le yükümlüyüz. 

 Muhafazakâr  gelen yo
ğun bir muhalefet sözkonusu. Bu iklim içerisin
de nasıl çalışacaksınız? 

Başkan Hatemi: Demokratik hükümetten ve
ya halkın hükümetinden söz ettiğimizde, bu mu
halefeti kabul ettiğimiz anlamına gelir. Elbette, 
hiçbir muhalefetin olmadığı bir topluma sahip 
olamayız. Böylesi görüş farklılık
tan doğaldır ve onlara bütün 
toplumlarda rastlanır. Öğrenme
miz gereken şey, böylesi farklılık-

 tehlikeli bir karşı karşıya ge
lişe dönüşmesine izin vermemek, 
ama onlann yasal kanallara yö
nelmelerini sağlamaktır. Elbette 
bizim hükümetimize muhalefet 
eden unsurlar vardır, ama onlar 
muhalefetlerini Anayasanın ön
gördüğü esaslar dahilinde yürüt
tükleri sürece, kendilerine kesin
likle saygılıyız. Ancak kanuna kar
şı kendi iradesini dayatmaya arzu 
edenlerle, doğal olarak, kanunî 
kanallar muvacehesinde gereken 
yapılacaktır. Biz, hükümete açıkça karşı çıksa bile 
Anayasal çerçeveyi kabul eden herhangi bir mu
halefeti de, dahilî farklılıklan da kabul ediyoruz. 

Amanpur: Bir tarafta, halkın büyük bir kıs
mı hakkında konuşmuş dahi olduğunuz  
şeyler için  fazla açıklık, daha fazla özgür
lük isliyor. Siz de reform mantığıyla düşünen 
bakanlar tayin  Diğer tarafta, hâ
lâ daha, görünümlerinden hoşlanmadığı kadın
lara müdahale eden, belirli profesörleri okula 
gitmekten alıkoyan insanlar \ar Bir karşı kar
şıya geliş mevcut. Bu karşı karşıya gelişi nasıl 
yorumluyorsunuz? 

Başkan Hatemi: Bunu ciddi bir çatışma ola
rak düşünmüyorum. Şüphesiz, seçimler esnasın
da pekâlâ ortaya konan değişik eğilimler var. 
Söylemiş olduğum ve söylemeye ısrarla devam 
edeceğim şey, hukukun üstünlüğünün en 
önemli şey olduğu, ve hiç kimsenin kendini ka
nunun üstünde görmemesi ve fikirlerini başkala-

  
 doğaldır 

ve onlara  
toplumlarda rastlanır. 

 gereken 

 tehlikeli 
  

  
  

  

 empoze etmeye çalışmamasıdır. Bu sürtüş
melerin bir kısmı demokratik bir toplumda ta
mamen doğaldır. Bizim hedefimiz herşeyi kanun 
çerçevesi içerisine getirmektir. Kanunî çerçeve 
dışında geçici düzensizlikler ve eylemler olabilir. 
Fakat kanun hakimiyetini kurumsallaştırmak için 
hiçbir gayretten sakınmayacağız. Şüphesiz, bu
na başlamak için, kendi aramızda bir anlayış 
oluşturmak ve birbirimize hoşgörü göstermeyi 
öğrenmek zorundayız. Toplumda anlayış ve 
hoşgörüyü zor kulanarak meydana getiremezsi
niz. Toplumda zor kullanan yalnızca bir hükü
metin mevcut olmasına azimliyiz. Toplumda bir 
hükümetin mevcut olmasına ve herkesin kanuna 
tâbi olmasına azimliyiz. Hukukun sosyal düzenin 
temeli olduğunun evrensel kabul görmüş bir hu
sus olduğunu düşünüyorum. Şükür  Önderi
miz bu görüşü tamamen benimsiyor. Toplumu

muzda kanun hakimiyetinin ger
çekleşmesi için daha da fazla pra
tik adımlar atabileceğimizi ümit 
ediyorum. 

Amanpur: Bununla birlikte, 
 şimdi iki ayn hizbin var 

olduğu görülüyor. Daha muhafa
zakâr hizip, ve sizin  oldu
ğunuz, reform mantığına sahip, 
daha ılımlı hizip. İran'ın önümüz
deki bir yıl içinde nereden nereye 
geleceğini düşünüyorsunuz? 

Başkan Hatemi: Bu bölünme
lerin anlamını kendi bağlamlan 
içerisinde bulmamız gerek. Muha
fazakâr, ılımlı ve benzeri terimler, 
daha ziyade Batıda anlam taşıyan 

terimlerdir. Şüphesiz  da görüş farklılıkla-
nna sahibiz. Bir siyasî eğilim mantığın hakim ol
masına ve kanun hakimiyetine sıkı bir biçimde 
inanırken, hukukun ötesine geçmeye hakkı ol
duğuna inanan başka bir eğilim mevcut olabilir. 
Yine de, böylesi hususlar hoşgörü gerektirir ve 
biz işleri karmakanşık hale getirmeme şartıyla 
görüş farklılıklan taşır bir vaziyette birarada ol
mamızı mümkün kılacak bir anlayış geliştirmeye 
çalışmalıyız. Toplumumuzda kanunun uygulan
ması için gerekli temeller dikkatle hazırlanmış ol
duğuna göre, böylesi bir karşılıklı muhalefette 
hiçbir problem çıkmayacaktır. Bunları doğal gö
rüyorum ve hiç endişe etmiyorum. Şüphesiz, uy
gun bir düzen içinde bütün açılardan ideal bir 
topluma ulaşmak zaman ister. Bu iş için gerekli 
sabnmız var; ve insanlanmızla elbirliğiyle mantı
ğın ve hukukun etkin olduğu intizamlı bir toplu
ma doğru hareket etmeye çalışıyoruz ve çalışa
cağız. • 
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ş bulma ve daha iyi bir hayat 
standardına kavuşma gayesiy
le Akdeniz'in bu tarafından 

gelen birçok Müslüman için, otuz 
veya otuz yılı aşkın bir zamandır, 
Avrupa'dan dönüş fikri bazen bir rü
ya, bazen de bir mecburiyet olarak 
kendini hissettirdi. Ancak çoğu za
man bu dönüşün sonuçsuz kalması, 
bütün Müslümanlann hicret ettikle
ri Avrupa ülkelerinde gerçek dini 
azınlıklar oluşturmaları neticesini 
doğurmuştur. Zira İslam, bu ülkeler
de resmi olarak ikinci din kabul edil
memekte. Bu yüzden acaba Avrupa, 
bayrağındaki san yıldızlann yakın bir 
gelecekte yeşil hilallerle değiştirile
ceği riski ile mi karşı karşıya? Oysa 
Müslümanlar, kadere karşı saygılı ol
mayı tercih ederler. 

Müslümanlann, ondört asırdır zaman zaman si
lahlı olarak yüz yüze gelen bu  yapama
dığını banşçı yollarla bir tek nesilde gerçekleşmesi
ni sağlayan yüce Allah'a karşı minnettarlıklan tar
tışmasız çok büyüktür. Bu olay, Avrupa'nın kalbi 
mesabesindeki ülkelerde geniş müslüman 
luklann yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. Daha 
önceden böyle bir şey görülmediği halde, Avrupa 
binasının  bu son aşamalannda 
manlar, kendilerini bu inşaatın bir işçisi olarak te
lakki etmiyorlar. Onlar daha çok, Hıristiyanlığı ve 

 felsefe ve dinde helenistik ve kutsal kitabın 
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oluşturduğu ortak mülkiyetin varis-
çileri olarak veya birbiriyle çarpışan 
topluluklar veya devamlı iyi komşu
luk ilişkilerinde bulunabilecek, birbi
rine çok yakın medeniyetler ya da 
birbirinin topraklanna akınlar yapan 
ya da geri çekilen bir "diğeri" gibi 
hayal dünyalannı süsleyecek ve on
lara cazip gelecek bin yıldır süren 
ortak macerayı hatırlatmayı tercih 
ediyorlar. 

Aslında Avrupa'ya yeni gelenler, 
oldukça eski tanıdıklardı. Asırlarca 
aynı Akdeniz kaderini paylaşmak 
üzere yola çıkmışlar, ancak zamanla 
eskiden hiç olmadığı kadar Avru
pa'nın geleceği konusunda doğru
dan müdahil durumuna geldiler. Ki
mi dar kafalılara ya da nostalji tut-
kunlanna hoş görünmese de, bu

gün  Avrupasında milyonlarca müslüman ya
şamakta ve bu kıta bazı yönlerden adeta Ümmetin 
yeni bir dünyası olarak karşımıza çıkmaktadır: Öy
le ki, islam Konferansı Organizasyonu'na üye birta
kım ülkelere nazaran Avrupa'da daha fazla müslü
man yaşamakta. Bu tespitte hiçbir zafer edası ol
mayıp aksine, daha adil bir Avrupa sitesinin inşa
sında müslümanlara düşen görevin büyüklüğünü 
idrak eden keskin bir bilinç vardır. 

Bazı müslümanlann, insan haklan ve demokra
si ile kendi aralannda belli bir mesafe  
işitiyoruz... Acaba bu durum, onların, sadece uzak-
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 değil de birçok Avrupa ülkelerinin önemli 
müesseselerinin bizzat içinde veya mahallelerin
de genellikle kendilerine sunulan birtakım pra
tikteki acı eksiklikleri bildikleri ya da bizzat yaşa-
dıklan için midir? islam'ın, kendisini evrensel ola
rak tanımladığı artık herkesçe bilinen bir gerçek
tir. Müslümanlar, Avrupa'nın inşasının kendi leh
lerine olduğunu ve ona katılmak istediklerini bil
dirmekle, güçlü bir kale dikmeyi veya dünya he
gemonyasını sürdürmek isteyen oligarşik bir ço
ğunluğa dayanarak yönetilen ülkelerden birinin 
ayncalıklannı korumayı kasdetmiyorlar. Kurul
ması için dinlerinin, müslümanlan teşvik ettiği 
adil sitenin, gök kubbe dışında bir sının yoktur. 
Bunlann yanında insan, bazı Avrupa devletleri
nin kendi iç işlerinde uyguladıklan ve sahip ol
duklan ilkelere yönelik bazı sorulan sormadan da 
edemiyor. 

Fransa gibi laikliği kökten benimsemiş bir ül
 Cumhuriyet kültüne sahip ve aşırı toplum

cu yapısıyla, müslümanlardan kurbanlannı Mer
yem Ana adına boğazlamalannı istemek ne ka
dar kartezyenci bir yaklaşım olur? Yine, acaba bir 
ülkenin kanun ve kurallannı oluşturan temel ilke
lerine kelimenin tam anlamıyla dini olarak 'inan
madan' (confesser) ve  dile getiren formül
leri birer akide (credo) olarak benimsemeden sa
dece bu değerlere saygı göstererek yaşamak 
gerçekten mümkün değil midir? Her türlü felse
fi ya da dini çoğulculuğu kabul eden ve hiçbir 
ideolojik angajmanı olmadığı yönünde bir irade
ye sahip olduğunu ilan eden, daha çok pragma-
tik ve tarafsız bir laiklik iddiasında bulunan dev
letlerde Hıristiyan  mirasın ağırlığı 
ve kiliselerin kurumlar veya yöneticilerle olan 
açık ilişkileri; çoğulculuğun aleyhine kanunlar ve 
toplumsal yaşamda taraflı bir rengin hakim ol
masına neden olmuyor mu? 

Çoğu zaman aşın savunmacı ve nisbeten fik-
tif bir durum arz ettiği için, laikliğin Batı'da kate-
deceği uzun bir yolun olduğu görünüyor. Bu
nun gerçekleşmesini en çok isteyenler ise, sade
ce müslüman olduklan için değil, bizzat demok
rat olduklan için yine müslümanlardır. Avrupa 
devletlerinin, kolonilerden çoğunun bağımsızlık-

 kabul etmeleri elli yılı aşmaz. Ancak kendi 
'içlerindeki kolonileri anndırma faaliyetleri' (de-
kolonizasyon) -yani bireylerin ve toplulukların 
hürriyetlerini istedikleri birtakım kurum ve kuru
luşlardan ellerini çekmeleri- söz konusu oldu
ğunda ise, bu konuda bir tek adım bile attıklan-

 söylemek çok zor olacaktır. Şayet müslüman-
 halihazırda 'içten kolonize edilmişlerin' en 

göze çarpanı konumunda iseler; buradan sadece 
onlann bu durumda olduğu anlaşılmamalıdır. 

Birçok Avrupa ülkesinde yaşayan müslüman-
  yüzyılda Endülüslü 'yeni Hıristiyanlann' 

maruz kaldıklan muamele ile kendi durumları 
arasında bir benzerlik kurmadan edemiyorlar. 
Mesela, Zayaslı Rodrigo'nun kaleme aldığı is
panyol resmi evraklannda belirtildiği gibi, bu
gün karşılaşılan yasaklamalann çoğunun onlar 
için de uygulandığı görülüyor; cami yapımında 
karşılaşılan bürokratik zorluklar ve bunlann gayr-
I menkul vergisinden muaf tutulmaması veya 
haksız yere yıkılmaları; İslami fakültelerin veya 
okullann açılmasının ya da halk tarafından finan
se edilmesinin yasaklanması veya zorlaştınlması; 
kurban ibadetine karşı çıkılması veya hakaret 
edilmesi; müslüman mezarlıklannın yapılmasına 
engel olunması veya defin ve tekfin gibi kabir iş
lemlerini belli standart formlar içerisinde icra 
edilmesinin mecburi tutulması; gizli servislerin 
müslüman derneklere veya camilere sızması; 
müslüman cemaat liderlerinin veya imamlann 
keyfi tutuklanmalan veya sınır dışı edilmeleri; 
müslüman üniversiteli veya entellektüellerin acı
masız bir şekilde sürülmeleri; anayasal ve hukuki 
birtakım haklann veya ilkelerin uygulanmasının 
sağlanması için müslüman topluluklar ile yöneti
ciler arasında görüşmelerin yavaş yürütülmesi 
veya tıkanması; birtakım belediyelere kayıtlann 
reddedilmesi veya ikinci bir vatandaşlık için baş
vuran kimselerin hayat tarzlannı kontrol etmek 
için hanelerine polis tarafından düzenlenen ani 
baskınlar, sırf müslüman göçmen olduklan için 
suçlu olanlann en ağır cezalara çarptınlması; 
müslüman bayram günlerinin resmen tanınma
ması; müslüman çocuklann başka bir dinin ders
lerini takip etme veya başka bir inancın kutlama-

 katılma mecburiyetinde olmaları; islam'ı 
seçenlerin müslüman ismini almalannda resmi 
prosedürün bedeli veya çıkardığı zorluklann 
ağırlığı; 'destekli' olarak gerçekleştirilen asimilas
yon ve entegrasyon poltiklan; hapishane veya 
hastane ortamlannda müslümanlarca yenmesi 
yasak olan gıdalann göz ardı edilmesi; başörtüsü 
takma serbestisinin reddedilmesi;  
kanşık bulunmanın empoze edilmesi; farklı din
den  birbiriyle evlenmesinin önündeki 
engellerin artınlması; Islami birtakım eserlerin 
yasaklanması; işe alınmada, hatta sportif faali
yetlere katılmada aynmcılık yapma; 'sidalı, işsiz, 
sosyal sigortadan faydalanan, terörist, ajan müs-
lümanlar' diyerek veya ölüm olaylan ile ırkçı 

 içeren (mesela, 1996 yaz mevsiminde 



 

Belçika'da sözde bir 'moslav' tehlikesine karşı 
genel kurmayın hazırladığı planlar) ırkçılığın des
teklenmesi veya benimsetilmesi yönünde med-
yatik hırpalama ve asimilasyona başvurma gibi. 

Avrupa'da yaşayan yabancı müslümanlardan 
bahsederken Zayaslı Radrigo, devamla şöyle de
mektedir: İstesek de istemesek de bu asimilasyo
nun 'dine girmeye hazırlanan kimseleri' geçen 
yıl din değiştiren kimselerin doğrudan varisleri 
oluyorlar: onlar, kendi kültürel 
kimliklerini reddederek kendisini 
en azından 'kendi memleketlerin
de ve orada kalmaya niyetli olan
lar' için daha yüksek olduğunu id
dia ettiği başka bir kültürü benim
semeleri gerekmektedir. 

Müslümanlar bu problemlerin 
çoğunu, kendilerini Avrupa kıtası
nın kalbinde yerleşmelerine kadar 
götüren hızlı bir sosyal ve tarihsel 
gelişmenin ve yine bu olaylann 
eski Avrupalı yerlilerin ve müesse
selerin bu gerçekle yüz yüze gel
melerinde henüz geçiş dönemini 
yaşadıklan bir zaman diliminde 
gerçekleşmesi sebebine bağlana
cağını umuyorlar. Ancak yukanda 
anlatıldığı gibi Avrupa'nın bazı 
gelenekleri ve tarihteki bazı olay
lar,  daha dikkatli olmaya 
davet ediyor. 

islam dini birtakım dokunul
maz ilkelere sahiptir. Gayr-i müs-
limlerin onlardan bu ilkeleri yeni
den tartışmalan gerektiği veya 
gözden geçirmeleri gerektiğini istedikleri oranda 
müslümanlar, velev ki özel ya da toplum olarak 
belki de tam olarak uygulamadıklan bu ilkelere 
daha çok sahip çıkarak cevap verirler. 

İslam'ın üzerinde yükseldiği bu doktrinal ve 
davranışa ait 'sağlam çekirdeğin' dışında; Kut
sal Kitaplar'daki ortak değerlerden kaynakla
nan ve daha geniş olarak her türlü akidenin dı
şında ademoğullannın paylaştığı Akıl temeline 
dayanan ortak işbirliklerini mümkün kılacak 
şeyler, oldukça çoktur. Avrupa sitesinin inşasın
da Avrupa'daki müslümanlar çeşitli Hıristiyan 
kiliseleri ve Yahudilerle olduğu gibi agnostik 
hümanistler veya ateistler ile de bu şekilde or
tak çalışmaya her zaman hazırdırlar. Bunu ya
parken de, imanlannın gereğini hiç inkar etme
den ve dolayısıyla Yaratıcı'nın istediği bu çeşit
liliğe de saygı göstererek (zira O, isteseydi in-
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sanlan tek bir kavim olarak da yaratabilirdi) ye
rine getirirler. 

Üzerinde durulmaya değer en önemli nokta 
şudur: diğer Avrupa devletlerinde olduğu gibi 
inşa edilen bir Avrupa'da da farklı dini (mesela 
müslümanlar) ve felsefi topluluklann ortaklaşa 
bir performans gösterebilecekleri ve uyum içeri
sinde yaşayabilecekleri bir ortamın oluşması için, 
her şeyden önce müesseselerinin belli bir akide

nin temsilcisi olmalanndan bütü
nüyle kurtanlmalan gerekmekte
dir. Yani onlann, laikliklerinden 
anndınlmalan gerekiyor. Öyle ki, 
tabiatı icabı Hıristiyanlık-sonrası 
bir Hıristiyanlığa sahip 
tik Hıristiyanlığın hegemonyasını 
sürdüren bu tür bir laiklikten ann-

 gerekmektedir. Avrupa pa-
zannın açılması ve yeniden dü
zenlenmesi sadece ekonomik sa
ha ile sınırlandınlmamalı, bunu 
dini ve felsefi düşüncelere de uy
gulamalıdır. Çoğunluktaki dinle
rin ve felsefelerin  -ve ba
zen de de jure- istifade ettikleri 
tutuculuk, onlara farklı toplulukla
nn oluşturduğu bir toplumun en 
temel saygınlıklarının aleyhine 
olabilecek şekilde ideolojik, ku
rumsal ve toplumsal bir tekeli ga
rantilemektedir. 

Avrupalı müslümanlar, Avrupa 
sahasının gerçek bir hürriyete ka
vuşması ve özellikle de eski kıta

daki çeşitli ülkelerde halen var olan Devlet kavra
mının tabiatının ve işlevinin yeniden tanımlan
ması ve inşa edilen Avrupa'nın seviyesine getiril
mesi taraftandırlar. Devletin kutsallaştınlması 
acilen tartışılması gereken bir konu  Batı bi
reyselciliğinin gelişmesi çeşitli nedenlerle bu kav-
ramlan kullanılamaz hale getirmek istemektedir. 

Ödün vermeden yapılacak olan bir arkeolojik 
araştırma ile; hakkın anlamı ve adaletin uygulan
ması, kamu alanının düzenlenmesi... gibi konu-

 devletin gücü seviyesinde bir yoğunlaşma
nın oluşmasının 'akliliğini' ve tarihsel kaynağını 
araştırması gerekecektir. Bütün bu sahalarda 
pencerelerin açılması mümkün olmalıdır. Tabii ki 
bunu, azınlıklan pencereden atmak için değil de 
-şu da unutulmamalı ki Avrupa'da nefes darlığı 
çeken sadece müslümanlar değildir-, tıkanıklığın 
giderilmesi ve müzelik bir toplum haline gelme 
riski ile karşı karşıya olan toplumdan tozların 



 

alınması ve iç hürriyeti sağlayacak yeni alanlan 
açmak için yapılması gerekmektedir. 

Kelimenin Yunanca kullanımındaki karşılığına 
sadık kalarak laiklik, şayet 'halkın', 'kalabalığın' 
yönetimi veya diğer bir ifadeyle demokrasi anla
mına geliyor ise; bu durumda onun gerçekleş
mesi ancak bu çoğulcu ve çok renkli halkın, ken
di kamu hayatını düzenleyen kurallann uygulan
ması ve tanımlanmasına fiili olarak katılımıyla 
mümkün olacaktır. Yoksa, onlara belli sayıdaki 
bireyler toplamı gözüyle bakmak değil. Bunun 
için; çeşitli gruplara ve topluluklara herkes gibi 
kendilerini ifade etme ve örgütlenme imkanı 
sağlanmalıdır. 

Dini veya felsefi topluluklan oluşturan insan
larda, sayıca bir  oluşturmanın ötesinde 
birtakım şeyler vardır. Zira onlar, insanlardan şi
kayet eden ve buna göre hayatlanna bir anlam 
veren kuruntu sahibi kimseleri unutmadan ve ih
mal etmeden sitenin ahlaki sermayesini, düzen
lenmesini ve hayatını zenginleştirme imkanlarına 
sahiptirler. 

Tarih henüz bitmedi. Berlin duvannın yıkılışı, 
tarihin akışına belki bir ritim bile kazandırdı. Av
rupa birliğinin kurumsallaşması da, daha önce 
sözü edilen ideolojik ve toplumcu tutuculuğun 
dar çerçeveleri arasında sıhhatli bir şekilde ta
savvur edilemez. Her zamankinden daha fazla 
Avrupa'nın inşasına dahil olan Avrupa'da yaşa
yan müslümanlar, ne ihmal edilmek ne de zor
lanarak da olsa kötü sonuçlanndan etkilenmek 
istemiyorlar. Belki de onlar, bunun gerçekleş
mesinde pozitif olarak yer almak bile istiyorlar. 
Onlar, Yüce Tann'nın kendilerine yüklediği gö
revi yerine getirmede projenin gerçekleşmesi 
için gerekli kalitede olduklanna, gerçek serbest
likteki ideolojik yanşmada yetşkin vatandaşlan 
cezbedecek yeterli güce sahip olduklanna ve 
bugün kriz içindeki Avrupa'dan bütün dünya 
vatandaşlanna saygılı ve onlarla işbirliği içerisin
de daha adil ve daha insancıl bir çoğulcu Avru
pa'ya geçmede onlann da katkılannın olması 
gerektiğine inanmışlardır.  lillahi 
Rabbi'l-alemin. • 
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 SIRASINA  
  TÜRKÇE ANLAMI 

Birinci Hamur 

1.000.000 TL 

  

  '   . .   

 Kerim ve Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Orta Boy 
Hazırlayan: Ali  

Fiyatı: 2.500.000 TL 

 Kerim ve Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Küçük Boy 
Hazırlayan: Ali Bulaç 

Fiyatı: 1.500.000 TL 

  

Kur'an-ı Kerim 
ve Turkce Anlamı 

  
Cep Boy 

Hazırlayan: Ali Buiaç 

Fiyatı: 1.000.000 TL 

Kur'an-ı  Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Hazırlayan: Ali Buiaç 
Geniş açıklamalı,  

şamua kağıda basılı, roman boy. 
400  

Fiyatı: 1.000.000 TL 

İ H I M YAYIMLARI      APT.     532  (Pta) ftK   93 



 

 
Değerler ve Gençlik 
Doç. Dr. Davut Dursun 
Sakarya Üniversitesi 

üreselleşmenin Arka Planı:  sonrasında kurumlaşan  Kutuplu 
Dünya Sistemi'nin seksenli yıllann sonlanna doğru çökmesi ve Batının 
rakibi Doğu Bloku'nun sistemden çekilmesi hemen hemen bütün 
alanlarda belli sonuçlar meydana getirmiş etkisi beklenenden daha 
büyük olmuştur. Aslında her dünya sisteminin belli temeller üzerinde 
oturduğu, belirli felsefi argümanlar üzerinde temellendiği, belli anla
yışlara dayandığı ve yine belli yapı ve kurumlann vücut bulmasına 
yardım ettiği bilinmektedir. Savaş sonrasının İki Kutuplu Dünya Siste
mi de diğerlerinden farklı bir kurumlaşmayı gerçekleştirmiş, dayandı
ğı temel değerler ve argümanlar doğrultusunda bir yapılanmaya git
miştir. 

Dünya sisteminin bir ayağını oluşturan Sovyet Bloku'nun varlığı, 
en azından dünyanın iki ayrı kutba, kurumsal yapıya, değerler bütü
nüne ve felsefi anlayışa bölünmesini, birinin bir yerlerde bitip diğeri
nin başlamasına, bloklar arasındaki sınınn aynı zamanda farklı dünya-

 bitiş ve başlangıç sınırlan anlamına gelmesine yol açıyordu. 
Farklı uluslar ve devletler arasındaki bütünleşme bloklar arasında böl
gesel düzeyde gerçekleşiyor ve fakat global düzeyde gerçekleşmesi 
imkansız oluyordu. Dahası birinin varlığı diğerinin varlığına bağlı bu
lunuyor ve bloklar birbirinin varlığını meşrulaştırıyordu. Böyle bir ya
pılanma ve kurumlaşma neticede bizi "bölünmüş dünya" ile yüz yü
ze getiriyordu. 

Soğuk Savaş döneminin dünyası, sadece iki karşıt ve düşman kut
ba bölünmüş bir dünya değildi; birbirine karşı pozisyonlarda duran 
Doğu ve Batı bloklan mevcuttu, ama bu bloklann dışında kalmış bir 
dünya daha vardı ki bu Üçüncü Dünya kavramı ile ifade ediliyordu. 
Gerçi Üçüncü Dünya içinde mütalaa edilenler arasında, diğer bloklar
da olduğu gibi siyasi, ekonomik ve sosyal yapılan arasında bir homo
jenlik, benzerlik ve gücün merkezi organizasyonu ve kurumlaşma 
yoktu. Üyeler arasında dayanışma yetersizdi, hatta yer yer ciddi çatış
malar bile vardı. Doğu ve batı bloklan dışında kalan ülkeleri ortak bir 
kimlik altında birleştiren temel faktör hiçbirinin ne Batı ne de Doğu 
bloğuna itibar etmeleri ve her ikisiyle de çeşitli düzeylerde ilişkilerini 
sürdürüyor olmalarıydı. Belli konularda ortak pozisyon alıyorlar, za
man zaman aynı masanın etrafında toplanıyorlardı. Altmışlı yıllardaki 
Bağlantısızlar Hareketi böyle bir çabanın sonucu olarak doğmuş olsa 
da bunun dünya sisteminde müessir bir güç olarak ortaya çıktığını 
söylemek zordur. Üçüncü Dünya kendi içinde, diğerlerine göre daha 
çok bölünmüş olduğu, farklılıklann belirgin biçimde ortaya  
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ulusal değerlere ve yapılara hassasiyetle sahip çı
kan bir yapıyı andırıyordu. 

Bioklaşmalann sadece ve ancak savaş 
da ortaya çıktığı  Dünya Savaşı öncesinin 
dünyası ise ulus-devletlerin oluşturduğu renkli bir 
tablo görünümünde idi.  yüzyılın sonlanndan 
itibaren ulus-devletlerin yıldızının parlamasıyla 
dünya ciddi bir bölünme ve parçalanma sürecine 
girmiş, ulusal sınırlar sadece bir devletin siyasal 
egemenliğinin başladığı ve bittiği sınırlan değil 
aynı zamanda ekonomilerin, pazarlann, değerle
rin, kültürün ve sanatın da başlangıç ve bitiş nok
talarını ifade ediyordu. Gerçi 20. yüzyılın ortaları
na kadar süren Sömürgecilik Dönemi, birbirinden 
farklı ulusal temellere dayalı devletlerin bağımsız 
bir aktör olarak ortaya çıkmalannı önlemiş ve Ba
tıdaki sömürgeci devletlerin belli ölçüler içinde 
"global!eşme"lerine imkan vermiştir. Sömürgeci
lik hareketi, zora ve kuvvete daya
lı da olsa bir küreselleşme hareke
ti olarak da değerlendirilebilir. Bu 
dönemin sona ermesi Küreselleş-
me'den geriye dönüşü ifade 
eden, bir bakıma "ters dalga" 
olarak değerlendirilebilir. 

Sömürge dönemindeki küre
selleşme güç ve kuvvet kullanıla
rak sömürgeci Batı devletlerinin 
kendi sistem ve değerlerini deni-

 bölgelere taşımalan ve zorla 
yerleştirmeleriyle gerçekleşiyor
du. 

Sömürgeciliğe dayalı bu küreselleşme, deko-
lonizasyon hareketleriyle duraklamış, buna karşı 
tepkisel bir hareket şeklinde doğan milliyetçilik 
hareketleri yerelliği öne geçirmiştir. Diğer taraf
tan Avrupa'da doğan ve dünyanın muhtelif yerle
rinde müessir olan sosyalizm de, geçen asırdaki 
küreselleşmeyi engelleyen faktörlerden biri ol
muştur. Tarihin derinliklerine doğru gidildikçe çe
şitli biçimlerde ortaya çıkan küreselleşme hareket
lerine rastlamak mümkündür. Büyük cihan impa
ratorlukları, kıtalararası devletler ve emperyal po
litikalar izleyen imparatorluklar da neticede küre
selleşmenin belli biçimlerde gerçekleşmesine hiz
met etmişlerdir. 

Küreselleşmeyi 
Nasıl Anlamalı? 
içinde yaşadığımız yüzyılı bitirmekte olduğu

muz şu andaki küreselleşmenin, öncekilere göre 
hem oluş biçimi, hem işleyişi, hem de argüman-

 ve sonuçlan bakımından oldukça farklı oldu-

  

 

ğunu belirtmeye gerek yoktur. Günümüzde küre
selleşme, genel bir tanımla, "ekonomik faaliyetle
rin dünya düzeyinde yeni bir bütünleşmesi"dir. 
Bugün tartışılmakta olan küreselleşmenin bir ba
kıma sanayi devriminin sonu veya ölümü olarak 
da değerlendirilebilir. Başlangıç noktası olarak da 
bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı 
savaş sonrasındaki dönemi almak mümkündür. 
Sanayi devrimiyle birlikte egemen hale gelen tek
noloji mekanik bir teknoloji idi. Kol gücüne daya
nıyordu. Mekanik teknolojinin hakim olduğu dö
nemde ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan değerler 
de buna göre şekillenmişti. Teknoloji değişince 
ilişkiler, değerler ve bu değerlerin üzerinde yükse
len yapılarla genelde mantalite değişmek zorun
da kaldı. Küreselleşme mekanik teknolojinin çö
küşünü ve insan beynine dayanan uzay ve bilgi
sayar teknolojisinin öne geçmesiyle ortaya çıkan 

yeni bir süreç olarak algılanabilir. 
Küreselleşme süreciyle birlikte 

toplumlann ekonomik, siyasi ve 
sosyal yapılan ve anlayışlan ciddi 
değişim geçirmektedir. Öncelikle 
etkisini ekonomik alanda hissetti
ren küreselleşme ile, 

* ulusal pazarlar dönemi bitti, 
* parasal egemenliğin yerini 

bilgi denetimi aldı, 
*  kavramı büyük 

sarsıntı geçirdi ve ciddi değişiklik
lere uğradı, 

* endüstri ilişkilerinde önemli yenilikler günde
me geldi, 

* insanların çevreye, topluma ve sisteme kar
şı duydukları hassasiyette yeni yönelişler ortaya 
çıktı. 

Yeni bir zihniyete de işaret eden küreselleşme 
öncekinden farklı bir üretim tekniğinin gelişmesi
ne yol açtı. Bu üretim tekniği; 

* maliyetleri düşürdü, 
* rekabeti artırdı, 
* bilgilendirme imkanlannı geliştirdi ve hep

sinden önemlisi, 
* zihniyet değişikliğini meydana getirdi. 
Yüksek gümrüklerle korunan ulusal pazarlara 

yönelik üretim yapan ekonomiler, sınırlann şeffaf
laşması, gümrüklerin ve tarifelerin indirilmesiyle 
birlikte birden müthiş bir rekabet ortamına açıl
mış oldular. Teknolojideki ve üretim yöntemlerin
deki gelişmelerin de desteğiyle, ayakta kalabilmek 
ve ürettiklerini satabilmek için maliyetleri düşür
meye özen göstermeye yöneldiler. Rekabet orta
mı bir yandan maliyetleri düşürmeye mecbur 



 

ederken diğer yandan daha kaliteli, alımlı ve müş
terinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek 
malların üretilmesine yönlendirdi. Müşteri "veli 
nimetti" ama bu yeni dönemde daha da önemli 
hale geldi. 

Uydulann ve uzay teknolojilerinin gelişmesiyle 
haberleşme ve bilgi transferinde yeni ve akıllarda 
hayret uyandıracak bir hızlılığın gündeme gelme
si bilgilenme imkanlannı arttırdı. Internet dünya
yı tek bir yapıya dönüştürürken bilginin hem elde 
edilmesinde hem de  transferinde ulu
sal sınırlar, kısıtlamalar ve sansürler anlamsız hale 
geldi. 

Küreselleşmenin  ettiği yeni üretim tekni
ğinin meydana getirdiği değişikliklerin en önem
lisi toplumlardaki zihniyet yapılannda ortaya çık
tı. Bu yeni zihniyet insanı çevresine, kimliğine, si
yasete ve ekonomiye karşı daha duyarlı davran
maya yönlendirmektedir. Bugünün insanı hem 
doğal, hem de toplumsal çevreye karşı son dere
ce duyarlı hale gelmiş, çevreyi tahrip eden, sürdü
rülebilir kalkınmaya özen göstermeyen üretim 
tekniği ve sektörlere karşı ciddi tepki göstermeye 
başlamıştır. Doğal dengeyi ve çevreyi olumsuz et
kileyen ağır ve kirletici sanayi sektörleri Batıda tu-
tunamamaktadır. Çevreye duyarlı otomobiller, 
trenler ve diğer motorlu vasıtalar üretilmektedir. 
Çevre çağın en hassas konulanndan biri haline 
gelmiştir. Çevre konusundaki duyarlılık bazı ülke
lerde Yeşiller Hareketi adıyla siyasal partilerin 
doğmasına zemin oluşturmuştur. 

Kimliğe karşı duyarlılık, bir bakıma bireyin in
san çevresine olan duyarlılık şeklinde ortaya çık
maktadır. Bireyin din, dil, etnik köken, cinsiyet gi
bi kimlik özelliklerine ve farklılıklanna giderek ar
tan duyarlılıkla saygı duyulmakta, kişiler ve grup
lar "olduklan gibi" kabul edilme konusunda has
sas davranılmaktadır. Bireyin kendi kimliğini ken
disinin tanımlamasına, mevcut kimliğinin olduğu 
gibi kabul edilmesine,  tekleştirici 
politikalan gereği olarak bireylere dayatılan kim
liklerin reddine, kısaca  kendi gelecekle
rini kendilerinin belirlemelerine karşı özel bir du
yarlılık oluşmuş bulunmaktadır. Ulus-devletler tek 
bir ulus, tek bir dil, tek bir din, tek bir etnik grup 
oluşturmak amacıyla bireylerin kimliğini tanımlı
yor, onlara yapay bir kimlik dayatıyor, mevcut 
kimlik gerçekliklerin ifadesine engel oluyordu. 

Küreselleşme ve Siyaset 
Siyaset alanında da küreselleşme ciddi değişik

liklere, yeniliklere, yeni değerlerin ve örgütlenme
lerin gündeme gelmesine yol açmaktadır. Devlet

le birey arasındaki ilişkiler sorgulanmakta, vatan
daşlık statüsü yeniden oluşturulmakta, devletin 
küçültülmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 
yerinden yönetim ilkesinin öne geçirilmesi, devle
tin temel kamusal hizmetleri yerine getirmesi, in
san haklannın ve temel özgürlüklerin dikkate alın
ması, bireylerin devletten özerk ve sivil alanlarının 
mümkün olduğunca genişletilmesi gibi yeni de
ğerler ve yapılar tartışma gündemine girmiştir. 

Siyasi ilişkilerin örgütlenmesi ve kurumlaşma
sında yeni yönelişler ve eğilimlerin ortaya çıkma
sıyla birlikte politik toplumlann sınırlandınlması 
ve sivil toplumun güçlendirilmesi talepleri günde
mi ciddi şekilde işgal etmeye başlamıştır. Sanayi 
devriminin ve teknolojisinin ortaya koyduğu top
lum örgütlenmesinde siyasal toplumda bireyi öne 
geçirme ve bireyin cemaat baskısından azade kı
lınması, özgürleştirilmesi önemli bir hedef olarak 
belirmişti. Aydınlanma düşüncesi ve ona dayalı 
gelişmeler bireyi her alanda özgürleştirmeye da
yanıyordu. Liberalizmin birey üzerindeki aşın has
sasiyeti ve vurgusu tepkisel olarak sosyalizmin 
topluma vurgu yapmasına yol açmıştı. Cemaatin
den ve geleneksel yapılardan kopanlan birey, mo
dern toplumlarda yapayalnız kalmış, piyasanın ve 
devletin hegemonyası karşısında savunmasız du
ruma düşmüştür. Modernite olarak formüle edi
len bu duruma karşı gelişen "post modern" anla
yış, küreselleşmeyle birlikte bireyi yeniden cema
atin koruyucu şemsiyesi altına vermiş, bireyin bir 
yere, topluluğa, aileye, cemaatine aidiyetine 
önem vermiştir. Küreselleşme ulus devletlerin 
ötesinde bir "küresel bilinci" ve hassasiyeti gelişti
rirken bireyin savunmasız konumunu, cemaatin 
ve sivil toplum örgütlerinin öne geçirilmesiyle ko
runaklı hale getirmiştir. 

Tam bu noktada "sivil toplum" kuruluşlan gi
derek önem kazanmakta ve devlet ile birey ara
sındaki ilişkilerin organizasyonunda ve yürütül
mesinde rol üstlenmektedirler. Siyasal otoritenin 
baskı ve nüfuzuna karşı sivil toplum kuruluşlan bi
reyin özerkliliğini ve özgürlüğünü korumaya çalış
maktadırlar. Sivil toplum kuruluşlannın yaygınlaş-
maıyla birlikte demokratik rejimlerin tesisinin de 
kolay olacağı tahmin edilebilir. 

Siyasi alanda küreselleşme ile birlikte gelişen 
duyarlılık hususunda  Paris'te imzalanan 
ve bir bakıma  sonrasının Yeni Dünya Dü-
zeni'nin temel belgesi olarak kabul edilen Paris 
Şartı'nın ortaya koyduğu dört temel nokta da, kü
reselleşmenin yeni bir kazanımı olarak değerlen
dirilebilir. Bu noktalar şunlardır: 

* Temel insan hak ve özgürlüklerine maksi-
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mum düzeyde saygı gösterilmesi. 
* Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştınl-

 
* Devletler arasındaki anlaşmazlıklann her du

rumda banşçı yollarla çözümlenmesi. 
* Statükoyu ihlal eden saldırgana karşı ortak 

tepki gösterilmesi. 
Dikkat edilirse uluslararası güvenliğin korun

masında küreselleşme yeni anlayış ve organizas-
yonlann hayat bulmasına uygun zemin oluştur
muştur. 

Ekonomik alanda, yukanda da nisbeten deği
nildiği gibi sanayi devriminin anlayışı ve teknolo
jisi terkedilmiş, yerine bilgiye ve beyne dayalı, in
sanı önemseyen, kitle üretiminden esnek üretime 
geçişi simgeleyen, tüketicilerin özel tercih ve ta
leplerini dikkate alan bir ekonomik duyarlılık ge
lişmiştir. Türkiye'de son yıllarda KOBİ'İerin geliş
mesi bu çerçevede değerlendiri
lebilir. Çalışma saatleri azaltılmış, 
birey sadece emek sahibi bir kol 
gücü olarak mütalaa edilmenin 
ötesinde psikolojik ve toplumsal 
özelliklere sahip bir kişi olarak de
ğerlendirilmeye başlamıştır. 

Yeni teknoloji ve üretim ilişki
leri bir yandan rekabeti artırırken 
ve bu çerçevede maliyetleri düşü
rürken, dünyada tekelleşme tehli
kesini de beraberinde getirmekte
dir. Yüksek rekabet ortamında fir-
malann ayakta kalabilmeleri için 
tekelleşmeye doğru gittikleri göz
lenmektedir. Bir yandan rekabet 
artıyor, rekabetçi piyasalar gelişi
yor, ama diğer yandan uluslarara
sı şirketler uluslarüstü şirketler haline gelmekte ve 
dünya üzerinde daha önceden göremediğimiz öl
çüde yeni tekelleşmeler ortaya çıkmaktadır. Te-
kelleşen şirketler öylesine büyük güç kazanmakta
dırlar ki, pek çok ülkede hükümetleri devirebil
mekte, iktidarlar üzerinde büyük baskılar kurabil
mektedirler. 

Küreselleşmenin 
Aktif Aktörleri Gençler 
Küreselleşme süreci sosyolojik bakımdan bir 

toplumsal değişmeden başka bir şey değildir: Yer
leşik yapılann, değerlerin, zihniyetin ve davranış 
kalıplannın belli bir süreç dahilinde değişmesi ve 
yeni değerlerin, zihniyetin ve davranış kalıplannın 
ikame edilmesi. Yukanda anlattığımız gibi küre
selleşme temelde dünya düzeyinde ekonomik bü-

tünleşme olmakla birlikte, etkileri toplum hayatı
nın her alanında hissedilmekte ve yeni yapılara 
vücut vermektedir. 

Küreselleşmenin temelde bir küresel kültür, bi
linç ve duyarlılık üzerinde yükseldiği söylenebilir. 
Ulusal yapılardan, değerlerden ve kültürden küre
sel yapılara, değerlere ve kültüre doğru bir gidiş 
gözlenmektedir. Kültür ve değerler alanındaki kü
reselleşme sürecini mümkün klan en önemli un
sur ses, görüntü ve bilginin yeni teknolojiler saye
sinde sınır tanımaksızın rahatlıkla dünyanın her 
tarafına nakledilmesi  internet sistemiyle 
dünya tek bir yapıya dönüşürken uzay ve dijital 
teknoloji ses ve görüntünün anında dünyanın her 
yanına  imkan vermektedir. Savaş
lar naklen izlenebilmekte, spor müsabakaları, ya-

 festivaller, oyunlar ve önemli olaylar anında 
dünyanın her yanına ulaştınlabilmektedir. 

Bu gelişmeler evrensel değer
lerin yaygınlaşmasına sebep olur
ken bu değerlerin gerçekten ev
renselliği ayn bir tartışma konusu 
olmaktadır. Temelde uzay ve diji
tal teknolojiyi üreten, denetleyen 
devletler evrensel değerlerin ve 
bilgi tekellerinin kontrolünü de 
elinde tutmaktadırlar. İnternet 
sistemini elinde tutan ABD ve Ba
tı aynı zamanda kendi değerlerini 
evrenselleştirmektedir. Aynen 
ekonomik sahada olduğu gibi 
burada da ciddi bir tekelleşme 
tehlikesi gözlenmektedir. 

Bu süreç dünyada saf kültürle
ri tasfiye etmekte ve kültürlerde 
melezleşme gerçekleşmektedir. 

Aslında kültürlerdeki melezleşme yaşadığımız yeni 
bir durum değildir. Tarihin her döneminde büyük 
savaşlar, istilalar, işgaller, kıtalararası ticaret yolları 
vb. faktörlerin etkisiyle kültürlerde melezleşme 
meydana gelmiş ise de bugünküyle kıyaslandığın
da bunun çok mütevazi ölçekte olduğu ifade edil
melidir. Bugün ses, görüntü ve bilginin transferin
de yakalanan yüksek hız melezleşmeyi hızlandırmış 
ulusal kültür ve değerler ciddi şekilde yeniden ya
pılanma yoluna gitmişlerdir. Bu süreçte güçlü ve 
büyük devletlerin daha etkin olduklannı belirtme
ye gerek yoktur. Mesela, dünyanın her yanında 
Coca   Mc Donalds hamburgeri ye
nilmektedir. Artık pizzayı bilmeyen bulunmamak
tadır. Batının Fast-Food'u Batı dışındaki toplumlar
da da tercih edilmektedir. Gençler Adidas ayakka
bısı giymekte, Levi's jins tercih etmektedirler. 



 

Küreselleşmenin bir yanında bakılınca evren
sellik adına Batı değerlerinin, modasının ve man-
taiitesinin yaygınlaşmakta olduğu, yerelliği safdışı 
bıraktığı, ulusal ve yerel değerlerin giderek piya
sadan çekildikleri ve dünyanın Batı değerlerinin 
egemen olduğu bir küreye dönüşmekte olduğu 
gözlenmektedir. Fakat bu durumun bizleri yanılt
tığı söylenebilir. Batının bu hegemonik taarruzu 
ve etkisi belki ulusal olanlan ciddi şekilde olumsuz 
etkiliyor, ama belli süreçten sonra evrenselleşen 
Batı karşısında yerel olanlann yeniden öne geçti
ğini, önem kazanmaya başladığını ve taraftar bul
duğunu gözlemek mümkün. Mesela dünyanın 
her yanında Mc Donalds hamburgeri yeniyorsa 
da bu bir noktadan sonra tekdüze ve sıkıcı bir 
özellik kazanıyor. Böyle bir ortamda lahmacun, 

 Adana kebap, Urfa kebabı gibi yerel de
ğerler tercih edilmeye, aranmaya başlanmaktadır. 
Adana kebap sadece Adana'da veya Güney Ana
dolu Bölgesi'nde değil tüm Türkiye'de, hatta 
Avupa'da aranan bir yemek olabiliyor. 

Bir başka örnek vermek gerekirse M. Jackson'ı 
dünyanın her yanında izleyen milyonlar mevcut
tur. Rap müziği, rock müziği gençlerin ilgilerini 
çekiyor ve izleniyor. Hele ekonomik pazar anlayı
şı ile yapıldığında büyük bir sektöre dönüşüyor. 
Fakat şunun unutulmaması gerekir ki, Türki
ye'den rock müziği yapan birini dünyada kimse 
dikkate almıyor, ama mehter takımı Avrupa'ya, 
Amerika'ya gidip konserler verdiğinde yer yerin
den oynuyor. Herkes alkışlıyor, konserlerini izle
mek için özel çabalar gösteriliyor. Mehter elbette 
ki yerel, ulusal bir değer ve müziktir. Evrensel 
olansa rock müziğidir. Fakat Rock artık tekdüzele-
şiyor, sıkıcı oluyor, çağın insanı farklılık, değişiklik 

 işte bu noktada yerleşik olanlann karşısına 
farklı ve değişik olanı en güzel biçimde sunabilen
ler kazanıyorlar. 

Gençler, toplumun değişmeye ve farklılıklan 
kabul etmeye en fazla yatkın kesimlerini temsil et
mektedirler. Genel olarak orta yaşın üstündeki ke
simler tutucudurlar; değişmeye karşı direnç gös
terir, yenilikleri kabul etmede zorlanırlar. Aile için
de anne-baba ile çocuklar arasındaki çatışma ge
nelde bu özellikten ileri gelmektedir. Genç biyo
lojik olarak gelişmekte, kanı kaynamakta, devam
lı hareket ve yeni şeyleri takib etmektedir. Bu ba
kımdan hem ulusal, hem de küresel yeniliklerin, 
değerlerin benimsenmesinde gençlerin baş çek
meleri şaşırtıcı değildir. Mc Donalds'a bakın, ora
da okul yaşındaki öğrencileri ve gençleri görürsü
nüz. Yaşlılar için alışılmış, benimsenmiş olan de
ğerler ve davranışlar gençler için fazla bir anlam 

ifade etmemektedir. Bu özellik dolayısıyla küresel
leşmeyi değerler ve davranışlar düzeyinde benim
seyen, içselleştirenler öncelikle gençler oluyorlar. 
Fakat buradaki benimseme pasif bir durumu ifa
de etmektedir. Küreselleşme sürecinde gençlerin 
aktif bir aktör haline gelmeleri ancak ciddi katkı
lar sağlamalarıyla mümkündür. 

Sonuç 
Küreselleşme bir tarihi süreç olarak bugün 

içinde yaşadığımız, sonuçlannı hissettiğimiz, 
kıntılanna maruz kaldığımız, kazanımlannı elde 
etmeye çalıştığımız bir global değişme olayıdır. 
Bir tercih meselesi olmayıp bizim dışımızda geli
şen ve bize dayatılan bir süreçtir. O bakımdan kü
reselleşme karşısında ancak bir pozisyon alınabilir 
ve yeni duruma uygun tavır ve tutumlar geliştiri
lebilir. 

Köklü ve derinden bir dönüşümü ifade eden 
küreselleşme tüm temel kavramları, sanayi dev
riminin bütün aniayışlannı, örgütlenme model
lerini, insan ilişkilerini, üretim biçimlerini, insan 
zihniyetini, temel değerleri ve davranış kalıplan-

 temelden  etmiş, felsefi ve siyasi düzey
de bunların sorgulanmasına yol açmıştır. Meka
nik teknolojinin yerine geçen dijital, uzay ve bil
gi teknolojisi bilgiye ve beyne önem vererek kol 
gücünü, mekanik anlayışları zirveden düşürmüş
tür. Bu gelişmeler küresel düzeyde ekonomiden 
siyasete, kültürden aileye, bireyden sanata kadar 
toplumun bütün aianiannda etkisini göstermiş
tir. 

Özellikle ses, görüntü ve bilginin akıl almaz bir 
hızda ulusal sınırlara takılmadan transferinin im
kan dahiline girmesiyle kültür, sanat ve bilimin 
bütün dallan büyük bir ivme kazanarak önemleri
ni artırmışlardır. Bu süreç bir yandan evrenselliğe 
vurgu yaparken diğer yandan bilgiyi ve uzay tek
nolojilerini kontrol eden toplumlann kültür ve de
ğerlerinin metalaşması ve evrenselleştirilmesi teh
likesiyle tüm toplumlan yüz yüze getirmiştir. 

Bu durum bir hayal kınklığına yol açsa da pa
radoksal olarak küreselleşme evrenselleşmenin 
yanında yerelleşmeyi de uyarmaktadır. Aslında 
evrenselleşen yerel alanlar olmaktadır. Evrensel 
piyasaya sunulacak kültür, sanat ve bilim eserleri, 
ürünleri bulunanlann, rahatlıkla otantik ve orijinal 
eserlerini tüm dünyaya sunma, pazarlayabilme ve 
kendilerinin yerel değerlerini evrenselleştirmeleri 
imkanı ortaya çıkmıştır. Burada bütün mesele ye
rel değerlerin ve ürünlerin küresel düzeyde pazar-
lanabilmesi, evrensel ölçülerle hareket edilebilme-
sidir. • 



 

Tahterevalli!.. 
Bahar  Düzgören 
Yazar 
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Dünyanın her yanında, 
insanların çoğu, hiç 

değilse  
klişelerin gölgesinde 

yaşamayı tercih ediyor. 
Çünkü insanların çoğu, 

fazlaca  
yaşamayı daha kolay 

bulurken;  
 mekanizmaları 

da, hemen hemen hiç 
istisnasız, statükoyu, 

yani varolan, 
 olan 

durumu olduğu  
muhafaza etme çabası 

bağlamında, 
klişelerden  

yararlanıyorlar. 

emen hemen her toplumda pek yaygın olan bir sürü klişe var ki, bun
lar beni oldum olası rahatsız etmekte... Biliyorum: Dünyanın her ya
nında,  çoğu, hiç değilse şimdilik, klişelerin gölgesinde yaşa
mayı tercih ediyor. Çünkü insanların çoğu, fazlaca düşünmeden yaşa
mayı daha kolay bulurken; toplumlann yönetim mekanizmalan da, 
hemen hemen hiç istisnasız, statükoyu, yani varolan, süregitmekte 
olan durumu olduğu gibi muhafaza etme çabası bağlamında, klişeler
den fazlasıyla yararlanıyorlar. 

Sonuçta, mesela şöyle bir durum çıkıyor ortaya: Gerek Türkiye'de 
gerekse diğer ulus toplumlarda, insanlann hemen hemen yarısı az ya 
da çok, başlanna gelen olumsuzluklann sorumlusunun, bizzat sözko-
nusu toplumu oluşturan insanlar, yani düpedüz kendi insanları oldu
ğunu düşünürken, diğer yansı da, yine  ya da çok, aynı olumsuzluk
lardan başkalarını; yani bir takım düşmanları sorumlu tutuyor. 

Böylelikle, aynı toplum içinde, birbirlerini dinlemeye tenezzül et
meyen iki ayn koro oluşuyor ve her iki koro da bıkıp usanmadan aynı 
klişeyi, aynı nakaratı terennüm ediyor: Hani Türkiye'dekiler gibi: "Biz 
adam olmayız!--" veya "Alem aya, biz yaya!.." korosu ile "Türk'ün 
Türk'ten başka dostu yok!" veya "Bütün bunlar, dış ve iç düşmanla
rımızın işi!..." korosu!.. 

Bu olguyu açıklamaya çalışırken, şöyle bir giriş yapsam ne kadar da 
klasik olurdu:  ikiye ayrılırlar; başlarına gelen herşeyden ken
dilerini sorumlu tutanlar ile başlarına gelen herşeyden başkalarını 
sorumlu tutanlar!.. 

Ne var ki ben artık, hiçbir şeyin bu kadar basit olmadığı, daha açık 
bir deyişle insanlann hiçbir şekilde ikiye, üçe filan aynlmak suretiyle 
değerlendirilemeyeceği görüşündeyim. 

İnsan psikolojisiyle ilgilenen uzmanlann çoğu, ruh hastalıklannı üç 
ana başlık altında topluyorlar: Nevroz, kişilik bozukluğu ve psikoz. 

Benim gözlemlerime ve deneyimlerime göre ise durum şöyle: 
sanların yarıya yakın bölümü, başına gelen herşeyden az ya da çok 
kendisini (buna nevroz deniyor ); diğer yarısı ise, yine az ya da çok 

 (buna da kişilik bozukluğu  sorumlu tutma eği
liminde... Bu eğilimlerden biri ya da öteki,  noktada ağır basmaya 
başladığında hastalık halini alıyor. Psikotik eğilimler ise, her iki grup
ta da görülüyor. 

Ve insanlığın tamamı ya da yeteri kadar çok sayıda insandan olu
şan herhangi bir topluluk veya bir toplum gözönüne alındığında, her 
türlü insan değerinde olduğu gibi, nevroz-kişilik bozukluğu aralığı 
olarak tanımlanabilecek bu iki zıt uçlu eğilim bağlamında da ortaya 



 

bir çan eğrisi çıkıyor. Tahmin edilebileceği gibi 
sözkonusu çan eğrisinin bir ucunu, hastalık dere
cesinde  insanlar oluşturuyor ve bunlann 
sayısı az oluyor. Eğrinin diğer ucunu, hastalık de
recesinde kişilik bozukluğu olan insanlar oluştu
ruyor ve bunların sayısı da yine az oluyor {zaten 
karşılıklı iki uç noktada sayılar az olduğu, orta
ya doğru ise giderek arttığı için ortaya bir çan 
eğrisi  Çan eğrisinin tepe noktasını, hiç 
kuşkusuz, bu iki eğilimi dengeleyebilen tam sağ
lıklı insanlar oluşturuyor ve tam tepe noktasında 
yer almakla birlikte, dar bir aralığın içine sığıştıkla
rından bunlann sayısı da çok fazla olmuyor. Söz
konusu eğilimler itibariyle bir yanda nevrozun uç 
noktasından, diğer yanda da kişilik bozukluğunun 
uç noktasından, sağlıklı  bulunduğu te
pe noktasına kadar, eğilimlerinin derecesine göre 
kademe kademe yığılan insanlar ise büyük çoğun
luğu oluşturuyorlar. 

Bu anlatımda, altı önemle çizilmesi gereken ta
nımlama ise, eğilim... Hastalar dışında, insanlann 
tamamı, nevroza ya da kişilik bozukluğuna yalnız
ca eğilimli oluyorlar. Eğilimli olmak demek ise, 
eğilimi ne olursa olsun tek tek her insanın, her du
rumda ya nevrozlu biri gibi ya da kişilik bozuklu
ğu olan biri gibi davranabileceği kadar, 
mayabileceği anlamına geliyor. 

İşte insan iradesi, bu türden aralıklar {mesela 
girişimcilik - statükoculuk aralığı, mesela iyilik -
kötülük aralığı, mesela akıllılık - aptallık aralı
ğı, mesela cesaret - korkaklık aralığı, vb, vb ) ve 
bu aralıklar içinde, doğal ya da toplumsal eğilim
leri ne olursa olsun, tek tek her insan için ortaya 
çıkan seçme şansı dolayısyla önem kazanıyor. 

Çünkü insan iradesi, insanın kendisi ister ulu 
bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyor olsun, 
ister kendi kurallarıyla kendiliğinden gelişen bir 
doğanın ürünü olduğuna ve ister şu toplumda ye
tişmiş olsun ister bu toplumda; yani şu ya da bu 
nedenle içinde, benliğinde varolan ve kendini bi
lir hale geldiğinde çoktan belirlenmiş olan eğilim, 
mesela, ister nevroz yönünde olsun ister kişilik 
bozukluğu, herhangi bir konuda herhangi bir ka
rar vermesi gerektiğinde, ona, yani uç noktalarda
ki hastalar dışında herkese, benzerleri gibi bu eği
limi de aşma şansını veriyor. 

Tabii, içinde yaşadığımız şu iki zıt uç ve bu uç
lar arasındaki aralıklardan oluşan ve muhtemeldir 
ki bu aralıklar yüzünden evrimleşip duran evren
deki herşey gibi bu madalyonun da bir diğer yüzü 
var... Daha açık bir deyişle, hep olageldiği gibi 

herhangi bir şansın varolduğu noktada bir, hatta 
çoğu kez birden çok şanssızlık seçeneğinin varlığı 
da sözkonusu... Yani şu: insanlığın tamamı, tek 
tek insanlann irade kullanmayı başarması sonucu 
doğal eğilimlerin aşılması suretiyle, kendisini sağ
lıklı bir noktaya taşıyabilir. O taktirde, oh ne ala!.. 
Ama ye tek tek insanlann tamamı veya büyük bö
lümü irade kullanmayı başaramazsa?.. Ya tek tek 
insanlar, büyük oranda kendilerini eğilimlerine bı
rakmayı sürdürürlerse?.. Hatta daha beteri ya top
luca nevroz ya da en beteri kişilik bozukluğu ve 
benzeri yıkıcı eğilimlerden birine kapılır giderler
se?.. 

İnsanoğlunun 50 bin yıllık tarihi boyunca, in
sanlığın tamamı için henüz böyle bir durum orta
ya çıkmış değil... Tarihsel gelişmeler incelendiğin
de görülen o ki, bütün insanlık temelinde, bir zıt 
uca eğilimi olanlarla öteki zıt uca eğilimi olanlar 
hemen hemen birbirine eşit sayıda olduklanndan 
olsa gerek, yine de sonunda sağduyu bir biçimde 
egemen olmuş ve işler iyi kötü rayına girmiş. 

insanlığın genelinde durum böyle olmakla bir
likte, ne yazık ki, topluluklar ya da toplumlar te
melinde, genellikle de yönetim mekanizmalan yü
zünden, bu eğilimlerden ya birinin ya da ötekinin 
ağır bastığı ve topluluksal veya toplumsal sinir 
krizleri yaşandığı görülmemiş değil... 

Aynca tarih boyunca görülen yine o ki, insan
ların da mesela nevroz krizinin ya da mesela uç 
noktada statükoculuk krizinin ağır bastığı toplu
luklar ya da toplumlar, sanki kendi kendilerini yi
yip bitirmişler. Büyük uygarlıklar, devasa impara
torluklar, belki sırf bu yüzden yokolup gitmişler. 
Mesela kişilik bozukluğu krizinin ağır bastıklan ise, 
düşman saydıklanna izansızca saldırmış, ama so
nuçta, yalnızca başkalanna zarar vermekle kalma
yıp bir anlamda kendi kendilerini de tüketmişler. 
Bir kısım uygarlıklar ve bir kısım devletler de bu 
yüzden silinmişler tarih sahnesinden. Ve ilahi... 

 böyle böyle, zaman içinde sınırlar değiş
miş. Dahası, yine zaman içinde yönetim mekaniz
malan da değişim geçirmiş; hatta evrimleşmiş. Bu 
arada topluluklar ve toplumlar büyük sarsıntılara 
uğramışlar. Kimi topluluklar başka topluluklann 
içinde eriyip gitmişler; kimi toplumlar küçülmüş
ler. Ama tek tek insanlar bazında, çekilen acılann 
hemen hemen herkese birden kazandırdığı bir tür 
olgunluk dışında pek bir değişiklik olmamış. Yani, 
çok sayıda insan temelinde, çeşitli ağırlıktaki zıt 
eğilimlerin birbirini dengelemesi anlamına gelen 
sağduyu, bu türden krizler geçiren topluluklara ve 
toplumlara bile eninde sonunda egemen olmuş. 
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Ne var ki, işlerin bugüne kadar böyle olmuş ol
ması, bundan sonra da hep böyle olacağı anlamı
na gelmiyor. 

Bir benzetme: Hayat, doğal akışına kalsa, ade
ta bir tahterevalli gibi... Bugüne kadar bu tahte
revalli, bazen bir yana, bazen öte yana meyletmiş 
olsa da ve bu meyledişler zaman zaman yoğun 
acılara malolmuş olsa da, sonuçta, ortada bir yer
de dengelenmiş bulunuyor. Ama bunun böyle sü
rüp gideceği veri değil!.. Zira eğer insanoğlu bu 
konuda bir bilinç geliştirmezse, günün birinde bu 
dengenin, kendiliğinden ve sonsuza kadar bozul
mayacağını iddia etmek mümkün değil!.. 

Öte yandan, işin içine insan iradesi girdiğinde 
ne olacağı da henüz belli değil!.. İnsan iradesi de, 
tahterevallinin şu ya da bu ucunu seçip, dengeyi 
bütün bütüne ortadan kaldırabilir. Hatta insan ira
desi,  olduğu gibi kaldınp atabilir. Ve 
insan iradesi, tahterevallinin yerine daha kötüsünü 
de geçirebilir. Ama bir seçenek daha var ki o da 
şu: Kimbilir, belki de insan iradesi, kendi kendine 
bir o yana bir bu yana salınıp duran o tahtereval

linin yerine daha iyi birşey koymayı becerir! 
Ne olursa olsun:  kaderiyle sınırlı da ol

sa {kendi doğumunun ve pek pek zamanı dışında 
ölümünün belirleyicisi asla olamadığına göre ), 
bir iradesi var... Ve bu varoluşun hüyük ihtimalle 
bir nedeni de var... işte bu yüzdendir ki ben, tek 
tek insanlar, yönetim mekanizmalan ile herşeyden 
çok yönetim mekanizmalannın işine yarayan klişe
lerin ya da ister istemez aynılığı, benzeşliği emre
den; dolayısıyla evrimleşip duran bir evrenin do
ğasına  bir biçimde her halükarda statükoya 
hizmet eden topluiuksal veya toplumsal ahlak ku-
rallannın insafına bırakılacak yerde; yani kolayı 
seçmeye, yani şu ya da bu koroya katılmaya teşvik 
edilecek yerde, ancak ve ancak bir takım ve birbi
rine tam da benzeyemeyen çan eğrileriyle ifade 
edilebilen çeşitliliklerinin bütün riskleri göze alına
rak, bizatihi irade kullanmaya özendirilmeli diye 
düşünmekten kendimi alamıyorum. Demokrasiyi 
ve birbirine benzemeyen insanlann hak eşitliğini 
de, sırf bu yüzden, bütün insanlık için vazgeçilmez 
bir koşul olarak kabul ediyorum. • 
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Anlama Yöntemi  
"Şu topluluğa ne oluyor da neredeyse 
hiç söz  (Nisa: 78) 

Ahmet  
 

 
  

 fcuıafc'rd'ahii  

    

Anlama Yöntemi (Fıkıh Usulü) 
kuduğumuz herhangi bir metni en üst derecede anlayabilmek için 
"anlama yöntemi"ni kullanarak metnin telo'sunu yakalamaya çalı
şırız. Hele bu metin ilahi bir metin ise ve hele hele bu metinlerin 
içerisinde yer alan kapalı ifadelerden hükümler çıkarsama duru
munda isek "anlama yöntemini" kullanarak bu ameliyeyi yapma
mız daha bir zorunluluk halini alır. Zira okuduğumuz metin artık sı
radan bir metin değildir. Bir yazann metnini okuyup, ondan yaza
rın kasdetmediği anlamlar çıkardığımızda, sadece o metnin yazan-
na haksızlık etmiş oluruz. Fakat ilahi metinleri/ifadeleri okuyup, on
dan hükümler çıkarmaya kalkıştığımız zaman  yan-

 faturasını yüce Allah'a çıkarmış olmak gibi bir büyük gü
naha  olur ve o metne muhatap olan bütün insanlığa da ya
pılabilecek en büyük zulmü yapmış oluruz. Bu sebeple olacak ki 
geçmiş İslam bilginleri, lafzı sarih olmayan bir ilahi metni 
landırdıklannda, kendi anlamalannı Allah'ın muradı yerine koyma
mış, bunun kendi anlamalan olduğunu ifade sadedinde "Allahu 
e'lamu bimuradihi" (Allah ne murad ettiğini kendisi daha iyi bilir) 
kaydını koymuşlardır. Şayet bu kaydı koymamış olsalardı, kendile
rini haşa Allah makamına koymuş olacaklardı ki bu Kur'an'a açıkça 
aykınlık teşkil ederdi. Zira Kur'an, ahbar'larını, ruhban'larını ve 
Meryem oğlu Mesih'i tannlaştıran nasranilerin bu durumunu kına
mıştır (1). 

Metin, ya üzerinde akıl ve fikir yürütülmeyecek kadar açık olur, 
ya da üzerinde ancak akıl yürüterek bir sonuca ulaşmak mümkün 
olacak derecede kapalı olur. 

Anlama yöntemi (fıkıh usulü), Kur'an ve Sünnet'in lafızlannı te-
olojik bir anlamaya tabi tutma tekniğidir (2). Anlama yönteminin bi
ze bugün tartıştığımız pek çok konuda önemli katkılar sağlayacağı
na inanıyorum. Sözgelimi  tartışmalanndan tutun; 
devlet, laiklik, modernizm, çağdaşlaşma, kadın, reform, kamusal 
alan ve nihayet ana dilde namaz tartışmalanna değin pek çok konu
da anahtar olabilecek bir önemi haiz olduğuna inanıyorum. Bu se
beple Tefsir Usulü ve Fıkıh Usulüne ilişkin eserlerde yer alan açık ve 
kapalı lafızlan burada açmakta yarar görüyorum: 

A. Birinci Analitik Yaklaşım; Açık ve Kapalı Lafızlar: 
Şer'i ifadelerin yani Kur'an ve Sünnet'in lafız ya da ifadeleri açık

lık ve kapalılık yönünden ikiye aynlmıştır (3). 
Açık lafızlar hiyerarşik sırasıyla; zahir, nass, müfesser ve muhkem 

lafızlardır. 
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Kapalı lafızlar ise yine hiyerarşik sıralama ile; 
hafi, müşkil, mücmel ve müteşabih lafızlardır. 

Bu lafızlan şema 1 'de görebiliriz. 
Bu lafızlann/ifadelerin açıklık ve kapalılık dere

celerinin hiyerarşisi şöyledir: 
a. Kapalı lafızlar: 

 Hafi: En az kapalı olan. 
2. Müşkil: Hafiden daha kapalı olan. 
3. Mücmel: Müşkilden daha kapalı olan. 
4. Müteşabih: Mücmelden daha kapalı olan. 
b. Açık lafızlar: 
1. Zahir: En az açık olan. 
2. Nass: Zahirden daha açık olan. 
3. Müfesser: Nass'tan daha açık olan. 
4. Muhkem: Müfesserden daha açık olan. 
Anlama yöntemine göre, nass'ın olduğu yerde 

içtihad  olmaz. Bu durum, "mevrid-i 
nass'ta içtihad'a mesağ yoktur"  formüle 
edilmiştir. Nass'ta içtihad'a mesağ olmadığına 
göre nass'ın fevkinde olan müfesser ve muhkem 
olan lafız ya da ifadelerde hayda hayda içtihada 
mesağ olmaz. Esasen yakandaki fıkıh (anlama) il
kesi, "mevrid-i nass, mevrid-i müfesser ve mevrid-
i muhkemde içtihada mesağ yoktur" şeklinde ol
malıydı. Fakat anlama metodistleri (fıkıh usulcüle-
ri) kelamda iktisar ederek bu kuralı bilinen şekilde 
telaffuz ettiler. Buna göre "nass" mertebesinin al
tındaki lafız ya da ifadelerde içtihada mesağ var
dır, hatta zaruridir. Şema 2'de dikey olarak kulla
nıldığında bu keyfiyyet daha kolay anlaşılabilir: 

Burada "nass" ve onun fevkindeki ifadeler to-
 değişmez ve içtihada mesağ olmayan alan, 

"nass" mertebesinin altında bulunan ifadeler ise 
"içtihat" alanıdır. Dolayısıyla değişime 
dir.(4) 

B.  Analitik Yaklaşım; Sabite ve Değişken 
Alanlar: 

 dininin sabit ve değişken iki alanının bu
lunduğunu daha önceki bir yazımızda ifade et
miştik. (5) Ancak bu keyfiyyeti biraz daha açmak 
ve temellendirmek istiyorum. 

İslam'ın sabite ve değişken alanının daha iyi 
anlaşılmasına katkı sağlayacağı için bunu da şe
matik olarak gösterebiliriz. (Şema 3) 

a. Sabiteler Alanı: 
Bu alanda yer alan ifade ve lafızlar'a ancak 

iman   dinden çıkanr.  alandır. 
Felsefe diliyle dogma, matematik ya da mantık 
diliyle postulat (konut-koyut) alanıdır. Eskilerin 
deyimiyle  alandır ve bu alanda içtihada 
mesağ yoktur. Bu alana tekabül eden ayet-i keri
me şudur: "İman etmeyenler pislik (rics) içerisin
de kalır."(6) Burada hemen belirtmekte yarar 
var: Total alan olmaksızın din, din olmaktan çı
kar. Ne var ki total olan ile totalitarizmi biribirin-
den ayırmak zorundayız. Hiç kimse kendi totalle-
rini kamusal alanda totaliter olana dönüştürme 
hakkına sahip değildir. Özelde islam'ın "la ikra-
he f'id-Din= Dinde zorlama yoktur" (7) totali bi
zatihi bu tür bir totalizmi devre dışı bırakmakta
dır. 

Gündüzün berraklığında gözü olan her insan 
çevresini açıkça nasıl görebiliyorsa, bu alanda ko
nuşlanan ifadeleri de akıl ve basireti olan her fert 
rahatlıkla anlayabilir. Çevremizde varolduklan 
halde gözümüzle göremediğimiz varlıklann bu
lunduğunu da unutmamalıyız Sözgelimi mikrop
lan ancak ilgili laboratuvarda görmemiz müm
kündür. Binaenaleyh total alanın telo'sunu anla
maya yönelik çabalar da bu kabilden telakki edil
melidir. 

İslam dinindeki bu total alan ile değişken ala
nın varolduğunu ilk müslüman kuşak daha iyi 
temyiz ediyordu. Bu sebeple peygamberimize, 
söylediklerinin bir vahye mi tavakkuf ettiğini, 
yoksa salt kendisinin bir görüşü mü olduğunu 
sorarak öğreniyorlardı. Ancak daha sonraki ne
sillerde Peygamberimizin vahye müstenit olma
yan sünnetleri bir yana, ulemanın içtihatlan da
hi zaman zaman  bu total alanına konuş-
landınldı. Üstelik bu da totalitere dönüştürüle
rek fanatizmin doğmasına yol açtı. Sözgelimi 
dünyanın siyasal konjonktürüne koşut olarak 
19. yüzyıla kadar krallık rejimlerinde yaşayan 
müslümanlar neredeyse bu statüko'yu dinin to
tali addetmişlerdir. Bu durum tıpkı dünyanın 
düz olduğuna dair coğrafi teorinin egemen 

Şema 1 

Müteşabih 

  

Mücmel Müşkil Hafi Zahir 

Açık lafızlar 

Nass Müfesser Muhkem 

 

 Mesağ Oian Alan 

Mücmel Müşkil Hafi Zahir 

 Mesağ Olmayan Alan 

Nass Müfesser Muhkem 



 

duğu vasatta müslüman müfessirlerin "O (Al
lah) ki size yeri yaygı kıldı..." (8) şeklindeki aye
ti bu teori istikametinde yorumlamalanna ben
zemektedir. 

Sahabe kuşağının dindeki  ve de
ğişken alanın ayınmında olduğuna dair burada 
iki rivayeti özetleyerek alıntılamak istiyorum: 

  Kesir ile  Esir   şöyle 
aktanrlar: Peygamberimiz (s.a.v.) Bedir savaşı gü
nü ordusuyla birlikte bir su başına indi. Hubab 

 Münzir (r.a.) Resulullah (s.a.v.)'e gelerek: "Ey 
Allah'ın Resulü, burayı mı seçtiniz? Burası, ilerisi
ne gitmeye ve gerisine çekilmeye hakkımız olma
yan, Allah Teala'nın bildirdiği bir menzil midir?" 
diye sordu. Resulullah (s.a.v.); "Hayır, bir savaş 
taktiği olarak burasını beğendim." dedi. Bunun 
üzerine Hubab (r.a.); "Ey Allah'ın Resulü, burası 
uygun değildir. Orduya emret, düşmana en ya
kın olan suyun başına kadar gidelim. (...)" dedi. 
Peygamberimiz, "doğru bir görüşe işaret ettin" 
diyerek gereğini yaptı.(9) 

2. Berire'yi kocası Mugiys çılgınca severdi. Za
vallı Mugiys, ağlayarak ve gözyaşlan sakalına dö
külerek Berire'nin arkasında döner dolaşırdı. Beri-
re ise, hiç hoşlanmazdı. 

Nebi (s.a.v.) Berire'ye:  Mugiys'e dön-
sen, olmaz mı? buyurdu: Berire de: 

- Ya Resulallah! Dönmemi emrediyor musu
nuz, dedi.  Ekrem: 

- Hayır ben (emretmiyorum) şefaat ve iltimas 
ediyorum, dedi. Bunun üzerine Berire: 

- Öyle ise o adama benim ihtiyacım yoktur, 
dedi. (10) 

Bu iki rivayet bize göstermektedir ki,  
bir  alan ile bir değişken alanın bulunduğu
nu sahabe de biliyordu. 

Bilindiği gibi islam fıkhının temel kaynaklan 
Kitap, Sünnet, icma ve Kıyas olmak üzere dört
tür. Buna fıkıh kitaplanmızda, "edille-i şer'iyye" 
ya da "edille-i erbaa" denilmiştir. Bu kaynaklann 
ilk ikisinin yani Kitap ve Sünnet'in nass, müfesser 
ve muhkem ifadeleri dinin total yani sabite alanı
nı teşkil eder. Bunun dışında kalan ifadeler ise di
ğer alana ilişkindir. 

Ne yazık ki, kimi yüzeysel  Kitap 
ve Sünnet ifadelerinin bütünüyle total alanda ko
nuşlanmış olduğunu vehmetmektedirler. Böylesi 
bir anlayış İslam'ı anlaşılmaz kılmakta, dahası is
lam'a yaklaştırmak yerine ondan uzaklaşmaya, 
bilerek ya da bilmeyerek sebep olmaktadır. Aca
ba bunu bilerek yapanlar, vebalinin çok ağır ol
duğunu hesaba katmaksızın dünyevi menfaatleri
ni mi ön plana almaktadırlar? 

Şema 3 

Sabiteler Alanı 
(Nass) 

Nass Lafızlar 
Müfesser Lafızlar 
Muhkem Lafızlar 

a 

Zahir 
Lafızlar 

Değişkenler Alanı 
(İçtihad) 

Hafi Lafızlar 
Müşkil Lafızlar 

Mücmel Lafızlar 
Müteşabih Lafızlar 

b 

b. Değişkenler  Alanı: 
Bu alan içtihad'a mesağ olan bir alandır. Bu 

alana tekabül eden ayet-i kerime şudur: "Aklını 
kullanmayanlar pislik (rics) içerisinde kalır."  

Burada yer alan kapalı lafızlan anlayabilmek 
için akıl yürütmek kaçınılmazdır. Nasıl ki 
ta lambaya ihtiyaç duyuyorsak bu alanda da aklı 
araçsal olarak kullanmak durumundayız. Ne var 
ki akıl'da değilse bile "akıl yürütme"de relativite 
vardır. Bu sebeple yapılan içtihadlarda çoğunluk 
hangi istikamette ise, hangi görüşte icma gerçek
leşmiş ise, onu esas almak durumundayız. Fakat 
bu durum hiçbir zaman Icma'nın dışında kalan 
görüşlerin dindışı sayılmasını gerektirmez. İcma 
pratikte kesinlik ifade ederse de, ona muhalefet 
edenlerin muhalefetleri sebebiyle İslam'ın dışın
da telakki edilemeyecekleri ortadadır. Hatta ba-
zan icma dışı kalan görüşlerin daha güzel olduğu 
da vakidir. Sözgelimi ibni Teymiye'nin talak (bo
şanma) hakkındaki icma dışı görüşü kanaatimce 
daha isabetlidir. İcma'ya muhalefet edenler dinin 
sabite alanını reddetmiş değillerdir. Bir başka ifa
deyle  kilisenin konsül karan değildir. 

 çoğunluğunun ifadesi olan  eğer 
İslam'ın sabite alanı içerisinde konuşlandırmaya 
kalkışırsak bu takdirde muharref Hıristiyanlıkta 
kendi ahbar ve rubanlannı, hatta peygamberleri
ni rableştiren kimselerin konumuna düşmek teh
likesiyle yüz yüze kalırız. Kaldı ki her dönemin iç-
tihadlan değişebilir olduğundan her dönemin ic-

 da değişebilir. 
Ayrıca insan tefekküründe evülasyon gerçek

leşmektedir. Buna bağlı olarak içtihadlarda da 
değişiklikler   çoğunluğu olan 
Icma'da da buna bağlı olarak değişiklikler olabi
lir. 

Burada esefle belirtmeliyiz ki icmayı tıpkı kili
senin konsülü gibi algılayan bir zihniyyet yanılsa-
masıyla karşı karşıyayız. Buna göre icma ile adeta 
din (yani dinin totalitesi) belirlenmektedir. Hal
buki bunu belirleme hakkı Peygamber'in dahi 
değildir. Bu sebepledir ki islam dininde mutlak 
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şari' ancak Allah Teala'dır. Peygamber (s.a.v.)'e 
mecazi şari' ifadesinin ıtlak edilmesi bile onun 
mutlak şari' olmadığını ifade eder. Binaenaleyh 
Içtihad başlığı altında yer alan  ve Kıyas ile 
de din pratize edilir. Ancak bununla dinin totali-
tesini birbirinden ayırdetmek zo
rundayız. Bazı pratikler, zamanın 
değişimiyle değişebilir. 

 zamanın değişimiyle ahka
mın da değişebilirliğine vurgu 
yapan  bu durumu ifade 
eder. 

Mecelle'de yeralan "Mevrid-i 
nass'ta içtihada mesağ yoktur" 
şeklindeki kuralda sözü edilen 
"nass" ifadesini kelime anlamıyla 
ele alıp, bütün Kur'an ve Sünnet 
ifadelerinin "nass" olduğunu sa
nan yüzeysel bir anlayış ile karşı 
karşıyayız. Oysa burada "nass" 
dar anlamıyla, bir diğer ifadeyle 
ıstılah (terim) anlamıyla kullanıl
maktadır. 

Binaenaleyh Kur'an ve Sünnet'in her ifadesi 
nass değildir. Ya nass'ın üstünde müfesser ve 
muhkem, ya da nass'ın altında zahir, hafi, müş-

 mücmel ve müteşabih kategorilerinden birine 
dahildir. Yukanda da belirttiğimiz gibi nass ve 
onun üstündekilerde içtihat olmaz, altındakilerde 
ise içtihat sözkonusu olur. 

Sentetik Sonuç 

Her şeyden önce yukarıdaki analitik ayırımın 
 anlamaya matuf olduğunu belirtmeden 

geçmeyelim. Mahir bir cerrah ameliyat esnasın
da ameliyat bıçağıyla hastasının bedenini yardık
tan sonra ustalıkla ayırdığı uzuvları tekrar birara-
ya getirip yine ustalıkla dikiş atıp  tekrar bi-
raraya getirir. Bu başarılı ameliyattan sonra hasta 
nekahet dönemine girer ve iyileşmeye doğru gi
der. Sosyalbilimcilerin yapacaklan analizlerden 
sonra ikinci sentetik operasyonu aynı ustalıkla ya-
pamazlarsa "anlama"nın katledileceği ortadadır. 

Yukanda izah etmeye çalıştığımız içtihat ala
nının büsbütün  alandan bağımsız olduğu 
söylenemez. Total alan üzerinde yapılan teleolo-
jik çalışmalar (nass'lann illetini anlamaya yönelik 
çabalar) ışığında  yapılır. Bu sebeple Al
lah Teala'nın bize bahşettiği akıl sayesinde "en 
doğru"yu çıkarsayabiliriz. Fakat bizim çıkarsadı-

 "en doğrumuz" ile ötekinin çıkarsadığı "en 
doğru" farklı olabilir. Vakıa mezheplerin çıkışı da 
buradadır. 

 bir  
olarak  

  
  de 

.  .' 
 ve birlikte 

  
ortadan  
iken, değişke» alanda 
kendi  

:'. farktı  
   

 'etmesin?' 

islam'ın totali ile değişkeni bir pergel gibi al
gılanabilir. Pergelin sabit ucu "ubudiyyet" nokta
sı üzerine gömülü olup kendi ekseni etrafında 
dönerken, diğer ucu ise vakıayı çepeçevre kuşa
tır. Ne var ki vaki sosyal gelişme pergelin deveran 

eden ucunu dışa doğru itmekte 
ve bu da verili açının genişleme
sini zorunlu kılmaktadır. 

Hülasa, totalitesi ve değişke-
 bir bütün olarak islam mede-

niyeti'nin "ben idraki", öteki'nin 
de "ben idraki"ne hak tanımış ve 
birlikte yaşamanın koşullannı orta
dan kaldırmamış iken, değişken 
alanda kendi mensuplannın farklı 
algılama tarzlanna niçin müsama
ha etmesin?  medeniyetinin 
"ben"i hodgam değildir. Kana
atimce üniform bir  anla
yışı, resmi ideolojinin yetmiş  
yıldan bu yana jakoben bir anlayış
la üniform bir toplum inşa etme 
projesine bir karşıt tepki olarak te

zahür etmektedir. Toplumsal bilinç tüm bu dayat
malara "la" (hayır) diyebilme ergenliğine ulaştığın
da bunlann hükümsüz kalacağını  

(1)  
(2) Burada Kur'an ve Sünnet lafızlannın/ifadelerinin eşdeğer 

 tartışması asıl konumuz değildir. 
(3) Geniş bilgi için bkz: Muhammed Ebu Zehra,  Huku

ku Metodolojisi, (çev: Abdulkadir Şener), 3. Baskı (ty), s. 
 Muhyiddin Ebu Abdillah  Kitab'ut-

Taysir fi Kavaidi  (Neşreden: Prof. Dr. İsmail 
Cerrahoğlu)  (2. Baskı) s. 59-60, Büyük Haydar 
Efendi,  Fıkıh Dersleri,  Neşriyat,  1966, ss. 
169-191,  Melek, Şerh'ul Menar  Salah Bilici 
Kitabevi,  (ty) s. 97-105,  fi 

 Fazilet Neşriyat, ist. (ty),  içinde) 
s. 5-6. 

(4) Hemen belirtelim ki nass ve onun fevkindeki şer'i ifadele
rin, özellikle muamelata ilişkin olanlannın vakıaya uygula
ma şart ve zamanlannı burada tartışmıyoruz. Nass ve fev
kinde ifadelere rağmen Hz. Ömer'in bir bakıma yürütmeyi 
durdurma karan aldığı durumların bağlamı başlıbaşına ay
rı bir inceleme konusudur. 

(5) Bkz: Ahmet  İslam Teolojisi Açısından Devlet'e Kısa Bir 
Bakış, Sözleşme,  sayı: 3. 

(6) 6/En'am:  Aynca  Kerim'de "rics" kelimesinin 
eşanlamlısı olan "neces" kelimesinin müşriklere ilişkin ola
rak kullanılması için bkz: 9/Tevbe: 28. 

(7) 2/Bakara: 256. Bu anlam çerçevesini te'yid eden diğer 
ayetler için bkz: 88/Ğaşiye: 22,   159, 
6/En'am:   42/Şura: 48, 4/Nisa: 80 vd... 

(8) 2/Bakara: 22. 
(9) Abdulcelil  Peygamberimizin Içtihatlan, (çev: M. Hilmi 

Merttürkmen-Abdülvehhab Öztürk) Ankara- 1976, s.  
 Sahih-i Buhari Muhtasan Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şer

hi,  Yayınları, Ankara-  c.  s. 365. 
 100. 
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odern milliyetçilik, Avrupa ve Asya'da değişik süreçler yaşadı. Hatta Do
ğu ve Batı Avrupa'da da gelişim farklı oldu. Hemen hemen tüm devlet
lerin heterojen bir yapıya sahip olduğu biliniyor.  çoğun
luk olan topluluk, egemen konumundan ötürü, yönetim erkine sahip
tir. Sayılannın azlığı sonucu, "azınlıkta" olan topluluk, eşit "yurttaş" 

 nedeniyle, tarihi süreçte, hukuksal açıdan eşit kabul edilmelerine 
karşın, "ayrı" görülüp, yaşamın ve devletin tüm olanaklarından eşitçe 
yararlanamadı. Bu  demokrat olduklan ölçüde, "yurttaş" 
statüsündeki "farklı" dinsel ve etnik gruplar mutlu oldular. Bu arada 
unutmayalım, devletin cumhuriyet olması demokrat olması demek de
ğildir. 

Modern anlamdaki "millet" ve "milliyetçilik"in, burjuvazinin Avru
pa'da üstünlük kurduğu bir dönemde ve özellikle de  Fransız Bur
juva Devrimi'nden sonra önem kazanması rastlantı değildir. Sanayi dev
rimi bu sosyal olguya güç kazandırdı. Ortaçağ ve daha öncesindeki ba
zı topluluklarda, dilleri ve kimlikleri konusunda, koruyucu ve özendirici 
çabalara rastlıyoruz. Ama, bu topluluklara modern ulus ve eylemlerine 
de modern ulusçuluk diyemiyoruz. Yüzlerce yıl önce, Türk diliyle yaz
maya ve yazılmasına özen gösterenler oldu. Kürt şairi Ali Hariri,  
Teyran Kürtçe şiirler yazıp kendi dillerini ve toptuluklannı seven eğilim
ler gösterdiler. Bu işaretler, modern anlamda bir "Türk" ya da "Kürt" 
ulusunun o dönemlerde var olduğunu göstermez. Bu toplumlar devlet 
şeklinde örgütlenseler de, sosyolojik olarak uluslaşma sürecinin henüz 
bir yerlerindedirler. Ortadoğu'da uluslaşma,  ve 20. yüzyıllarda ya
şanmaya başladı. Bu süreç hala devam etmektedir. Tartışılabilir, ama 
büyük ölçüde böyle olduğunu düşünüyorum. Ortadoğu toplumlannın 
tümü sosyolojik anlamda uluslaşma sürecini tamamlamış değiller. Hat
ta Eugen VVeber'e göre, Fransızlar bile,  uluslaşabildiler. 

Uluslaşma sürecinde, o coğrafyadaki çoğunluk topluluğun, dışında-
kileri "yabancı", "farklı" görerek ya fiziki baskı ya da asimilasyon sure
tiyle ortadan kaldırmak istediği tarihi bir olgudur. Bunlar, günümüzde 
de, değişik biçimlerde sorunlar yaratan yöntemlerdir. 

Kendi vatandaşlığına sahip olma fikri, insanlardaki milli hisleri bes
ler. Ernest Gellner, Nairn ve Anderson buna "modern milliyetçilik" di
yorlar. Modern milliyetçiliğin doğuşu yıllannda tolerans, halkın aydın
lanması, insani değerlerin öne çıkması, toplum ve doğaya ilişkin bilgile
rin zenginleşmesi giderek önem kazandı. Endüstrileşme,  
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ulaşım ve iletişim araçlannın gelişmesi ve eğitim 
düzeyinin yükselmesi, "modern" milliyetçiliğe ta
ban hazırlayan etmenlerdir. Toprağa bağlı, ziraat 
ve hayvancılık yapan topluluklarda sosyal durağan
lık ve geleneksellik egemendir. Ticaret ve sanayide
ki gelişmeler sonucu ulusal fikirler de gelişir. Ernest 
Gellner, sanayileşmekte olan toplumlarda, köyler
den kentlere göçün uluslaşmayı başlattığını ve hız
landırdığını söyler. Anderson ise, okuma, yazma, 

 ve milli edebiyatlardaki gelişme ve iler
lemelerin uluslaşmayı yarattığı görüşündedir. 

Değişik soy ve topluluklann uzun bir zaman bi
rimi içinde kanşıp yeni bir oluşum olan "millet" 
şeklini aldıklan kabul edilir. Bu yeni oluşum başlan
gıçtaki farklı toplluklardan ayn ve "başka" bir top
lumdur. Her soyun ve topluluğun bu yeni oluşum
da bir parçası ve mirası vardır. Milletlerin çoğu böy
ledir. Arı, duru ve tek soydan gelen millet yoktur. 
Ancak yüzyılımızda sosyolojik ve biyolojik değişim
lerden oluşan "yeni ulus"tan ayrı olarak, değişik et
nik gruplann varlıklannı ve özelliklerini bünyesinde 
bulunduran, "hukuki" yanı belirgin "millet" de söz 
konusudur.  anlayışının yanıt veremedi
ği sosyal sorunlann çözümünde öne çıkan bir mil
let anlayışıdır bu.  içlerindeki "farklı" 
toplumlan herhangi bir şekilde yok edemeyince ve 
ulus-devlet şeklinde kalmak istedikleri süreçte, böy
le bir gereksinim, bu tür bir millet anlayışını yarat
tı. Fransız ulusu iyi örnektir buna. Federatif ve oto
nom çözümlerin dışında, ama "tek"liği koşullandı
ran bir anlayış. Bazılan buna ABD'yi örnek vermek 
isterler, oysa ABD kendine özgü bir toplumdur. Ay-
n ülkelerden ve ayn topluluklardan göçen bu in-
sanlann kültür ve geçmişlerinde müştereklik yok
tur. Anlaşabilmelerinin tek yolu tümünün İngiliz
ce'de karar kılmış olmalandır. Yoksa  bun-

 kültür dili değildi. Zaten ABD gibi başka bir ör
nek de yok. Bu nedenle ABD'yi bu örneğin dışında 
tutmak gerekir. Türkiye'de bazı politikacı, yönetici 
ve düşünür, "Kürt Sorunu"ndaki dar görüşlülükleri
ne bir kılıf bulmak için, ABD örneğini verirler. Ana
yasa Mahkemesi'nin HEP ile ilgili kapatma karann-
da dile getirilen millet ve milliyetçilik görüşleri ise 
Fransız millet anlayışına yakınlık göstermektedir. 
Tarihi süreçte, biyolojik ve kültürel birliğin sağladı
ğı ulusla, "hukuksal" birlikteliği ağırlık kazanan ulu
sun farklı yanlan var. Oluşumun ve tarihi sürecin 
doğası gereğidir bu. 

Topluluklar kültür ve tarihi süreçlerini ancak 
 sayesinde sürdürebilirler. Dilleri ayn olan 

topluluklann kültürlerinin farklı olması da doğaldır. 
Komşuluk ve etkileşim bu kültürleri süreç içinde 
yaklaştırabilir ve böylece benzer yanları artar. Ama 
bunlar yine de "farklı"dırlar. Aynı şey değiller. Çün
kü ayrı  besleniyorlar. Hukuksal "beraber

lik" ve "aynı"lık başka şeylerdir. Bunlan irdeleyen 
Charlton j.H. Hayes ulusu incelerken "dil" ve "tari
hi gelenekler"e özel bir önem verir. 

Toplumsal sorunlara çözüm arayışında, hoşgö
rülü olmanın ve geniş düşünmenin önemi büyük
tür. Çünkü bireyler hangi ulustan ya da kollektif 
kimlikten olduklannı belirleme şansına sahip değil
ler. Çok ender hallerde birey bu arzusunda ısrarlı 
olabilir. 

Araştırmacılar "milliyetçilik"in tarihsel gelişim 
ve oluşumundaki şekillenmelerde anlaşıyorlar. Bun
lara göre; "milliyetçilik" iki şekilde nitelendirilir. Ba
tı Avrupa'da görülen "toprak" ve "yurttaşlık"ı te
mel alan milliyetçilik. Diğeri de Doğu Avrupa'daki 
(Almanya ve Balkanlar dahil) etnik kökene, tarihsel 
mirasa ve kültürel özelliklere dayalı milliyetçilik. Bi
rincisi demokrasiye daha yatkın ve yumuşak, ikinci
si ise otoriter olmaya eğilimlidir. Bizim anayasalan-

 Batı Avrupa kökenli millet anlayışına sık sık 
gönderme yapmalarına karşın, içerik olarak Doğu 
Avrupa modelinden daha çok etkilenmişlerdir. Çif
te karakterli bu millet anlayışı birçok zorlamalara da 
neden oldu. "Vatandaşlık bağı ile bağlı" olan insan
lardan oluşan bir Türk ulusu mu, yoksa kökleri Or
ta Asya'da olan bir soyun "ahvadı" ve kültürü üze
rine kurulu bir Türk ulusu mu olunacaktı. Uygula
mada soy, ırk ve kültür, resmiyette de yerine göre 
"vatandaşlık" dile getirildi,  çoğunlukla kağıt 
üzerinde kaldı. Naki Özkan'ın da belirttiği gibi 

 gelinceye kadar, toplumda farklı kim
lik gruplannın bulunduğu pek görülmedi ve kabul 
edilmek istenmedi..." (Pazar Postası,  

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan siyasi 
partilere ilişkin gerekçeli kararlan irdelerken, genel
de benzer anlayışlann formüle edildiği dikkati çeki
yor. Bu nedenle  TBKP, TEP, HEP ve DEP'in ka
patılma kararlannın "millet" ve "milliyetçilik"e de
ğinen bölümlerini göz önüne alarak çağdaş ulus ve 
ulusçuluk ve Kürt Sorunu'na değinmek istedim. 
Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'nin 18 
Ağustos  tarih ve  sayısında yayınlanan 
HEP'in kapatılması karannı temel aldım. 

Hukuksal ve sosyal bir olgu olan ve tümümüzü 
ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararları ülkemiz
de tartışmalann dışında tutuldu. Benim de yapaca
ğım gibi... Sadece "millet" ve "milliyetçilik"e ilişkin 
bölümleri ve uygulamalardaki aykınlıklan anımsat
mak istedim. 

Doğaldır, böyle bir konuda karar verirken Yük
sek Mahkeme millet, milliyetçilik, kimlik, dil ve kül
tür kavramlannı irdelemek gereği duyacaktı. Ne var 
ki, bu konulann üzerinde çok durulduğunu söyle
yemeyiz. Bunlardan "millet" ve "milliyetçilik" ko
nulan diğerlerinden daha çok detaylandınlmış. 

Ulus, kimlik ve ulusçuluğun en önemli öğesi 



 

 Dilin tarihsel süreç içindeki değişimi, diğer 
dillerle etkileşimi, günümüzde tartışılan bir konu
dur. Hatta dilin kimlik sorununda olmazsa olmaz
dan artık çıktığı da kabul ediliyor.  İtal
yan Birliği kurulduğunda, birlik üyelerinin tümü 

 konuşamıyorlardı. Günümüzde Arapça 
konuşan değişik devletlere sahip Araplardan kendi
lerini "farklı" "millet" kabul edenler az değil. Do
ğaldır böyle düşünmeyenler de var. Anayasa Mah
kemesi uzunboylu analizlere ve irdelemelere girmi
yor. Ama; "Özgün bir Kürt dili yoktur." görüşünü 
dile getiriyor  Mahkeme'nin belirlemelerini 
anımsatmakla yetiniyorum. Okuyuculann da hoş 
görmelerini rica ediyorum. Çünkü Kürt dilinin var
lığına yeniden dönersek, ciltlerle kitap yazmak ge
rekecek ve o da benim konum değil. Bir dilin yete
rince gelişip gelişmediği ve "varlığı" ayrı şeylerdir. 
"...Aynca kapalı ve açık özel ortamlarda, ev ve iş 
yerlerinde, basın ve sanat alanında ana dilin kulla
nılması da yasak değildir. Tersine 
savlar gerçek dışıdır..." belirlemesi 
var. Zaman zaman değineceğim; 
özel yaşamda bu anlayışın uygula
ma bulamadığını herkes biliyor. 
Somut olarak "yasaktır" sözcüğü 
her yerde karşımıza çıkmasa bile, 

 Anayasa Mahkemesi 
kararının uygulanmadığı da bir 
gerçektir. Her vatandaş, bu uygu
lamalardan dolayı kolay kolay Ana
yasa Mahkemesi'ne başvuramıyor. 

Ortak Kültür 
"Türk Ulusu" irdelenirken sık sık "ortak kültür"e 

vurgu yapılıyor gerekçeli kararda. "...Bu durum, 
ulus bütünlüğü içinde yeralan farklı etnik gruplan 
görmeme anlamına gelmez..." formülasyonu aynı 
paragrafta yer alıyor. Elbette Türkiye'deki 62,5 mil
yon insanın, kökenleri ne olursa olsun kültürlerinin 
benzeyen ve bu anlamda "ortak" yanlan çoktur. 
Ancak "farklı etnik gruplar" kabul edildiğine göre, 
bu farklı etnik topluluklann "farklı kültür"lerinin ol
ması da doğaldır. Bu anlayış, karann gerekçesinde 
yeterince öne çıkmıyor. 

Özellikle son yıllarda, türdeş soy ve kültür anla
yışını şart koşmayan "Türk Milleti" görüşü birçok 
bilim adamı ve siyasetçilerce kabul gördü. Ne var 
ki, ırkçı Türkçe ve Turancı eğilimli parti ve bireyler 
bu anlayışa şiddetle karşı çıkıyor ya da en azından 
sıcak bakmıyorlar. Böylesi bir "Türk milleti" anlayı
şı gerici ve ırkçı millet görüşünden daha modern ve 
ilericidir. Bu anlayış günümüzde uygulama buluyor 
mu? Ya da Cumhuriyet döneminde ne ölçüde uy
gulandı? 

"...Türk ulusu içinde 'Kürt' kökenli yurttaşlarla 

değişik boylardan gelen Türkler ve diğer değişik 
kökenliler aynmsız biçimde yer almakta Devletin 
temel öğesi olan 'tek ulus' olgusu böylece somut
laşmaktadır. Etnik kökeni açıklamanın yasak olduğu 
savı da gerçek dışıdır..." (Gerekçe s. 200). Esasında 
toplumumuzda en büyük  Anayasa Mahke-
mesi'nin karannda yeralan bu görüşün yaşama ge
çirilememiş olmasıdır. Doğrudur, "etnik kökeni" 
açıklamak yasalarda belirgin biçimde yasaklanma
mıştır, ama, açıklayan kimsenin gördüğü ya da gö
receğini düşündüğü sonuçlar ve bu nedenle duy
duğu korku "fiili" bir yasak ortamı yaratmıştır. Yine 
bu arada yasaklamanın dolaylı olduğu da söylene
bilir. Örneğin yasa, bireyin Gürcü ya da Kürt oldu
ğunu açıklamasını yazılı olarak yasaklamıyor, çoğu 
kez "Türk'ten ayn olduğunu ifade edemez" şeklin
de uygulamaya koyuyor bu yasaklamayı. Siyasi Par
tiler Yasası'ndaki dil ve etnisiteye ilişkin yasaklar gi
bi. "Soy"sal Türk ile "Anayasal" Türk'e eş anlam ve

riliyor Siyasi Partiler Yasası'nda. 

 yasalar 
önünde  olmaları ve 
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çoğu    
 

Atatürk Milliyetçiliği 
Anayasa'daki "millet" kavramı

nı açıklayan bölümlerde "Atatürk 
Milliyetçiliği"ne gönderme yapıla
rak, bu milliyetçiliğin, "Türk Dev-
leti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkesi" Türk kabul ettiği, 
soy, dil, din ve kültür birliğinin söz 
konusu olmadığı görüşüne yer ve
riliyor (Gerekçe s. 203). Acaba uy
gulama böyle midir? Bir Türk'ün 

dünyaya bedel oluşu,  Harbiye ve diğer bir
çok marşlarda olduğu gibi ırkı öne çıkaran tümce
lere ne demeliyiz? 

Yine karann gerekçesinde Atatürk'ün kendi 
yazısı ile yazılan notlara değinilmekte. Buna göre 
Atatürk, "mazinin istibdat devirlerinin mahsulü 
olan" Kürtlük, Çerkezlik ve Lazlık fikirlerine değinir
ken, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına 
Türk Milleti denir" demiştir. Dikkatinizi çekerim; 
"Türkiye halkına Türk Milleti" deniyor. Bununla 
Anayasa Mahkemesi, farklı etnik kökenlilerin Türk 
Milleti'ni oluşturduklannı yinelemek ve anımsat
mak istiyor (Gerekçe s. 203). 

HEP'in kapatılması karannın gerekçesinde, yine 
Anayasa Mahkemesi'nin  tarihli başka 
bir karanna değinilerek bundan bir alıntıya yer ve
rilmektedir "...Anayasa'da ırkçılık, turanılık ya da 
din veya mezhep doğrultusunda bütünleşmeyi 
amaçlayan inanışlan reddeden, Türk Devleti'ne va
tandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk sayan bir
leştirici ve bütünleştirici bir milliyetçilik anlayışı..." 
(Gerekçe s. 203). Bunlan okuyunca, insanın aklına 
Meclis'teki bazı partilerin nitelikleri geliyor. Uygula-
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malar bu anlayışta mı? "Kürt"ü anımsatan tüm ifa
deler "ırkçı" ve "aynmcı" olarak nitelenirken, bu
nun dışındakiler rahatlıkla uygulama alanı bulabili
yorlar. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi karanndaki 
bu ilkelerin devlet yöneticilerince de paylaşıldığını 
söylemek zor... 

Anayasal milliyetçiliğin "...Eşitlikçi ve birleştirici 
içeriğiyle..." çağdaş bir milliyetçilik olduğu vurgu
lanıyor (Gerekçe s. 204). Ancak, Türk Hukukundaki 
çelişkiler ister istemez karmaşık ve çözüm isteyen 
zorluklar çıkarıyor karşımıza. Örneğin, Siyasi Parti
ler Yasası'nda,  madde a bendinde, "Siyasi par
tilerin dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğu
nu ileri süremeyecekleri" cümlesi ne kadar belirsiz
dir. "Azınlık" genelde "çok"un yanında nicel olarak 
"az" olanı ifade eder. Farklı kökenli toplumlann bir
likteliğinden oluşan "ulus"ta, daha büyük ve üst 
kimlikli toplulukta "az"lann da konuştukları, resmi 
dilden ayrı, "kendi dilleri"nin olması doğaldır. Böy
lesi dillerin varlığını öne sürmek azınlık yaratmak 
değildir. Siyasi Partiler Yasası'ndaki bu "bent" hem 
yaşamdaki gerçeklere ve hem de eşyanın doğasına 
aykırıdır. Yine aynı yasanın b bendinde ise "Türk di
li ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, 
geliştirmek ya da yaymak yoluyla ülkede azınlıklar 
yaratarak..." cümlesi a) bendinin bir devamı gibi
dir. Madem ki değişik etnik topluluklann birlikteli
ğinden "Türk Milleti"nin oluştuğu kabul ediliyor ve 
belirleme buna göre yapılıyor, bunun doğal sonu
cu da Türk dilinden ve kültüründen farklı olan, bu 
etnik gruplara ait dil ve kültürlerin bu kimseler ta
rafından korunup geliştirilmesi de yaşamsal bir do
ğallık taşır. Bunu yaparken, "azınlık yaratılması" fik
rine varmak zordur. Nitekim bu çelişkiyi tespit eden 
Anayasa Mahkemesi, "yaratarak" sözcüğünden 
"yapay oluşum çabalan" anlaşıldığına değinmiştir. 
"Azınlık yaratmak" ile "farklı etnik topluluklann var
lığı" gerçeği ayn şeylerdir. Birinde "yapay" bir nes
ne söz konusu, onu yaratıyorsunuz. Diğerinde, var 
olan bir "gerçek" söz konusu. Kanımca kanun ko
yucu büyük bir zorlama karşısında, ayn şeyler olan 
"azınlık yaratma" ile "farklı etnisiteleri" birbirinin 
yerine kullanıyor, bilerek kavram kargaşası yaratılı
yor. Demokratik ve bilimsel olmayan istemlerin for-
mülasyonunda sık sık başvurulan bir yoldur bu. 
"Kültürel kimliğin açıklanması" istemi gibi yanıt 
bekleyen sorunlar karşısında, yöneticiler, bunu 
"azınlık yaratma" fiiliyle eşanlamlı göstererek kur
tulmak istiyorlar. Oysa çok açık biçimde görüldüğü 
gibi, bunlar ayn şeylerdir. 

"...Diğer kökenli yurttaşlar gibi Kürt kökenli 
yurttaşlann da kimliklerini belirtmeleri yasaklanma
mış, ancak azınlık ve ayn ulus olmadıklan..." belir
lemesi var gerekçede (Gerekçe s. 206). Daha derin 
ve geniş sosyolojik analizler yapılsaydı iyi olurdu. 

Türk ulusunu oluşturan öğelerden biri olmak başka 
şey, bir topluluğun "ulus" olamaması başka şeydir. 
Ancak yine de pratikte Kürt kökenli yurttaşların 
"Kürt kimliklerini" ifade edebildiklerini söylemek ne 
ölçüde gerçekçi olur? 

"...Çağımızda da farklı etnik gruplann birlikte 
uluslaşması ve devletleşmesi uluslararası düzeyde 
hukuksallığını korumaktadır..." (Gerekçe s. 207). 
Anayasa Mahkemesi bu cümleyi kullanırken, doğal
dır, "uluslararası hukukun" gereği olan "eşit" hak
lara sahip yurttaşlar olduğu hususunu kabul etmiş 
ve bu anlayışı dile getirmiştir. Resmi söylemde, tüm 
etnik gruplar ve bireyler eşittir denmesi gerçeğe ne 
ölçüde uyuyor? Gerçekten eşitlikten herkes yararla
nabiliyor mu? Tüm yöneticiler "farklı etnik grupla
rın" varlığını kabul etmedikleri gibi, "eşit" haklara 
sahip olma savı da inandıncı olmuyor. "...Vatan
daşlık, bölge özelliklerini ve etnik farklılığı aşan, bü
tünleştirici çağdaş bir olgudur..." belirlemesi var 
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde. Anayasa 
Mahkemesi bunu  dile getirirken, 1997'de 
bu anlayıştan, "vatandaşlık" üst kimliğinin gereğin
den yararlanarak Kürt sorununu irdeleyen Tank Z. 
Ekinci'nin "Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve 
Bir Çözüm Önerisi" kitabı yasaklanıyor. Bu da uy
gulamanın çağdaş "millet" anlayışına hiç uymadı
ğını gösteriyor. "Vatandaşlık" anlayışına çağdaş bir 
içerik  Anayasa Mahkemesi'nin 
"farklı etnik gruplar"dan oluşan "millet" ve "vatan-
daş"ın ne olduğu merak edilmez mi? Günümüzde
ki sorunlan ağırlaştıran bir faktör de bu anlayıştır. 

 Kimliklerin Korunması 
Yine bu bağlamda, "...Anayasa'daki 'Türk Mille

ti' tanımı içinde dinsel ve etnik kökeni ne olursa ol
sun her yurttaş tam eşitlikle yer almakta, bu tanım 
köken özelliklerinin açıklanıp kullanılmasını asla ya-
saklamamaktadır..." deniyor gerekçeli kararda (Ge
rekçe s. 208). Dönüp kendimize soruyor ve uygu
lamaya bakıyoruz. Uygulama böyle midir? "Tüm 
eşitlil<"te yer alabiliyorlar mı etnik gruplar? "Köken 
özelliklerinin açıklanıp kullanılması" ne ölçüde uy
gulama özgürlüğü bulabiliyor? Kürtler, "özellikleri
ni" açıklayabiliyorlar mı? Kimliklerini ifade edebil
me olanaklannı ne kadar kullanabiliyorlar? Bu is
temleri aştıklan için mi insanlar cezalandınlıyor? 

"...Burada üzerinde özenle durulması gereken 
bir diğer husus; ülkedeki etnik farklılıklann ve bun-

 dil ve kültürünün yasaklanması değildir. Çeşit
li kökenden gelen yurttaşlanmız kendi dil ve kültü
rüne sahip bulunmakta,  geliştirmektedir..." 
de yer alıyor karann gerekçesinde (Gerekçe s.  
Anayasa Mahkemesi böyle diyor ama, Kürtlerin "dil 
ve kültürlerini geliştirmeleri" şöyle dursun, pratikte 
Kürt dili ve kültürü üzerindeki baskılardan şikayet 



 

edilmektedir. Özgürce yazılıp okunamayan bir dil 
nasıl gelişir? Kürtçe özel dil kurslanna izin verilme
mesini nasıl açıklayacağız? Anayasa Mahkemesi'nin 
dil ve kültüre getirdiği bu anlayış uygulama bulabi
liyor diyebilir miyiz? 

"...Etnik gruplann kültürel kimliklerinin korun
ması ve gelişmesine bağlı haklar, uluslararası Avru
pa hukuk düzeninde demokratik toplum düzenine 

 siyasal kimliğe bağlı ulusal haklara dönüştü-
rülmemesi kaydına bağlanmıştır..." deniyor gerek
çeli kararda (Gerekçe s.  Ülkemizdeki uygula
malar yukandaki ifadelere uymamaktadır. Bugün 
yalnız "siyasi kimlik" isteyenler cezalandırılıyor di
yebilir miyiz? Siyasi nitelik kazanmayan, "kültürel 
kimliklerin korunması ve gelişmesine bağlı haklar" 
ne kadar kullanılabiliyor? Tutuklanıp cezalandınlan-

 tümü "siyasi kimlik" isteyenlerdir denebilir 
mi? 

Yurttaşlann yasalar önünde eşit olmalan ve ülke 
yönetiminin "Hukuk Devleti" ilkesine sahip olması 
ancak "farklı etnik grupların" güvencesi olabilir. Sı
kıntılarımızın çoğu bu eksikliklerden kaynaklanıyor. 

Üst Ulusal Kimlik 
Siyasi Partiler Yasası ve Anayasa Mahkemesi'nin 

HADEP'le ilgili gerekçeli karannda irdelenmesi ve 
açıklığa kavuşturulması gereken bir husus daha var
dır. Nitekim yaşamdaki uygulamalarda bu konuda
ki kavram bulanıklığı hemen karşımıza çıkıyor. "Tek 
ulus" ve bununla ilintili olan "tek ulus kültürü", her 
zaman teorik olarak ve uygulamada çakışabiliyorlar 
mı? Değişik etnik gruplardan bir ulus oluşması an
layışının ikiyüz yılı aşkın bir geçmişi var. Ama, deği
şik etnik gruplann tek bir kültür şeklinde bir üst kül
tür oluşturmalan olmuyor pek. Bu toplumların kül
türleri etkileşiyor, farklılıklan azalıyor, göreceli ola
rak benzeşimler oluyor, ama yine de farklıdırlar. Bu 
gerçeği gözardı ettiğimizde, yerel ve etnik kültürle
rin tek "ulusal kültür"ü ve dolayısiyle ulusu bozdu
ğu sonucuna vanrız. Oysa üst kimliğin ve üst dü
zeydeki oluşumu olan "ulus"un tekliği ilkesini 
tür"ün tekleşmesi dileğimizde rahatça kullanama
yız. Bu nedenle etnik gruplar kendi kültürlerini ko
rumak ve geliştirmek istediklerinde "ulus"un içinde 
çoğunlukta ve yönetimde olanlar hemen "azınlık 
yaratma" silahına sanlırlar. Bu, asimilasyonu içeren 
bir silahtır ve yaşamda da sıkıntılara neden oluyor. 
Kültürel "tek"lik bir zorlamadır. "Devletin ülkesi ve 
ulusu ile bölünmezliği" ilkesi gibi "kültürünün bö-
lünmezliği"nden söz etmek, yaşama ne kadar 
uyar? Ya da böyle bir kuramı hangi bilim adamı di
le getirmiştir diye düşündüğümüzde, aklımıza kim
se gelmiyor. 

Anayasa'nın tanımladığı ulusun bir bölümünün 
diğerlerinden "farklı" olduğunun somut olarak dile 

getirilmesi, "azınlık yaratmak" ya da "azınlık huku
ku istemi"nde bulunma anlamını içermiyor. Açıklık 
kazanması gereken, ulusal kültürle, yani en üst kim
lik olan "ulus"un kültürüyle etnik topluluklann kül
türlerinin karşılıklı konumlandır. Hem incelenmeye 
ve hem de modern, ilerici tavırlara gereksinim du
yulan bir konum... 

Bu görüşümü Lale Yalçın Heckmann da paylaşı
yor: "...Nasıl Türkiye'de egemen milliyetçi düşün-
ce(ler) Türk kültürünü belirli tarihi, fiziki ve ideolo
jik mekanlarda arıyorsa, Kürtler (ve diğer etnik 
gruplar da) kendi 'kültürlerini' parça parça toplayıp 
biraraya getirme ve Kürt (ya da diğer) kültürünü in
şa etme, yeniden yapılandırma, 'ezilmiş ve unuttu
rulmuş' öğelerinden arındırarak, kendi istediği şe
kilde yeniden kurma projeleri geliştirmekte. 'Kürt 
Kültürü' dil, din, tarih, folklor, kıyafet, anane gibi 
alanlara bölünüp, varolduğu farzedilen eski haline, 
'aslına endekslenerek değerlendirilmekte, ne kadar 
değişip, ne kadar dayandığı', 'ortaya' çıkanlmak-
ta..." (Birikim Dergisi, sayı  s. 85) 

"Türk Uyrukluğu" 
Anayasa'nın bir askeri darbe anayasası olduğu, 

antidemokratik olduğu ve çağdaş olmadığı tüm 
toplum katmanlan tarafından dile getiriliyor. Siyasi 
yapı ve teknik güçlükler nedeniyle değiştirilmesi de 
kolay değil. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin irdele
nen karar gerekçesi de gösteriyor, bütün yetersiz
liklerine karşın bu yetersiz anayasa bile uygulanmı
yor ülkemizde. Lozan Antlaşmasınca Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlanna tanınan,  ilişkin kınntı 
haklar bile uygulanmamış. Antlaşmanın 39. mad
desinin 4. fıkrası şöyledir: 

"Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel ge
rekse ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit 
yayın konularıyla açık toplantılannda, dilediği bir 
dili kullamasma karşı hiçbir kısıtlama konulmaya
caktır." 

Dikkatinizi çekerim, "herhangi  Türk uyruğu" 
söz konusudur, "azınlık" stütüsündekiler değil. Bu
gün "her çeşit yayın", "din, ticaret ve özel ilişkiler
de" Kürtçe'nin kullanılması, sorunlann büyük bir 
bölümünü oluşturmuyor mu? Gelelim aynı madde
nin 5. fıkrasına: 

"Devletin resmi dili bulunmasına rağmen, Türk-
çeden başka bir dil konuşan Türk uyruklanna, mah
kemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilme
leri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlana
caktır..." Dikkat edilirse burada da "azınlık"lardan 
olma gereği yok, "Türk uyruğu" olma yeterlidir. 
Son yıllardaki zorunlu gereksinimlerden önce Türk
çe bilmeyen Kürt kökenli yurttaşlann mahkemeler-
deki sıkıntılarını duymayan yoktu. Kürtçe çevirmen 
bulundurma bir lütuf gibi algılandı. • 
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undan yaklaşık 6-7 yıl önce Sayın Mehmet  TRT'nin düzen
lemiş olduğu birinci, ikinci cumhuriyet tartışmalarıyla ilgili bir açık 
oturum programında, rahmetli Uğur Mumcu'ya, "Cumhuriyeti 
kuranlar, iktidan padişahtan alıp, sivil ve asker bürokratlara verdi
ler. İktidan halktan esirgediler" demişti. Takip ettiğim kadarıyla Sa
yın Altın bu tarihten sonra da çıktığı pek çok açık oturum prog
ramlarında ve yazılannda aynı görüşlerini tekrar etmeyi sürdürdü. 
Kanaatimce Sayın Altan bu sözleriyle Osmanlı İmparatorluğu son
rasında kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir 
cumhuriyet olmadığına, iktidann belli bir azınlığa verilişi sebebiy
le, cumhuriyetin olgarşik bir yapıda bulunduğuna çok haklı olarak 
işaret etmektedir. 

Bilindiği gibi, Osmanlı  Batı Medeniyetinin ezici 
tesiri sonucu tarih sahnesinden silinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ise 
Osmanlı Imparatorluğu'nun bakiyesi üzerine inşa edilmiştir. Yeni 
Cumhuriyetin banileri ise Arnold Toynbee'nin tarifini yaptığı hero-
dian çizgisinde resmi laik aydınlardı. Bu aydınlar, çizgilerine uygun 
olarak kurduklan yeni Cumhuriyet'te, modern bir ulus meydana 
getirmeyi kendilerine bir ideoloji kabul etmişlerdi. Bunun için, ya
ni modern bir ulus meydana getirmek için, toplumu değiştirecek 
ve modern bir ulusa dönüştürecek elitist bir grubun egemenlik 
yetkilerini ellerinde bulundurmalan gerekiyordu. Aksi takdirde, ya
ni egemenliğin halka verilmesi durumunda amaçlanan modern 
ulus inşa edilemeyecekti. Bu noktadan hareket -toplum mühendis
liğine soyunmak-, yeni Cumhuriyet'in oligarşik yapıda inşasını so
nuçlandırdı. Bizce toplumu değiştirmek ve dönüştürmek iddiası ve 
gayesi de olsa, bu gaye ve iddiayla egemenliği bir azınlığa veren 
yönetim, oligarşik bir yönetimdir. Zira, iktidan belirleyen iradenin 
halka ait olmadığı, bir kısım azınlığa ait olduğu yönetimlere siya
set biliminde oligarşi denmektedir. Kuruculann modern ulus oluş
turma ideolojisi ilkeler halinde belirlenip, bu ilkeler baz alınarak 
devletin organlan vücuda getirildiğinden, üç çeyrek asırlık cumhu
riyet denemesi süresince iktidara gelen yönetimler, yetkilerini hal
kın istekleri doğrultusunda değil, toplum mühendisliğini üstlenen 
ve devletin kurumlanna sinen eletist grubun direktifleri doğrultu
sunda kullanmışlardır. Bu yüzden yönetime gelenlerin halktan oy 
alması, oligarşik yapının belirleyiciliğini sağlamak için oluşturulan 
devlet yapılanması sebebiyle, halkın taleplerinin iktidara taşınması 
anlamına gelmemektedir. Halka tanınan oy verme işlevi, cumhuri-



 

yetin oligarşik yapısını perdeleme görevi gör
mekten başka bir işe  Niçin oli
garşik yapıyı perdeleme ihtiyacı duyulduğunun 
cevabını ise cumhuriyet kelimesinde aramak 
gerekir. Cumhuriyet bilindiği gibi, iktidann, yet
kisini toplumun verdiği vekalete dayanarak kul
landığı siyasi örgütlenme biçimidir. Yönetime 
gelenlerin halktan vekalet almaması durumun
da, yönetimin cumhuriyet vasfı kalmayacak. Bu 
yüzden olmalı ki taleplerini iktidara taşıma hak
kı tanımayan, bir seçme hakkı, halka tanınmış
tır. Oysa vekalete dayalı cumhuriyet yönetimle
rinde, vekil, müvekkilinin isteklerini yerine getir
mek zorundadır. Ancak kendi, kendini idareden 
aciz insanlann hacir altına alınarak, onlara vasi 
atanması durumunda, hacr altına alınan şahsın 
menfaatleri için direktif verir. Başlangıçta belirt
tiğimiz  Cumhuriyeti Kuranlar, toplumun 
kendi kendine modern bir ulus oluşturmaya ka
biliyeti bulunmadığına inanmalan sebebiyle, 
toplumun ali menfaati için, toplumu değiştire
cek ve  modern bir ulusa dönüştürecek 
elitist bir grubu, toplum vasisi olarak atamıştı. 
İşte yönetime toplumdan vekalet alarak gelen 
yöneticiler, toplumun hacir altında olması sebe
biyle, direktifleri, topluma atanan elitist vasi 
grubundan almaktadır. 

Yasal Dayanak 
Biraz da oligarşik cumhuriyetin yasal daya-

naklanndan bahsedelim. Modern bir ulus oluş
turmak için bir takım ilkeler belirlendiğini ve bu 
ilkelere uygun bir yapılanmaya gidildiğini yuka-
nda belirtmiştik. 75 yıllık Cumhuriyet geçmişin
de yönetimin şeklini, devletin  ve iş
leyişlerini, vatandaşlann temel hak ve özgürlük
lerini belirleyen temel yasalar (anayasalar) hep 
toplum mühendisliği görevini üstlenen azınlık 
bir grup tarafından yapıldığından, iktidan belir
leme ve egemenlik yetkilerini kullanmada, yu-
kanda toplum vasisi olarak isimlendirdiğimiz 
azınlığın etkisi yasalarla hep teminat altına alın
mıştır. Bu yasalarla, oligarşik yapının bünyesine 
yabancı unsurlann girmesi engellenmekte ve 
oligarşik yapının egemenliği elinde tutması sağ
lanmaktadır. Oligarşik yapının bünyesine ya
bancı unsurlann girmesi engellendiği için hep 
aynı ideoloji mensuplan toplum vasiliğini sür
dürmekte, egemenliği ellerinde bulundurdukla-
n için de, iktidarda farklı icraatlar söz konusu ol
mamaktadır. Zaman zaman sandıktan, toplum 

vasilerinin direktiflerini değil de, halkın istekleri
ni iktidara taşımak isteyen oluşumlann çıkması 
ve faaliyete başlamasıyla, toplum vasilerinin 
sandıktan çıkan bu oluşumlan alaşağı edişine 
şahit olmaktayız. Toplum vasileri bu müdahale
lerinde hep yasalann kendilerine tanıdığı yetki
yi nazara vererek, müdahalelerini savunmuşlar 
ve takibattan kurtulmuşlardır. Takibattan kur
tulmuşlardır diyoruz çünkü, bu tarz müdahale
ler, evrensel hukuk baz alınarak düzenlenen ce
za yasalannda müeyyidesi ağır suç kapsamında 
mütalaa edilir. Oligarşik yapının kendine yasal 
dayanak oluşturma konusuna girmişken, yeri 
geldiği için yasa ve hukuk ilişkisine de temas et
mek gerekmektedir. Hukuk; evrensel değer yar
gılan baz alınarak tayin edilen menfaatleri gös
terir. Yasa ise, bu evrensel değer yargılarına gö
re tayin edilen menfaatlan hüküm atına alan 
düzenlemedir. Evrensel değer yargılanna göre 
meydana getirilmemiş bir yasa, hukuka  
bir yasadır. Evrensel değer yargılan her bir insa
nın doğuştan getirdiği, vaz geçilmez, devredil
mez haklara sahip bulunduğunu, bu haklann 
hangi gerekçeyle olursa olsun sınırlanamayaca-

 bu haklann insanlann elinden alınamaya
cağını, belli bir azınlığa verilemeyeceğini öngö
rür. Bu öngörüyü gözardı eden bir yasa, huku
ka uygun  yasa olarak kabul görmez. Bu yüz
den oligarşik yapıyı koruyan ve bu yapının de
vamını sağlayan yasal düzenlemeler, hukuk kar
şısında, hukukçular yanında itibar görmez. Bu 
tesbitler ışığında, oligarşik yapının devamı için 
vücuda getirilen yasalara dayanılarak, halkın ik
tidan belirleme taleplerinin, oligarşik yapı tara
fından engellenmesi, engelleyenleri haksız ve 
hukuka aykın bir konuma düşmekten kurtar
maz. Oligarşik yapının iktidan belirlemede yasal 
dayanak savunması, kurdun kuzuyu yemek için 
ileri sürdüğü malum gerekçe mesabesindedir. 

Halkın vesayet altından kurtulması yönünde, 
halkla beraber hareket etmesi beklenen hukuk-
çulann, hukukçuluktan vazgeçerek, kanun ada
mı rolüne soyunduklannı ve egemenliği ellerin
de tutarak, halka vermemekte direnen oligarşik 
yapıyı alkışladıklannı hayretle görmekteyiz. Evet 
demokratik cumhuriyet taleplerine karşı dura
rak, talepte bulunanlan hukuka aykın yasalarla 
cezalandıran, oligarşik cumhuriyetin devamı 
için faaliyet gösterenleri alkışlayan kanun adam-

 hukukçular henüz şoktan kurtulamadıkla-
n için izlemekle yetiniyorlar. • 
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"Dikkat edin: Halis din 
Allah'ındır. 
O'nu bırakıp da putlardan 
dostlar edinenler, 
biz, o putlara bizi Allah'a 
yaklaştırsınlar diye 
kulluk ediyoruz derler ... 
Allah, çocuk edinmek iste
seydi, 
yarattıklarından  
seçerdi. O, böylesi 
ihtiyaçlardan münezzehtir. 
O,  her şeye yeten 
tek Allah'tır." 
Zümer. 3-4 

İr süredir yoğun bir şekilde tartışılmakta olan ve dergimizin de haklı bir 
tercihle kendine özgü bir boyuttan katıldığı "din, devlet, laiklik, kamu
sal alan, demokrasi" eksenli tartışmalanna, birazcık da konulann gün
deme konuş biçimlerinden farklı bir açıdan görülmesini istedik ve özel
likle kendi yazılarımızda bunu denedik. Bu yazımızın da "Sözleşme"nin 
önceki sayılannda yer alan yazılanmızı tamamlayan bir halka olarak gö
rülmesini dilemekteyiz. Bizi ciddi olarak meşgul eden temel soru, katıl
dığımız tartışmalann bizde köklerinin bulunup bulunmadığı sorusudur. 

"Otorite" Ve "Hiyerarşi" 
ister tepeden tabana, isterse tabandan tepeye doğru şemalar halin

de ifade edilsin sonuç farketmez; bir hiyerarşiyi, yetki ve otoritenin, 
düzgün bir "silsile", "mertebe" zinciri içinde, bu mertebelerin önceden 
belirlenmiş yazılı-yazısız kurallarla gösterilen ağırlığı nispetlerinde dağı
tılması olarak anlıyoruz. 

Bu anlayışın tipik örneğini klasik mantıktan hatırlayacağımız "tüm
dengelim" ve "tümevarım" önermeleri teşkil eder. Dikkat edileceği gi
bi her iki yöntemin de ortak bir "tüm"ü vardır. Burada bilim, ister iste
mez esaslı bir şekilde teoloji ile kader birliği yapmıştır. 

Toplumsal düzenlerin "hiyerarşi" ve "otorite" eksenli kurulduğunu 
biliyoruz. Geçmişin siyasal ve hukuki sistemlerini Avrupa çerçeveli ola
rak hatırlayacak olursak, hiyerarşinin imparator ve kraldan aşağıya doğ
ru indiğini, Fransız ihtilalinden sonra ise teorik olarak aşağıdan yukarıya 
bir şemaya dönüştüğünü ancak uygulamada "ulus devlet" denen yapı
nın şemayı tersine çevirerek krallann ve imparatorların yerine oturduğu
nu görürüz. Aydınlanma olarak adlandınlan dönemden itibaren hiç de 
tesadüf olmayan bir biçimde bilim alanında da "tümevanm" yöntemi 
hükümranlık kurmuştur. Bilim adına ortaya atılan teoriler,  yanş-
maya başlamışlardır. Aydınlanma diye adlandırılan  Kilisenin ve 
krallıklann hiyerarşik şablonlannm aynen alınıp uygulandığı bir dönem 
olmuştur. Hiyerarşik otoriteyi yıktığını iddia eden Aydınlanma süreci, 
özgürlükleri siyasi, hukuki ve bilimsel metinlere yazmakla yetinmiştir. 
Bireyin ve toplumun bu kez başka hiyerarşik otoritelerin en alt tabaka
sında yer alması, özgürlüklerin bu kez de "kamu yaran" ve "devlet" adı
na çok daha geniş ve fonksiyonel olarak sınırlandınlması olayı yaşanmış
tır. 

Konunun bu yönü siyasi, hukuki ve felsefi bağlamda yoğun olarak 
tartışılmaktadır. Biz ise bu yazıda olaya bireysel psikoloji ve din açılann-
dan bakmaya  insan, hiyerarşilerin ve otoriter düzenlerin 
yalnızca nesnesi değil, daha çok öznesi durumunda mıdır acaba? 



 

Putlar İçimizde 

Insanlann, tarih boyunca tapınacaklan bir ma-
butlan hep oldu: Ya bir  ya da çok çeşitli put
lara yöneldiler. Veya dramatik bir şekilde hem bir 
İlah'a, hem de putlara aynı anda tapındılar. Bu so
nuncu paradoksal durum, neredeyse tüm insanlık 
tarihinin başlıca belirleyicisi oldu. insanlar, daha 
çok hem bir Tann'ya, hem de putlara tapınma gibi 
ağır bedeller gerektiren tehlikelerle dolu bir yoldan 
yürümeyi seçtiler. Bu gerçeği, Ademoğlunun tarihi
ni Kutsal Kitaplardan da okusak, insan eseri yazılar
dan da araştırsak kolaylıkla tespit edebiliriz. 

Niteliği ne olursa olsun, "tapınma", istina kabul 
etmez bir insan eylemi olarak, her zaman var oldu. 
Tabiatıyla bu tespit, "tapınma" eylemini, yalnızca 
dini ritüeller şeklinde anlamadığımızda, kelimenin 
anlamını "bir başka varlık ya da 
varlıklar karşısında kulluk derece
sinde küçülme, diğer bir ifadeyle 
başka varlıklara Tannsal nitelikler 
yakıştınp  yüceltme" şeklinde 
algıladığımızda doğrudur. 
ma"yı dini yaşayışın emredilmiş 
zorunlu bir takım görevlerinin ifası 
olarak anlarsak, elbette ki yukarda 
yer alan tespitler tartışılır hale ge
lir. Ama özellikle  Kerim, 
başka bir ilaha tapmayı, Allah'tan 
gayrı şeylerin yüceltmesi olarak 
anlatmaktadır. Buna karşılık gele
neksel teolojik yaklaşım, "put" ve 
"putlara tapınma" olayını, münha
sıran Kabe'deki putlarla sınırlama 
ve Kur'an-ı Kerim'in bu konuya iliş
kin ayetlerini de tarihsel boyuttan 
ele alarak değerlendirme eğilimin
dedir. Öyle ki hangi klasik tefsiri açsanız, putlarla il
gili olarak bu tarihsel "indirgeme"yi görürsünüz. 

Oysa bu ve benzeri "indirgeme"ler, dinlerin 
"ilahi" vasfını zedelemektedir. Öyle ki farkında ol
madan "teoloji"ler, çıktıklan ilahi kaynaktan kop
makta, zaman içinde ilahi görünümlü, gerçekte ise 
beşeri dinler haline gelmektedirler. Herhalde doğ
ru tavır, dinin "zahiri" ve "tarihi" boyutunu inkar 
noktasına varmadan, onun özünü daha doğrusu 
"makasıd"ını öne alan bir bakış açısına dayalı "te-
oloji"ler inşa etmekti. İslam dünyasında dinin hu
kuk boyutu ile ilgili olarak daha ilk dönemde Şeriat 
hükümlerinin maksatlannı dikkate alarak  
yapıldığını biliyoruz. Hz. Ömer'in zekat verilmesi 
gereken sekiz sınıf arasından "İslama kazandınlmak 
amacıyla kalpleri ısındınlacaklar" grubunu açık 
Kur'an ayetine rağmen çıkarması gibi. (Bu  

 

 ••aynen',  
 

 
 

  

 

söz konusu Şeriat hükmünün iptali değil, ertelen
mesi olarak anlaşılması gerektiğini unutmamalıyız.) 
Fakat bu üslubun İlahiyat'ta ve Kelam'da yeterince 
başanlamadığı tarihi bir gerçektir. Mesela  
Sünnet, Mutezile, Şia, Harici ve Batıni ekollerin Ke
lam ve  konulannda herhangi bir uzlaşması 
asla yaşanmamış, aksine eşine az rastlanır bir şid
dette savaştıklanna şahit olunmuştur. Buna karşılık 
bu mezhepler,  konularda birbirlerine yakın 
olabilmişlerdir. 

Bu çerçeveden "put" olayına baktığımızda 
gerçekte "Lat, Menat ve Uzzalar"ın içimizdeki 
putların resimleri olduklarını kolaylıkla anlarız. 
Üstelik, putlanmızın hiç de bunlarla sınırlı kalma
dığını, insanoğlu olarak bütün zamanımızda her 
şeyden sayısız putlar edindiğimizi görürüz. İnsan

ları, eşyayı, bazan hayvanları, ke
dimizi, köpeğimizi, kuşumuzu, f i-

 kirleri, kavmimizi, kabilemizi, ide
olojileri, partileri, liderleri, sanat
çıları, futbolcuları, futbol 

 televizyonlan, TV sunucu-
 şans oyunlarını, bilgisayar

ları, bilgisayar oyunlannı, marka
ları, şirketlerimizi, derneklerimizi, 
vakıflarımızı, kulüplerimizi  

 Tüm bu putlann 
simge, sembol, logo, marka ve 
suretlerini, rozet, resim, marka, 
heykel ve idoller halinde üzeri
mizde veya yaşadığımız ortam
larda itina ile saklar ve sergileriz. 
Bu apaçık gerçeklere  
İlahi Mesaj'ın put derken yalnız
ca Kabe'deki putları kasdettiğini 
kabul etmek ne büyük yanılgı! 

Putlarımız Önyargılanmızdır 
Temel çelişki, insanın bu dünyadaki hayatında 

"özgürlük" ve "bağlanma" seçenekleri arasında gi
dip gelmesindedir. Sanıldığının tamamen olarak 
aksine dinler "özgürlüğü", putlar ise "bağlanma"yı 
zorunlu kılar. Gerçek anlamında "iman", Allah dı
şında tüm varlıkları izafileştirerek, bize özgürlüğü
müzü bağışlar. Putlar ise kendimize olan şiddetli 
sevgimizin ürünleri olarak bizi önyargılanmız, sev
gilerimiz, nefretlerimiz, menfaatlerimizle ilgili şey
lere, nesnelere "bağlar"lar. 

Allah'a kul olmanın derin anlamında, başka hiç
bir şeye kul olmamak vardır. Aksi durumda Allah'ın 
bizim kulluğumuza ihtiyacı bulunduğunu iddia et
mek gerekir ki bu saçmadır. "Allahu Ekber" (En bü
yük Allah) demenin derin anlamında da "başka bü-
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 yok" iddiası vardır. Böyle anlaşılmaz ie, Allah'ın 
bizim övgümüze ve yüceltmemize muhtaç olduğu
nu ileri sürmek gerekir ki, asla böyle bir Allah yok
tur. 

Dışarda simgeleştirdiğimiz, tüm nesnel ve soyut 
putlann kökleri içimizdedir. 

 tek bir Allah'a bağlanıp özgürlük elde et
menin "zorluğu"nu seçmektense, kendi hırslarına, 
günlük menfaatlerine imkan sunacak bir bağlan
manın "kolaylığı"nı seçerek kölelikte karar kılıyor. 
Gerçekte insan, put diye tapındığı veya yücelttiği 
şeylere değil, kendine tapınmış oluyor. Kendine ta
parken özgürlük kazandığını zannediyor, ama keli
menin gerçek anlamında "kul" oluyor. 

Konunun "hiyerarşi" ile bağlantısına gelecek 
olursak... 

 Kaynağı Teoloji 
Tüm "hiyerarşi" esaslı model

ler, başka pek çok sapkınlık gibi 
 doğdular. Hıristi

yan  özellikle de onun Ka
tolik ekolü bu hususta en açıklayıcı 
örnekleri verir. Bu teolojide, hiye
rarşinin tepe noktasında Tanrı var
dır. Zincirin halkaları, 
düs, İsa ve Kilise olarak birbirine 
eklenir. Zavallı insan, bu denli ağır 
bir hiyerarşi yükünün altında min
nacık bir kum tanesi gibi kalır. Hiç 
de hak etmediği ve yapısına aykırı 
bu durum karşısında insan eğer 
özgürlüğünü elde etmek isterse Ki-
lise'den başlayarak savaşır, giderek 
savaşını Tanrı'ya kadar götürür ve 
serüven, Tann'yı inkar ile noktalanır. Bazen de 
ter'ın yaptığı gibi savaşın sonunda Kilise'nin Tann-
smdan apayn başka bir Tann ile buluşulabilinir. 

"Hükmetme, sonra hükmolunursun" diyen Hz. 
İsa'nin bu derece sert Katolik hiyerarşiye nasıl izin 
vermiş olduğu başlı başına ayn bir tartışma konusu
dur. Fakat bir Ortadoğu dini olan Hıristiyanlığın Av
rupa uygulaması ve bu uygulamanın farklı teoloji
leri, dünyayı hiyerarşik bir pencereden algıladı. 

"Hiyerarşi", insanın "hükmetme" ihtirasından 
doğdu. Dinler ise gerçekte bu ve benzeri ihtirasian 
terbiye etme amacı ile varoldular. Canlılann biyo
kimyasında hayat ve ölüm birlikte bulunurlar. Can
lılar ve bitkiler bir yandan kendilerini yaşatırken, 
öbür yandan öldürürler. Bir insan, gerek aldığı gı
da, gerekse de hijyenik ortam nedeniyle ölüm hüc
relerini besleyerek kendi ölümünü bizzat hızlandı
rabilir.  ve hayvanın hayatında da  
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"gurur", "kibir" gibi öldürücü hücreler vardır. Bun
lar, insanın ufkunu daraltır, gözlerini görmez kılar, 
kulaklannı sağırlaştınr, kalplerini mühürlerler. Tüm 
bu yalnızca dine ait sandığımız kavramlann tam 
karşılığı, her biri insan yapısı olan çağdaş ilahlar ve 
önyargılarımızdır. 

Gerçek iman, yalnızca Allah'a kulluğu öngörür 
ve diğer tüm fani varlıklann ilahlaştınlmasmı im
kansız kılar. Ancak din adına sistemleştirilmiş insan 
eseri teolojiler, insan bencilliği ve ihtirasının emri ile 
"putlaştırma" sürecine katkı sağlarlar. 

"Hiyerarşi" Kaçınılmaz 
Bir Zorunluluk Değildir 
Hiyerarşik düzen zannedildiği, iddia edildiği gi

bi toplumsal intizamın sağlanması için vazgeçil
mez bir model değildir. Bir mü'min için Allah'ın, 

Allah'tan başlayarak aşağı doğru 
inen bir hiyerarşik düzen kurduğu 
şeklindeki bir iddia kabul edile
mez. Allah, başka vasıtalar kulla
narak hükmetmez; O oğul, yar
dımcı ve naipler edinmez. Bu ne
denle "hükmetme" esasına dayalı 
hiyerarşik düzenlere gerçek dinler
den meşruiyet temelleri buluna
maz. 

"Hiyerarşi"nin tabii hayatın 
zaruretlerinden de bir gerekçe 
bulması imkansızdır. Aslan, zan
nedildiği gibi ormanlann kralı de
ğildir. Hiçbir ormanda kral yok
tur. Tabiattaki düzen hiyerarşik 
değildir. Tabiattaki, hatta tüm ev
rendeki canlı cansız tüm varlıklar 

arasında bulunan  bağlan bir "hiye
rarşi" biçiminde algılamak ancak bir illüzyon ola
bilir. 

"Hiyerarşi"nin put olma özelliği, toplumsal dü
zenin yalnızca onunla sağlanacağına dair bir imana 
dayandırılmasındadır. Oysa "hiyerarşi" düzen kur
maz, var olan düzeni dinamitler, Allah tarafından 
bağışlanmış özgürlükleri imkansız kılar. Ve bütün 
putlar gibi, insanı ezer, boynundan bağlayarak sü
rükler, küçültür. Ve hiç şüphesiz ki bu, insanın ken
di eliyle kendini köleleştirmesidir. "Beşerin türlü 
dalaletleri var; putunu kendi yapar, kendi tapar." 
(Tevfik Fikret) 

Hiç şüphesiz "hiyerarşi" dışında, evrende var 
olan ve Yüce Allah'ın vazettiği dinlerle teyid ettiği 
düzene uygun toplumsal düzenler kurmak müm
kündür. Putlardan kurtulmanın, bir başka anlatım
la gerçek özgür olmanın başka yolu yoktur. • 



 

En Büyük Kötülük 
Metin Karabaşoğlu 

Bu medeniyet, insanın 
  bağlarını 
 bir  

 Bu  
anlayış 'insan'ı 

  
bağlarından  

 

edeniyetin kötülükleri deyince, akla ilk gelen çevre kirliliği, nükleer si
lahlar, büyük savaşlar yahut gürültülü ve kalabalık şehir manzaralandır. 
Oysa, şu medeniyetin bir kötülüğü daha vardır ki, pek bilinmez, farke-
diimez. Hem de, onun taşıdığı bütün menfiliklerin de temelini oluştur
duğu halde. 

Bu medeniyet, insanın Rabbiyle olan bağlannı koparan bir anlayışın 
meyvesidir. Bu lâdinî anlayış 'insan'ı 'beşer'leştirmiş; 'dikey' bağlann-
dan kopararak 'yatay'laştırmıştır. Yüzü gerçekte 'sema'ya dönük olan 
bu 'eşref-i mahlukat'ı, yüzü yere dönük bir 'konuşan hayvan'a dönüş

 insanı Allah'a 'kul' olmaktan azletmiş, onun yerine, belli bir 
devletin 'vatandaş'lığıyla yetinmesini istemiştir. Ve dahası, insanoğlu
nun zihnini baştan sona yeniden şekillendirmeye girişmiştir. 

Bu yolda hayli mesafe de alınmış olmalı ki, artık vahiy nuruyla bes
lenen birçok 'semavî' kelime ve kavramın yerini dahi, 'arzî' alternatifle
ri almış bulunuyor. En 'basit'inden, eskiden üstümüze 'rahmet' yağar
dı; şimdi 'yağmur' yağıyor! 'Nimet'ler  'rızık'lar 'tüketim madde-
si'ne dönüşmüş bulunuyor. 

Keza,  davranışında, âlemler Rabbinin emri değil, kişinin 
kendi nefsinin, içinde bulunduğu ortamın, toplumun veya çağın terci
hi belirleyici rol oynuyor artık. Meselâ, 'günah'm yerini 'ayıp' almış bu
lunuyor. Birşey, yapılmıyorsa, Allah yapılmasın dediği için, yani 'günah' 
olduğu için değil; çoğunluk yapılmasın dediği için, yani 'ayıp' olduğu 
için yapılmıyor. O yüzden, Allah'ın rızasına uymayan ama çoğunluğun 
yapıyor olduğu bazı fiiller kolayca icra edilirken, Allah'ın nzasına uyan 
ama şu asnn hâkim anlayışına ters düşen fiillerin yapılması kesinlikle hoş 
karşılanmıyor. Sözgelimi, nâmahreme elini uzatmak veya uzatılan eli 
sıkmak gerçekte 'günah' iken, artık uzatmamak ve sıkmamak ayıplanı
yor; ve çoğu zaman, mü'minden 'ayıp etmemek' için günah işlemesi is
teniyor. 

Modern dünyanın lâdinî zihniyeti dimağlara öylesine kök atmış ki, 
gündelik hitaplann dahi şekli ve muhtevası değişmiş bulunuyor. Dün 
'Allah'a emanet' edilenlerden, bugün 'kendine iyi bak'ması isteniyor. 
Dün 'teşekkür' nimetin Asıl Sahibine 'şükr'ün bir önsözü iken, şimdi yal
nızca 'teşekkür etmek'le yetiniliyor. Görülen güzelliğin varoluşunu Rab-
bine dayandırma gibi imanî bir talim yüklü "Maşaallah"ın yerinde, ar
tık  ilam eden kuru ve ruhsuz "Ne güzel!"ler esiyor. Artık bir
çok şey "İnşaallah" değil, "Tabiî" yapılıyor. 

Velhasıl, bu medeniyeti kuran zihniyet, nice semavî kelime ve kav
ramı dünyamızdan almış bulunuyor. Elbette, düşüncenin başlıca aracı 
kelime ve kavramlar olduğuna göre, sahih bir imanî tefekkür imkânını 
da. Üstelik, dünyamızdan çıkan semavî kelime ve kavramlann yeri boş 
da durmuyor. Bilakis, bu yer, imanî ölçülere hiç de denk düşmeyen ar
zî, dünyevî, lâdinî kelime ve kavramlarla işgal edilmiş bulunuyor. Hal 
böyle olunca, düşünceler de gayri imanîleşiyor... 

Bu  açık bir tezahürünü 'hayr'ın 'iyilik'e, 'şerr'in ise 'kötü-
 dönüşümünde görüyoruz. 

Hayr, bugün lâdinî birçok insanın "Hayırlı günler" yerine özellikle 
 günler" demesinden de anlaşılacağı gibi, imanî çağnşımlan  
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semavî bir asla dayanan önemli kelimeler arasında
dır. Onun, burada bir nebze temas edeceğimiz tek 
bir veçhesini anlamak için ise, iki semavî kavramın 
daha izinin sürülmesi icab eder: hukukullah ve hu-
kuk-u ibad. Yani, Allah'ın haklan ve kullann haklan. 

Hayatını  Ezelîden aldıkları usûl istikame
tinde  bir tefekkürle yaşayanlar, ondan ve onu 
bize getiren elçinin sünnetinden 'hukukullah' ve 
'hukuk-u ibad' dersini çıkarmışlardır. Buna göre, 
var olan herşey üzerinde asıl hak sahibi, onu Var 
Edendir. O'nun yarattığı, vücud verdiği, hayat ve 
şuur verdiği kullan üstündeki en birinci hakkı ise, 
'ibadet'tir. Allah, şuur verdiği kullanndan, kısaca 
O'nu tanımak, emir ve yasaklanna uymak, gönder
diği Kitabı rehber ve elçilerini kılavuz edinmek diye 
özetlemenin mümkün olduğu  ister. 'Huku
kullah,' özetle budur. 

Öte yandan, yine var edilmiş olan sair kullann 
insan üzerindeki haklannı da O belirler. Meselâ, in
sanı anne-baba sevgisiyle donatan da, Kelâmıyla in
sana  hoşnut etme görevi 
yükleyen de O'dur. Bu bakımdan, 
anne, kendiliğinden evlat üzerinde 
hak sahibi değildir; Allah onu hak 
sahibi kıldığı için hak sahibidir. 
Dikkat edelim, 'hukukullah' ve 'hu
kuk-u ibad'  
haklan' ve 'başkalannın haklan' de
ğil. Zira, tüm 'başkalan' O'nun ku
ludur; ve üzerimizde O'nun kulu 
ve mahluku olmalan itibarıyla hak
lan vardır. 

Oysa, şu çağın anlayışında ne 
'Allah'ın haklan'na yer vardır; ne 
de 'kul haklan'na. Zira, kâinatın 
Rabbi zihinlerden silindiği gibi, bu
nun bir uzantısı olarak, herşeyin 
O'nun 'kulu' olduğu da unutul
muştur. O yüzden, Fransız Devri
minden bugüne, sırayla 'vatandaş haklan,' 'insan 
haklan,' 'kadın haklan,' 'hayvan haklan' ve en so
nunda 'çevre haklan' konuşulur; ama 'kul haklan' 
olarak değil. Çünkü, yerdeki herşeyin sema ile bağı 
kesilmiş; herşeyi doğrudan  Rahîm'e rabte-
den bağlar kopanlmıştır. Kısacası, gözler artık se
maya değil yere dönüktür; dolayısıyla bakış açısı se
mavî değil, arzîdir; sonuç itibarıyla kurulan bağlar 
'dikey' değil, 'yatay'dır. Bu hengâmda, 'hukukul
lah' ise, hepten ecnebi kalınan bir haklar dizisidir 
artık. 

Hukukullah unutulduğu için de, yaratan Rab-
bin, mülkün Asıl Sahibinin mülkünde tasarruf etme, 
yarattıklan için kural koyma hakkı olduğu düşünül
mez. Böylece,  denklemi de kayıplara karı
şır. Zira hayır, Allah adına yapılan, O'nu bildiren, 
O'na yönelen herşeydir. Şer ise O'nun nzasına uy
mayan, O'nu unutturan, O'na yönelmeyen tüm 
şeylerin ifadesidir. Buna göre, namaz kılmak da, bir 
yoksulu gözetmek de, bir kediyi okşamak da, Allah 

  

  

emrettiği için ve de O'nun adına yapılınca, hayır ve 
ibadettir.  bilinmek' için namaz kılmak, can sı
kıntısından kurtulmak için  oyalan
mak... Bunlar sonuçta dünya menzilini aşamayan, 
Allah'a yönelmeyen, yani 'şer' sınıfında kalan fiiller 
hükmündedir. Bu sırdandır ki, Medine'ye geldiğin
de ilk işi Mescid'in yerini belirlemek olan  Ek
rem (a.s.m.), yine Medine yıllannda, münafıklar ta
rafından sözde ibadet, gerçekte nifak amacıyla bina 
edilen bir mescidi ilahî emir gereği yıktırmıştır. 
Mescid-i  ismi, zahirde hayır gözüken, ama he
def O'nun rızası olmadığı için gerçekte şer olan her 
hale uyarlanabilir anlamlı bir tamlamadır. Kısacası, 
ancak O'nun adına yapılan ve O'nun rızasına uyan 
söz ve fiillerdir hayır olan. Hem, bir 'hayr olan 
lik'ler, bir de 'hayr olmayan iyilik'ler yoktur. Hayr, 
gerçekte tüm 'iyilik'leri kapsar; hayr kapsamına gir
meyen şeyler ise, zahirde 'iyi' görünse bile, gerçek
te  

Ama modern çağın laik ahlâkının talimiyle, 
'hayr'ın alanı Allah adına olsun ol
masın birine bir bağışta bulun
makla sınırlanmış; ondan alınan 
yeri ise, 'iyilik' doldurmuştur. Bu
nun kaçınılmaz bir sonucu olarak, 
'şer' kelimesi de ya hepten unutul
muş veya anlam daralmasına uğ
ramış; ondan alınan yeri 'kötülük' 
doldurmuştur. Bugün, "Kimseye 
kötülüğüm yok, kalbim de temiz; 
Allah'a ibadet etmeme ne gerek 
var?" diyenlerin varlığı, işte bu 
kıanın bir sonucudur. 

Dikkat edin, 'kimse'den ve de 
'kötülük'ten söz edilmektedir. 
İman nazarıyla bakan biri için, 
'kimse'ye  Zülcelâl ile O'nun 
ruhanî mahlukları da dahildir; 
ama lâdinî bir nazann 'kimse' hu

dudu yatay düzlemle sınırlıdır: başka insanlar, bel
ki de başka canlılar. Velhasıl, "Kimseye kötülük et
miyorum" diyenlerin 'kimse' tarifine, gerçekte en 
başta yer alması gereken Yaratıcısı, bırakın son sı
raya konmayı, dahil bile ediliyor değildir. Keza, 
'kötülük' derken sözü edilen, 'şer' değildir. Yara
tan Rabbini unutmak, O'nun hakkını çiğnemek, 
O'nun emir ve yasaklannı ciddiye almamak... de
ğildir. 

Şu modern dünyanın  dünya'sı, lâfa bakılır
sa 'hak yemez.' Halbuki, 'Allah'ın üzerindeki hak-

 hiç hatıra getirmeme veya hiç ciddiye alma
ma raddesinde yemektedir. Ki, bütün haklann 
O'ndan geldiği Cenab-ı Hakk'ın hakkını yemekten 
daha büyük haksızlık olabilir mi? 

Yine, şu modern dünyanın 'ehl-i dünya'sı, sözü-
mona, 'kimseye kötülük etmez.' Oysa, kötülük ola
rak, onu bu kadar nimetle donatan Rabbini unut
mak, O'na hakkıyla kul olmaya yanaşmamak yeter
li değil midir? • 



 

Hayattan Kopuşun Karşısında 
 Kelimeleri" 

Mustafa Tekin 

 

 

nsanlık son bir kaç yüzyıldır gittikçe derinleşen bir bunalımla yüzyü-
zedir. Ortaya çıkan kriminolojik tablonun vehameti, iç savaşlar, mo
dern sömürüler için katledilen insanlar ve nihayetinde modernleşen 
insanlann cinneti... 

Uluslararası ölçeklerde, insan ve toplumlar için durmadan evrensel 
değerler va'zeden Batılı ülkeler, son yıllarda yaşanan olaylar dolayı-

 ne kadar ahlâk ve ilkeden uzak olduklannı göstermiş oldular. 
Gerçi bu, bizim bilmediğimiz bir husus değildi. Sahih bilgi kaynağı
mız Kur'an, genel anlamda "Küfredenler" kategorisinin ahlâki ve ilke
sel zaaflanna işaret etmektedir. 

Zahiren cunta ve darbelere karşı olup, demokrasiyi tüm dünyaya 
yaymaya çaiıştıklannı her fırsatta ifade eden Batı,  yılında Ceza
yir'de cuntaya hiç vakit geçirmeden destek verdi. Demokratik 
lerle iktidara gelen bir partinin devrilmesine göz yumdu. Güney Afri
ka ülkelerinin sömürülmesi lehinde "Normal" kavramının sınırlannı 
aşan zaman periodlannda, o ülkelerde darbeler yaptırdı. Yine ucuz iş
gücü elde etmek amacıyla Amerika'ya köle olarak götürülürken ölen 
yüzbinlerce zenci unutulmuş değildir ve sadece Batı'nın sicilinde ka
yıtlıdır. 

Avrupa'nın ortasında Bosna'da vukubulan dini ve etnik soykınma 
Batı'nın insan haklan değerleri engel olamamıştır. Bu cürümleri arttır
mak mümkündür. Dolayısıyla, Batılılarca ortaya atılan değerlerin hiç
birisi gerçek anlam ve değerinde değildir. Bu güzel kelimeler, sadece 
sömürünün manipüle edilmesi içindir. Zaten yaygın bir sistem olan 
modernizmde de, kavramlar anlam kaymasına uğramıştır. Esas üze
rinde durulması gereken husus da bu anlam kaymasıdır. Zira nihaye
tinde insanı "Varlığın anlamı ve amacı" meselesiyle yüzyüze getirir. 

Bugünün modern insanı hayatı tamamen "seküler" bir formda al
gılamaktadır. Ona göre dünya, kendi başına bağımsız bir fenomendir. 
Ölüm ise kesin bir kopuşu ifade eder. Dolayısıyla yegâne hayat, dün
ya hayatıdır. Tabii ki böyle bir algılama biçiminde "ahlâk ve ilke" kav
ramları, hiç bir anlam ifade etmezler. Dünyada herhangi bir ilkenin 
bağlayıcı olabilmesi, onun ancak aşkın boyutlannın olmasıyla müm
kündür. Halbuki ölümü bir "Yokoluş" varsayarak, modern insan aşkın 
ile olan bağını koparmıştır. 

İslâm  nazarından, Hz. Âdem ve Hz. Havva (AS)  
şeytan tarafından kaydınlmasıyla dünyaya indirilmişlerdir. Dolayısıyla 
dünya bir düşüş yeridir. "Fakat şeytan oradan ikisinin ayağını kay
dırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz 
de: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde 
belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta' vardır" dedik." (Bakara 
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2/36) Fakat bu, aşkın ile kesin bir kopuşu ifade et
mez. Nitekim devam eden Âyette, "Derken 
Âdem, Rabbinden kelimeler aldı, Allah da bunun 

  kabul etti." (Bakara 2/37) ifade
si, insanın aşkın ile olan bağını koparamayacağı-

 bir göstergesidir. Zira insan (Hz. Âdem), dün
yaya inince ne yapacağını bilemez durumdayken, 
"Rabbinden kelimeler (Bilgiler)" alarak hayatını 
anlamlı bir konuma oturtabilmiştir. Zaman zaman 
ilâhi otorite, elçileri vasıtasıyla "Hayatın gerçek an
lam ve değerini" insanlara hatırlatmıştır. 

Bu anlam kayması, müslümanlar üzerinde de 
sinsi bir rol oynamıştır. Her ne kadar teorik olarak 
Müslümanlar açısından aşkınla ilgili bir inanç ek
sikliğinden sözedilemese bile, bu inancın 
manlann tüm hayatını kuşattığı iddia edilemez. 

Dikkatle incelendiği zaman, müslümanlann 
yaşam tarzları itibarıyla modernizme entegre 
duklan, "kendine has" olmaktan 
ziyade, "modernizmin beğendiği 
tarzda kendimizi nasıl sunumlaya-
biliriz?" endişesi taşıdığı açıkça 
görülecektir. Bunun bir sonucu 
olarak modernitenin ortaya koy
duğu ürünler hemen 
mekte, böylece müslümanlar "iki 
cami arasında beynamaz" bir ko
numa oturmaktadırlar. 

Tesettürü, başörtüsüyle özdeş-
leştirerek yahut "Başörtüsü her-
şeydir" mantığıyla hareket ede
rek, binlerce müslüman kadın ka-
mualanına açılmaktadır. Dış elbi
sesi olmadan dar pantolon giyen, 
siyah gözlükler takan, yaptığı makyajla dışandakı 
insanın dikkatini çeken, uzun yırtmaçlı etek giyen 
kadınlanmız, tesettürün ifade ettiği anlamı bilme
mektedirler. Kadınlar bu kıyafetlerin üzerine ba
şörtüsü takarak, modernliğe ait giyim tarzını 
mileştirmektedirler. 

 Saadet dönemi, Hz. Peygamber (SAV) ve 
sahabe, tarihüstü görülmekte, gerçekte "ideal" ol
maktan çıkmaktadır. Sadece bazı va'z ve sohbet
lerde "Yüceliklerinden" bahsedilmekte, fakat ha
yat dışı olarak algılanmaya devam etmektedir. 

Müslümanlann Hz. Peygamberin (SAV) sade 
ve yalın hayatına dair sık sık yaptıklan atıflar da sa
dece nostaljik bir özlem olmaktan öteye gideme-
mektedir. 

Eşyanın parlak görüntüsüne aldanan geniş 
halk kitleleri için daimi bir tüketim sözkonusudur. 
Tabii ki bunun sonucu olarak, "kanaatsız" bir in
san tipi ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Dikkatle incelendiği 
  

yaşam tarzları 
itibarıyla modernizme 

entegre oldukları, 
 has" 

olmaktan ziyade, 
"modernizmin 

beğendiği tarzda 
kendimizi nasıl 

 
   

 

Bugün gelinen noktada ortalama bir müslü
man ile,  derinliğine nüfuz etmiş bilgisi, ir
fanı, bilinci, teorisi ve pratiğiyle Allah'ın  
Kerim'de vasıflannı belirttiği müslüman arasındaki 
mesafe oldukça fazladır. Moderniteyi merkeze ala
rak şekillendirilen bir hayatın, sapmalardan uzak 
olması beklenemez. 

Her şeyden önce müslümanlann dünyayı ve 
hayatı yanlış anlayış biçimini değiştirmeleri gere
kir. Bunun için de Kur'an ve Sünnet ile sahih bir 
bağ kurmak öncelikli bir vazifedir. Böylece 
manca bir düşünme tarzına sahip olunacaktır. 
Maalesef bu bağ kurulamadığı için çerçevesini 
başkasının çizdiği bir plâtformda, Batı'lı refleksiyle 
düşünceler üretilmeye devam edilmektedir. 

Ortaya konan çözümler açısından bakıldığın
da, üretilen anlam ve değerlerin kime ait olduğu
nu ortalama bir insan kavrayabilmelidir. 

Bir müslüman için dünya ha
yatı neleri ifade etmelidir? Her 
şeyden önce belirtmeliyiz ki, 
"dünya hayatı" bağımsız olarak 
ele alınamaz. "Dünya Hayatı" tek 
başına bağımsız olarak algılanırsa, 
ortaya çıkacak sonuç dünyevîleş-
medir. Dinin ve dini hassasiyetle
rin paranteze alınmasıdır. O halde 
yapılacak iş, dünya hayatının ön
cesi ve sonrasına denk gelen du-
rumlan ve bunlann birbirleriyle 
ilişkilerini net bir şekilde ortaya 
koymaktır. 

Bilindiği gibi Allah insanı ya
ratmış ve Eşref- mahlukat olduğu

nu ilân etmiştir. Daha sonra Cennet'ine yerleştir
miştir. Yukanda da belirtildiği üzere Hz. Adem ve 
Hz. Havva, "belli bir vakte kadar" yeryüzüne in
dirilmişlerdir. Anlaşıldığı üzere dünya, insanın 
ebedi olarak değil, sadece gurbet halini yaşadığı 
bir mekândır. İnsanın aslî ve ebedi yurduna geri 
dönmesi, ancak dünyada elde edeceği kazanımlar 
ile mümkündür. 

Aslında müslümanlar, yukanda belirtilen söy
lemlerin hiç te yabancısı değildir. Fakat benim ka
naatim, sahih bilgi kaynaklanmız ile gerektiği gibi 
birinci elden iletişim kurulamadığı için, dünya, 
âhiret, insan, aşkın v.s. hakkındaki bilgiler, insan 
hayatında somutlaştınlamıyor. Böylece insanımız 
farklı düşüncelerin yönlendirmelerine maruz kalı
yor. 

Artık müslümanlar Kur'an ve Sünnet ile, "baş
ka dinlerin kitabı imiş gibi" ikinci ve üçüncü dere
cede ilişki kurmaktan vazgeçmeliler. • 
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D i l ve Kül tür Anlayış 

/ 

Hasan  
Edebiyat Öğretmeni 

997 genel sayımıyla, nüfusu 60 milyonu kü-
süruyla aşan Türkiye'nin günlük gazete satı
şı, yaklaşık 3 milyonluk bir  kadar. 
Çok genel çizgileriyle bir oranlama yapılacak 
olursa 20 kişiye bir gazete düşmektedir. Tür
kiye'deki bu gazete/okur oranlamasının 
dünya ölçeğindeki yerinin hiç olmazsa "iç 
açıcı" olmadığını söylemek de pek önemli 
değil. Gazete satışlannın, ilerleyen zaman ve 
artan nüfusa karşılık belirgin bir artış göste-
remeyip sabit kalmasının sıralanabilecek 
pekçok haklı sebebi olmakla beraber son za
manlarda medya çevrelerinde "nitelikli ga
zete" ve "nitelikli gazeteci" arayışlannın da 
gündeme alınmasının önemine işaret et
mekte yarar vardır. 

60 milyonluk Türkiye'nin satılan 3 mil
yonluk gazetesini tüketim açısından "oku
nan gazete" ve "bakılan gazete" ölçüsüyle 
değerlendirince "nitelikli gazete" arayışlan 
için önemli  elde edilebilir.  ki 
"okunan" gazeteler satılma sıkıntısı çeker
ken, "satılan" gazeteler de okunmuyor. Ga
zetelerin bu durumunu dergi ve kitaplann 
konumuyla birlikte düşününce Türkiye'de 
"yazılı kültür erozyonu" olduğu söylenebilir. 

Nitelikli gazete arayışındaki Türk medya
sının mevcut gazetelerine bakıldığında iki 
önemli eksikliğin varlığı görülmektedir. Bun
lardan birincisi gazetelerin "dil" konusunda
ki eksiklik ve yavanlığı; diğeri de buna bağlı 
olarak kültür/sanat konulanna yeterli ilgiyi 
göstermedikleridir. Bugünkü gazete patron-
lannın belki de akıllanna hiç getirmeyecekle
ri bu konu, yeni bir okur kitlesi için gerekli
dir. Biliniyor ki evlerin çanak/çömlek ihtiyacı 
işportadan, günlük malumatı da televizyon
lardan sağlanabiliyor. Bu bakımdan, yıllardır 
yerinde sayan gazete tirajları şunu göstermiş 
oluyor: Okurlar gazeteleri görüyor da gaze
teler Türk toplumunu bir türlü okuyamıyor. 

Gazetelerin Türkçesinin gramer bakımın
dan yanlışlığı/önemli ölçüde bu teknolojinin 
yapısından kaynaklanmış görünüyor. Örne
ğin; herhangi bir alanda önemli kazançlann 
olduğu bir yaz gününde gazete başlığı "kar
lı bir gün" olarak çıkabiliyor. Aynca "gazete
ci ordusu"nun dil konusundaki donanımsız-

 da vurgulamak gerekir. Meramı anlat
mamın en ekonomik yolunu seçmek dili ya
vanlaştırmaktadır. Türkiye genelinde yaygın 
konuşma ve yazı dili olarak "medyatik Türk
çe" kullanılmaktadır. Bu Türkçenin özelliği 
de kelime kadrosunun sınırlı, kuru ve sabun 
köpüğü gibi uçucu olmasıdır. Şehrin merke
zinden çıkarak kendi gettolanna kapanan 
gazetelerin yazı personeli de olayian medya
dan öğrenip medya diliyle yazmaktadır. Üs
tüne üstlük, edebiyatçı yazarlar da gazete
lerden kovulmuş iken nerde kaldı gazetele
rin dilinde bir incelik ve zariflik olsun. 

Türkiye'nin "çok satan" gazetelerinin 
kültür/sanat konularına "çok az" yer veriyor 
olmalannm garipsenecek bir tarafı da yok 
gibidir. Gerekçe hazır: Ne yapalım okur/ba
kar böyle istiyor... Ne zaman gazetelerde bir 
sayfa tasarrufuna gidilecek olsa gözden 
nlacaklann ilki, kültür/sanat sayfalan olur. 
Haftalık yayınlannı eklerle sürdüren bazı ga
zeteler, maliyeti kurtarma hesabıyla öncelik
le kültür/sanat eklerini lağveder veya başka 
bir ekle birleştirerek "yayınlanıyormuş gibi" 
gösterirler. Bazı gazetelerin, başlığı "kül
tür/sanat" olan sayfalannda "hava durumu" 
bilgileri, "resmi ilan" yazılan veya kardeş te
levizyonunun "program reklamlan"nı da 
görebilirsiniz. Belki  kültürdür ama, 
gazete patronlannın anladığı kadarıyla el
bette. 

Kültür/sanat sayfalannın güdük kalması
na arz-talep ilişkisi gerekçe gösterilmezse 
eğer "merkeziyetçi" bir anlayışın sebep ol-
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duğu söylenebilir. Burada da 
gizli bir "dayatma" sözkonusu-
dur. Dikkat edilirse kültür/sanat 
sayfalannın yazılan  
olup bitenlerdir. Başka yerlerden 
bu konuda haber olabilmesi için 
sanat etkinliğinin o birime mer
kezin bilgisi dahilinde gitmiş ol
ması gerekir. Türkiye'nin bunca 
şehrinde küçümsenmeyecek sa
nat/kültür etkinlikleri olmasına 
karşın, gazetelerin "resmi muha-
bir"leri bu etkinlikleri anlayıp an
latabilecek çapta değillerdir. Bel
denin idari amirinin onayından 
geçmiş "resmi haber"leri veya günlük vukuatı der
leyip merkeze ulaştırmanın gazeteci kıvraklığı, kül
tür/sanat etkinliklerini anlayabilmenin derinliğini 
kazandırmayabilir. Medyanın genel felsefesi de, 
"bizden olsun, çamurdan olsun"la sınırlanınca bu 
konuda haber akışı sağlanamıyor. 

Başka bir önemli nokta da sanat etkinliklerini 
belirli alanlarla sınırlandırma yoluna gidilmesidir. 
Kültür/sanat sayfaları bir "ekip" çalışmasından çok, 
görevli bir "kişi"nin çabasıyla hazırlanınca sayfanın 
görüntüsü daha çok hazırlayıcının ilgi alanını yan
sıtmaktadır. Bu konuda yapılması gereken herhalde 
güzel sanatlann değişik alanlarıyla ilgilenenlerden 

İlginçtir ki okunan' gazeteler 

satılma  çekerken, 

satılan gazeteler ae 

okunmuyor. Gazetelerin bu 

durumunu uergi ve kitapların 

konumuyla birlikte 

 1 ürkiye de yazılı 

kültür erozyonu olduğu 

 

 periyodik olarak yararlanabilme
nin yollannı aramaktır. 

Gazetelerin kültür/sanat say
falannın zenginleşmesinin önün-

; deki, bağnazlık derecesine varan 
hoşgörüsüzlük engelini aşmayı 
da denemek lazım. Özgürlüğün 

 simgesi olarak, sanatı sınır 
 mayan bulutlara benzetip 
 dan da onu ideolojik bir dar ba

kışla gazete sayfalannda sınırla
mak tutarlı bir uygulama 

 dir. Bu engeli aşmak pek kolay 
görünmüyor ama nitelikli bir ga
zetenin okur kitlesi için daha du

yarlı olunabilir. 
Son zamanlarda devletin konumu ve özgür bi

rey tartışmalannın sıklıkla gündeme getirildiğini 
görmekteyiz. Bu tartışmalara dikkat edilirse "sanat" 
konusunun belki de ısrarla gündem dışı tutulması
na özen gösterilmektedir. Oysa bireyin özgürleşme 
alanı olarak ve devletin kesinlikle müdahale edeme
yeceği özel alan olarak sanat/edebiyat dünyasına 
yönelik yeni bakış açılarıyla yaklaşılabilir. Gazeteler 
bu konuda bir görev üstlenebilirler mi acaba? 

Gazeteler tiraj artırmak için "okur" mu, yoksa 
"bakar" mı tercih ederler bilmem ama "okur"lann 
"gazete" aradığından kuşkunuz olmasın. • 

Şura 
     

 
 

 

SANAT 

  
  

İSLAM 

 Açıdan Kadın Sorunu 
  

Bu kitap,  bakış açısıyla 
kadını bazı yönlerden inceleyen 

çeşitii konuşmalardan 
oluşmaktadır. 

  

Sanat 
Alı Şeriatı 

Bu kitap, Ali Şeriati'nin sanat  
ilgili bazı orjinal çalışmalarından 
oluşturulmuş ve ilk defa Türkçe 
olarak yayınlanan bir dedemedir. 

  

 Medeniyet Proıesı Olarak  

   yem  
tabirdir. Bu tabir, islami anlayışta ve 
insanlara bunu sunuşta, belli bir yol 

ve yön olarak yansımaktadır... 
 sh. 

  Yüce Meali 
Hazırlayan: Süleyman Ateş 

Vahyin asıl amacı anlaşılmaktır. Vahyi 
daha iyi anlayıp hayata geçirebilmek için, 

bir de Kur'an-ı Kerim'in bu mealinden 
faydalanın. Geniş açıklamalı,  

şamua kağıda basılı, roman boy.  sh. 

Gençlerin Dünyası 
Muhammed Fadlallah 
Gençler... Diğer bir tabirle maya... Herşeyin 
mayası... Bu kitap,  gençlere dair 
düşüncelerinin, yaş itibariyle genç sayılmasa 
da ruh itibariyle genç olan bir yazarın 
perspektifinden ortaya konulduğu bir eserdir. 

 sh. 

BEYAZ SARAY KİTAPÇILAR  ZEMİN KAT  BEYAZIT/İSTANBUL TEL:  518 26 85 
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"Oku! Yaratan  adına, 
insanı bir yumurta hücresinden yaratan! 
Oku! Çünkü Rahhin sonsuz kerem sahihidir 
insana kalemi kullanmayı öğretendir, 
insana Dilmediğini helleten. 

 1-5) 

lak suresinin ilk ayetleri nazil olmaya başla
yınca  Ekrem (sav), iliklerine varıncaya 
kadar titreyen bir korkuya kapılmıştı. Hanımı 

 Hatice'nin yanına gelerek, "Beni örtü
nüz, beni örtünüz" dedi. Korkusu geçene 
dek O'nu örttüler. Daha sonra başından ge
çenleri hanımına anlattığı, kaynaklanmızda 
zikredilmektedir. 

 hemen hemen tümünün it
tifakıyla, ilk inen vahyin; Alak suresinin ilk 
ayetleri olduğu belirtilmiştir. İnsanlığın sa
adetini temin etmek üzere seçilen Resul-i Ek
rem (sav)'in, korkudan titremesine ve yüce 
kalbinin sarsılmasına neden olan ayetler, 
mü'minlerin okuma serüvenlerini gerçekleş
tirecek gerçek kapıyı aralamaktadır. Bu kapı 
öyle bir kapı ki; sadece ayaklarla bu kapıdan 
içeri girilemez. Kalp, akıl, sezgi, deney, te
fekkür gibi insani özelliklerin fıtrata uygun 
bir şekilde işlevselleştirilmesiyle bu yolda 

 Bu yolda; iyiler ve kötüler, ce
surlar ve korkaklar, alimler ve cahiller, dost
lar ve düşmanlar, aşklar ve ihanetler, kültür
ler, medeniyetler, savaşlar,  kelime
ler, cümleler,  ve daha neler ve neler, 
insanın yoculuğuna eşlik etmektedir. 
Kur'an, Tevrat, Zebur, incil gibi dört kadim 
kitap, okuma anahtarıyla açılan semavi şifre
ler değil miydi? Sihirli Asa'sının formülünün 
saklı bulunduğu Tevrat sahibi Hz. Musa 
(as), zırh sanatını öğrendiği Zebur sahibi Hz. 
Davud  Kıyamette yeryüzüne ineceği 
müjdesi bildirilen İncil sahibi Hz. İsa (as) 
okuma olmadan nasıl tanınır ve anlaşılabilir
di? Yaşadıklan çağlara tanıklık etmiş Herak-

 Sokrat, Eflatun, Aristo, İmam Azam, 
Vedat Aydın imam Şafii, Abdulkadir Geylani, Fahreddin 

Razi,  Sina, Farabi, Gazali, Mevlana, Ha
fız, Fuzuli, Descartes, Pascal, Voltaire, Rous-

 Kant,  Schopenhauer, Nietzsc-
he, Marx, Muhammed İkbal, Hasan 
na, Seyyid Kutup, Mevdudi, Malik bin Nebi, 
Bediüzzaman, Şeriati, Ali İzzetbegoviç, Ce
mil Meriç gibi akıl, kalp ve eylem adamlan-

 bu kutsal kapı aralanmadan görmek, ta
nımak, anlamak, eleştirmek mümkün olabi
lir mi? 

"Okul Yaratan Rahhin adına..." 

Okumak, her şeyden önce insani bir ey
 insanın kendi varoluş gayesini anla

maya yönelik en etkili yol ve yöntemdir. Bu 
bakımdan okumaya, Rahman'ın adıyla baş
lamak gerekmektedir. Okumak da dahil her 
işimize başlarken, varlığımızın nedenini 
borçlu olduğumuz Yüce Zat'ın adıyla başla
mak, kelimelerin izahtan aciz kalacağı öyle 
bir  kadim'dir ki, bütün alem onun si
hirli dokunuşlanndan bir iz taşır. Bu sihirli 
dokunuş, ancak samimi yönelişlere iz bırakır. 

Okumak, bir sevda ve kalp işidir. Oku
maya kalbiyle bağlı olmayanlar, aklını kulla
narak okumalannı sürdüremezler. Kalpten 
akla giden bir yolculuktur okumak. Gerçeği 
bize tanıtan bilgidir. Bilgiyi elde etmeyi sağ
layan ise okumaktır. Şunu unutmamalıyız ki, 
bizler gerçek anlamda bilmemek temeline 
sahibiz. Ancak; bilmemek, insanın sonsuz ve 
kaçınılmaz yazgısı değildir. Bilmeye oku
makla kapı aralanır.  ancak çabasının 
karşılığını elde edebilir. Bu, yaratılış gereği
dir ve adaletin görünen en güzel yüzüdür. 
Çabalanmız ölçüsünde kalp ve aklımızı kul
lanarak bilginin kaynağına yönelir, an misali 
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çiçek (yani bilgi) toplarız ve ma
haretimiz ölçüsünde bunlan bal 
yapar, kendimiz ve insanlann is
tifadesine sunarız. Tembel an gi
bi; çalışmaz, boşa kanat çırpar
sak, yorgun düşer, rüzgann elle
rine teslim olarak bilmediğimiz 
bir yöne doğru savruluruz. 

Kapıyı aralarken yüzümüze 
vuran ışığın kalbimizi ürpertme-  
siyle okuma yolculuğumuz baş
lamış demektir. Kapıdan adım attıktan sonra ne 
okuyacağımız hususunda dikkatli düşünmek zorun
dayız. Çünkü bu kapıdan içeri girmekle bizi bekle
yen tuzaklardan masun olmadığımızı hiç bir zaman 
unutmamalıyız. Merdivenin ilk basamağına adım 
attığımızın farkında olmalıyız. Sirk cambazı gibi 
merdivenleri üçer-beşer adımlarla çıkmamalıyız. 

Seneca, "Ahlaki Mektuplar"ında şöyle diyor: 
 çok yazan, her türden kitabı okumanın belirsiz, 

kararsız bir yanı olabilir mi, diye bir gözden geçir 
bakalım! Ruhunda sürekli olarak yerleşip kalacak bir 
şey elde etmek istersen, seçkin değerlerle bir arada 
kalman, onlardan gıdalanman gerekir: Her yerde 
olan hiçbir yerde değildir. Yaşamını kona göçüre 
geçiren insanın şu gelir başına: Bir çok konukluğu 
olur, ama hiçbir dostluğu olmaz" (1). Marcel Pro-
ust da "Okuma Üzerine" adlı kitabında şunlan yazı
yor: "Okuma, bizim için, büyülü nahtarlan, bizim 
içimizdeki derin, nüfuz edemeyeceğimiz yerlerin 
kapılannı açan yol gösterici olduğu müddetçe, ya
şamımızdaki rolü sağaltıcıdır (iyileştiricidir v.a.). 
Tersine, okuma, bizi zihnin kişisel hayatına uyandır
mak yerine, onun yerine geçmeye yöneldiğinde, 
hakikat bize artık bizim düşüncemizin içsel gelişimi 
ve yüreğimizin çabasıyla gerçekleştirebileceğimiz 
bir ideal olarak değil de maddi bir şey olarak, baş-

 tarafından yapılıp kitap sayfalan arasına bıra
kılmış bir bal gibi geldiğinde tehlikeli bir hal alır; ar
tık onu uzanıp kütüphane raflanndan indirmek ve 
zihinle bedenin mükemmel dinginlik içinde 
gince tatmak zahmetine katlanmaktan başka bir 
şey kalmamıştır" (2). Herman Hesse ise, eğlence ve 
zevk için okuyanlann bir eczanede derdine derman 
olacak pek çok ilacın muhafaza edildiğini bilip ec
zanenin bütün göz ve şişelerindeki ilaçlan tek tek 
deneyen kafasız bir hasta gibi davrandığını belirt
tikten sonra şunları söylüyor: Oysa bir kitapevinde 
ve kitaplıkta da gerçek bir eczanedeki gibi herkesin 
derdine deva olacak ilaç bulunur ve herkes içtiği 
ilaçtan zehirlenmeksizin, içini tıka basa ilaçla 
durmaksızın gereken ilaca başvurup sağlığına ve 
zindeliğine kavuşabilir." (3). 

"Allah, sizi annelerinizin karnından hiçbir şey 

   ve kalp 

işidir. Okumaya   

olmayanlar, aklını kullanarak 

okumalarını sürdüremezler. 

Kalpten akla giden 

nir  okumak. 

bilmezken çıkardı ve umulur ki 
şükredersiniz diye işitme, görme 
duyulannı ve kalpler verdi." 

 78) buyuran  Al
lah, başlangıçta insanın karanlık
tan geldiğini ve hiçbir şey bilme
diğini açıkça belirtmektedir. Bu 
ayette geçen üç anahtar terime 
dikkat etmek gerek: işitme, gör
me ve kalp. Yüce Allah insanı her 
şeyle bağlantı kurabilecek özellik

lere sahip bir şekilde  insanın varoluşu
nun temelini teşkil eden eşyalarla iletişim kurma ve 
bu iletişimi belirli bir metodolojiye oturtma yetene
ği bahşedilen insan, hakikatin bilgisine ulaşmak 
ödeviyle sorumlu tutulduğunu unutmamalıdır. 
Göz, kulak ve kalp...  için hayati önemi haiz 
bu nimetler sayesinde akietmeyi, Allah'tan başkası
nın bilgisinin sınırlı olduğunu, bildiği şeyleri öğret
menin gerekliliği, bilmediği şey üzerinde ısrar et
memeyi, cahillerden uzak durmayı, çeşitli olaylar 
hakkında düşünüp ibret almayı, kainat ve insanın 
varlığı üzerinde derin derin tefekkür etmeyi, peşin 
hükümden sakınmayı, sorup öğrenmeyi, zandan 
kaçınmayı, adaleti, merhameti, sevgiyi, izzeti, tak
vayı, ahireti, cenneti, cehennemi, ölümü, hayatı, 
kibri, zulmü, riyayı, velhasıl hayır ve şerri öğrenir ve 
tanırız. 

Ne  
Sağlıklı bir okumanın sürdürülmesinin temelini 

teşkil eden göz, kulak ve kalp (yani akıl), ne okuma
mız gerektiği hususunda yegane yol gösterici pusu
lalardır. 

Bu üç olgunun kılavuzluğunda sizlere; şu şu ki-
taplan okumalısınız, şunlardan ise uzak durmalısı
nız şeklindeki mantığın kolaycılığıyla telkinlerde bu
lunacak değilim. "Ne okumalıyız?" sorusu karşısın
da kısaca şunları söyleyebiliriz: 

Karanlıktan rahatsız oluyor ve aydınlığa geçme
nin gerekliliğine inanıyorsak; riyakar arkadaştan ki
taba, yalancı sevgiliden gerçek dosta, lakırdıdan 
sohbete, miskinlikten çalışmaya, gülmekten düşün
meye, hayalden realiteye, zandan hakikate, tutku
dan aşka, riyadan takvaya, bencillikten infaka... rü-
cu etmeliyiz. 

Şüphesiz bu birdenbire olacak bir iş değildir. Sı
raladığımız bu hususları ciddiye alan ve hayat prog
ramına uygulayan kişi, ne okuyacağı hususunda 
ciddi tesbitlerde bulunabilir artık. Göz, kulak ve 
kalp ile insanı ve kainatı okumak. Niçin yaratıldığı
nın cevabını bulabileceği satırlan okumak. Hira Da-
ğı'nda yüce kalbi sarsan Kerim Kitabı okumak... iş
te, ne okumalı sorusunun cevabının bulunduğu 
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gerçek işaretler... 
Yukarıda izah etmeye çalıştığı

mız okumaya ilişkin görüşler çer
çevesinde, "nasıl okumalı" sorusu
na cevap arayabiliriz. 

Bir müslüman olarak "hayatı
mın anlamı nedir" sorusu üzerin
de kaygılar taşıyorsam, okumaya, 
bu sorunun cevabını arayarak baş
lamanın daha doğru olacağını 
söyleyebilirim. Bu sorunun cevabı
nı ararken de şüphesiz bir usul ve 
çerçeve dahilinde okumak, okudu
ğunu anlamak ve eyleme dökmek 
gerektiğini bilmeliyiz. Okumaya 
yeni başlamış bir müslüman için 
önerilen değişik okuma biçimleri
ne hepimiz şahit olmuşuzdur. Ki
mi önerilerde, kendi ideolojik ba
kış açısını, yoğun bir şekilde oku
tulan şahsa enjekte etme gayretle
ri vardır.  bakışta her düşünce için haklı görülen 
bu yöntem; sonuçta, kazandırdıklan ve kaybettir
dikleri hususunda ciddi zaaflan beraberinde taşır. 
Okutulmaya muhatap seçilen şahsın eğitimi, psiko
lojisi, fıtratı, sevgisi ve nefreti, aile özellikleri, kültü
rel alt yapısı, kısaca geçirdiği evreleri iyi analiz et
meden telkin edilen okuma biçimlerinin ileride aça
cağı zararlar üzerinde düşünmek gerekmektedir. 
Sayılan bu hususlara dikkat edilerek bir okuma ve 
okutma yönetimi geliştirilirse, okuyucunun hangi 
bilgilerle donatılması gerektiği de ortaya çıkacak ve 
istenen verim de elde edilecektir. 

"Önce tasavvuf kitapları okunmalı", "hayır, ön
ce akaid kitaplan okunmalı", "hayır hayır, önce ha
dis sonra fıkıh okunmalı"; "sizin yönteminiz yanlış, 
önce tefsir okunmalı, arkasından siyer okunmalı. 
Çünkü bu okuma biçimi daha sağlıklıdır", "Müslü
man bir gence önce Seyyid Kutub'u okutmalı", 
"hayır önce Mevdudi'yi okutmalı", "hayır hayır, 
önce  sonra Ali Şeriati'yi okutmalı" şeklinde, 
okuma yöntemine ilişkin telkinlerin okuma serü
venlerimize ciddi katkılannın olacağını söyleyeme
yiz. Yukanda belirttiğimiz gibi "hayatın anlamı ne
dir, niçin yapıyorum" gibi sorulara cevap bulma 
kaygısı taşıyan bir okuyucu için,  Kerim baş
ta olmak üzere, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, siyer, 
mantık, felsefe, fizik, matematik, tıp, sanat, antro
poloji, tarih, edebiyat, siyaset, tasavvuf, hukuk, ikti
sat... ciddi okuma alanlandır. Şüphesiz bu ilimlerin 
bütünü üzerinde uzmanlaşmak mümkün değildir. 
Ancak, bu ilimlerden biri veya birkaçı üzerinde cid
di araştırmalar yapabilir, diğerlerinin önemli bir kıs
mında da kendimize yetecek kadar bilgilenebiliriz. 

  olarak 

  atımın anlamı nedir 

sorusu üzerinae kaygılar 

taşıyorsam, okumaya,  

  arayarak 

naşlamanm dana  

  Bu 

  ararken  

  usul ve çerçeve 

danilinde okumak, 

 anlamak ve 

eyleme dökmek  

 viz. 

mı 

Müslümanlann, zamanlannı 
boşa çıkaracak şeylerden 

 gerekmektedir. Televiz
yon, sinema, kahvehane, çeşitli 
oyun salonlan... insanın zama
nını tüketen zararlı unsurlardır. 
Bir müslümanın hayatı plan ve 
program çerçevesinde olmalı
dır. Malcolm X, müslüman ol
duğunda ilk işinin, bir saat 
edinmek ve tüm hayatını dakik 
bir programa tabi kılmak oldu
ğunu söylüyor. Senaca'nın de
diği gibi, "...yaşadığımız her 
günü, sanki günler yürüyüşleri
ni durduracaklarmış gibi, yaşa
mımızı bitirip sona erdirecek-
miş gibi, düzenlemeliyiz" (4). 
Her insanın hayatına şahitlik 
eden "zaman kılıç gibidir, sen 
onu kesmezsen o seni keser" 

sözü, boşuna söylenmemiştir. Bu bakımdan zama
nı iyi değerlendirmeli, hayatımıza giren yabancı ve 
yalancı "iş"leri bir kenara atarak, "gerçek" işlere yö
nelmeliyiz. Okuma işi de bu gerçek işlerden biridir. 
Okumayı boş zamanda yapılması gereken bir iş de
ğil, zamanımızın en önemli dilimini teşkil eden ger
çek bir iş kavrayışıyla sürdürmeliyiz. 

Okumanın Amacı 

Yunus Emre,  ilim  kendin bil
mektir/Sen kendini bilmezsen/Bu nice okumaktır." 
diyerek, okumak da dahil, insanın temel vasfının 
"kendini bilmek" olması gerektiğini belirtmiştir. Zi
ra, yüce Peygamberimiz (sav) de, "Kendini bilen, 
Rabbini bilir" sözüyle, "kendini bilme"nin insanın 
varoluşunun anlamını içerdiğini öğretmiştir. De
mek ki, okurken, öncelikle kendimizi tanımamıza 
yardımcı olacak şeyleri okumalıyız. Niçin okumalı
yım, sorusuna buradan başlayarak cevap bulmalısı
nız. Arkasından, yaşadığınız şartlarda birtakım şey
lerden rahatsızlık duyuyorsanız, rahatsızlık duydu
ğunuz şeyin ortadan kaldırılması durumunda yeri
ne inşa edeceğiniz şeylerin donanımına sahip ol
manız gerekmektedir. Eğer kapitalist iktisadi sis
temden rahatsız iseniz, kendi iktisat anlayışınızı or
taya koymanız gerekmektedir. Eğer sosyalizmin 
adalet kuramının insanlann saadetini sağlayamaya
cağını söylüyorsanız, kendi adalet anayışınızın inan-
dıncılığını ispatlamalısınız. 

Müslümanlar olarak bizler hiçbir zaman işin 
ucuzuna kaçmamalıyız. Okumayı bir lüks olarak de-
ğerlendirmemeliyiz. Cemil  dediği gibi; 
"...Kahnnı çekeceksin kitabın, hizmetinde buluna-
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 Senelerce, senelerce hiçbir şey beklemeden 
diz çöküp emirlerini dinleyeceksin." (5). Ne kitabın 
kahnnı çekiyoruz,  "niçin okumuyoruz?" soru
sunun.  yılında ABD'de National Geographic 
adlı coğrafya dergisinin 1.1 milyon tiraja sahip ol
duğunu (6) okuduğumda, ülkemizde bütün gazete 
tirajlarının toplamına tüm dergi çeşitlerini de ekler
sek elin gavurunun sadece coğrafya alanında yayın 
yapan dergisinin tirajına ulaşamayacağını üzülerek 
düşünmüştüm. Ülkemizde coğrafya alanında peri
yodik yayın yapan dergi duydunuz mu? Duydunuz-
sa, tirajının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 
On milyondan fazla orta öğrenim öğrencimizin bu
lunduğu ülkemizde çocuklanmıza öğretilen coğraf
ya bilgisi, onlara tabiatı tanıma imkanı veriyor mu? 
Değil orta öğrenim çocuklan, yetişkinlerin de çev
relerinde, gezip gördükleri yerlerde yamaçlann, ça-
yırlann, vadilerin, ovalann kıraçlaşmasından, eroz
yona uğramasından rahatsızlık duymadıklanna ta
nık oluyoruz. Tabiata ilgi duymuyoruz, insana ilgi 
duymuyoruz, peki kitaba nasıl ilgi duyacağız? Bü
tün bu boşvermişliğimize rağmen hayatın kötü git
tiğinden şikayet ediyorsak, kendimizi aldatmaktan 
başka bir iş yapmıyoruz demektir. Schopenhauer'ın 
dediği gibi; "Hayat, tadını çıkaracağımız bir arma
ğan değil; canla başla çalışarak yerine getirmemiz 
gereken bir ödevdir" (7). 

 Allah,  Kerim'de şöyle buyur
maktadır: 

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" 
(39/Zümer; 9) 

 Kerim'in, daha pek çok ayetinde "bi
len" insanlann üstün olduğu belirtilmiştir. Bir müs-

 için Allah'ın övgüsüne mazhar olmak, "niçin 
okumalıyız?" sorusuna büyük ölçüde cevap teşkil 
ediyor. Allah'la ciddi irtibatı olmayanın, zaten oku
mak gibi bir kaygısı da olamaz. Allah'la irtibatı kes
miş okuma biçimleri, hangi ölçüde olursa olsun, biz 
müslümanlar açısından bir serap hükmündedir. 

"De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler 
mürekkep olsa yine de Rabbimin sözleri bitmeden 
denizler tükenirdi."   • 

1 Ahlaki Mektuplar, Seneca, çev, Türkan  Türk Tarih Kuru
mu Basımevi, Ankara,  

2 Okuma Üzerine, Marcel Proust, çev.  Ergüden, s. 60-61, Ni
san Yayınları, Mayıs  

3 Öldürmeyeceksin!, Herman Hesse, çev. Kamuran  s. 
 2. Baskı, Afa Yayınlan,   

4 Seneca, a.g.e., s. 46. 
5 jurnal 1, Cemil Meriç, s. 67, İletişim Yayınlan, 3. Baskı,   
6 Zihin Yönlendirenler, Herbert Schiller, çev. Cevdet Cerit, s. 

 Pınar Yayınları,  1993 
7 Aşkın Metafiziği, Schopenhauer, çev. Selahattin  s. 57, 

Sosyal Yayınlan, 5. Baskı. 
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Bir O y u n u n 

 
aştan söyleyeyim, bu bir film eleştirisi değil. 
Yazıya konu olan, filmin sadece hikayesi. 
Ama yine de film ve yönetmeni hakkında bi
raz bilgi vermek istiyorum. 

Oyun (The Game): Başrolde Michael Do-
 oynuyor. Yönetmen David Fincher da

ha önce   ve Yedi'ye imza atmıştı. Ye-
di'deki başansı bir sonraki filmini merakla 
bekleyen bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 
Oyun'un  hit filmi Yedi'den sonra yö
netmeni için şanssız bir yapım, izleyicileri açı
sından da bir hayal kırıklığı olması meselesini 
bir yana bırakacak olursak, konu olarak Ye-
di'deki gibi orijinal bir hikayeye sahip olması 
en iyi tarafı. 

İlan spotu hikayenin içeriği konusunda 
ipucu veriyor: 

"Herşeye sahip olan birine ne verebilirsi
niz?" 

Hikayemiz herşeye(!) sahip, zengin bir 
işadamına kardeşinin verdiği çılgınca bir do-
ğumgünü hediyesi ile ilgili. 

Kendince herşeye sahip olma, bu yüzden 
artık hiçbir şeyden hoşlanmama hastalığı bi
ze bu yüzyılın hediyesi. Bilgisayarların da yar
dımıyla artık istediğimiz rüyayı görmemiz bi
le mümkün. Öyle ya, rüya sıkça karşılaştığı
mız ve fakat birtürlü müdahale imkanı bula
madığımız bir alandı. Artık bu alana da gir
miş bulunuyoruz. 

"Günümüzde herşey çok değişti", "çağı
mız bilmem ne çağı" türünden sözler etmek 
istemiyorum ama en azından bir insanın bu 
dünyada sahip olabileceği imkanlar açısın
dan bugünün dünden ileri olduğunu söyle
meme kimse kızmaz herhalde. Tabi ki "her
şey" hiçbir zaman herşeyi içermez insan için. 
Bu geçmişte de böyleydi, zamanımızda da 
böyle, gelecekte de değişmeyecek. Ama şu
nu söylemek mümkün; "herşeye sahip biri" 
tanımlaması gerçeğe hiç bu kadar yakın ol
mamıştı. 

Eskiden olsa krallar için düşünülebilirdi 
Hüseyin İlik bu. şimdi daha çok sayıda insan için geçerli. 

Mesela bizim 
fi lmimizdeki 
herşeye sa
hip kişi bir 
lider falan 
değil. Sa
dece bankalar arasın
da para transferiyle uğraşan bir işa
damı. Bu durumdaki insanlann sayısı da eski
nin krallanndan çok fazla. 

Peki "hiçbir şeye sahip olmama" konusu 
ne durumda. Herşeye sahip olanlar daha da 
çok şeye sahip oldular da her şeyden yoksun 
olanlar bitti mi?  zenginleştiğine 
bakıp doğru bir orantı kurarasak; yoksullann 
da durumunun bir parça iyileşmesi, hiç ol
mazsa açlıktan ölenlerin olmaması gerekiyor. 
Ama öyle değil. Hala açlıktan ölenler var. 
Hastalanıp ilaç bulamadıklan için ölenler var. 
Her akşam uzaktan kumandalı modern 
vizyonlanmızda, etraflannda sineklerin uçuş
tuğu, ağır hareket eden bitkin bedenleri ya-
vaşçekim izleniyormuş hissi veren aç insanla
rı izliyoruz. Eskiden sokakta yaşayan insanlar 
yoktu, fakir de olsa herkesin iyi kötü başını 
sokabileceği bir evi vardı. Şimdi evsizler var. 
Ve soğuk gecelerde bunlardan bir-ikisinin 
donarak ölmesi kanıksanan olaylar oldu. Bu 
dediğin sadece Avrupa ve Amerika'da oluyor 
demeyin. Batının her olumsuzluğu gibi onun 
da günlük hayatımıza girmesi fazla zaman al
maz. 

Herşeye sahip olma ile hiçbir şeye sahip 
olmama bir doğrunun iki yanında belli bir 
açıyla uzanan iki çizgi gibi gün geçtikçe bir
birinden uzaklaşıyor. Her ikisi de normalle 
olan mesafesini zamanın akışıyla birlikte artı
rıyor. 

Bir yandan bu çelişkiye bir anlam arıyo
rum, bir yandan da bir sonraki adımda duru
mun nereye varacağını merak ediyorum. Ne
reye gidiyor insanlık. O eski şarkının dediği 
gibi "Söyleyin benimle uçan ey kuşlar, bu 
yazlık dünyadan kaçış nereye?" • 
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28 Şubat ve 

 Kül türü 
azetelerden istihbar ettiğimiz kadar, Genel
kurmay Başkanı Karadayı  Silahlı 

 kanştırılmasına içerliyor. 
Diyor ki: 
"MGK anayasal bir kurumdur Onu Si

lahlı Kuvvetler'in yerine koyuyorlar, yanlış 
yapıyorlar.." 

Haklı... 
MGK anayasal bir kurumdur; üstelik, 61 

Anayasası'yla birlikte ihdas edilmiştir... 
61 Anayasası, malum, görece özgürlükçü 

ve demokratı bir metindi; Türk anayasal tari
hi açısından "ileri" bir adımdı. 

  
Meşruiyet temeli yoktu. 
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61 Anayasası'nm korporatist yapısına dik
kat çeken ilk kişi, Allah gani gani rahmet ey
lesin, tdris Küçükömer hoca olmuştu... 

İdris Küçükömer'i bu "demokratik me-
 (!) tavır almaya zorlayan, hiç kuşkusuz, 

MGK'nın varlığı ve siyaset üzerindeki ağırlı
ğıydı. 

Erken günahı, bir  varlığına 
dikkat çekmekti hocanın. 

Bu nedenle Türk entelijansiyasının boy 
hedefi haline geldi. 

Dışlandı... 
Handiyse  kadar mücrim bir ha

yat yaşadı ve    ifadesiyle, 
daha yaşarken "onlar" tarafından ölüme 
mahkum edildi. 

 Küçükömer, bir  
Parlamento üzerinde, "anayasal" olarak 

kılıflansa da, bir güç, bir otorite tanımıyordu; 
"itaatkâr kul" değil, "vatandaş" ve "birey" 
olmak istiyordu. 

* * * 

Başıbozuk nedir? 
 davranışları olan,  

ve herhangi bir  taşımayan kişi" mi
dir? 

Ahmet Kekeç Hayır, başıbozuk "sivil" demektir. 

Başıbozuk, Osmanlı siyaset terminolojisin
de asker kökenli olmayan, ancak devlet yöne
timinde etkin rol üstlenmiş sivil taharrilere ve
rilen addı. 

Sonra sonra, düpedüz "sivi l" anlamında 
kullanılmaya başlandı. 

ittihatçı subaylar, sivilleri tanımlamak için 
özellikle bu sıfatı kullanırlardı. 

ittihat ve  güçlenmesinden 
sonra "başıbozuk" sıfatı da iyice yaygınlaşa-
rak yerleşti, hayata geçti. 

"Harbiye" mektebinde okuyanlar, sivil 
eğitim kurumlannı "Başıbozuk Mektebi" tes
miye ederlerdi. 

* * * 
"İttihat ve  önde gelen 

isimlerinden  Hükümet" olayına 
da adı karışmış eski suikastçilerden Hasan 
Vakfi Bey, hatıratında, sivil tedrisattan ge
çerek kaymakam çıkanlara "başıbozuk" de
nildiğini, kaymakam çıkaran okullann da 
"Başıbozuk Mektebi" olarak anıldığını kay
dediyor. 

Hasan Vasfi Bey de elbette eski bir Harbi-
 
Bir asker... 
Bir  
Hasan Vasfi Bey'e göre bir insanın "as

ker olmamaktan başka bir kusur" olamaz. 
Çünkü, "asker" düzeni ve disiplini temsil 

eder. 
"Sivil" ise, dağınıklığı ve başıbozukluğu. 

* * * 
Peki, insanda "asker olmamaktan başka 

kusur" aramayan tutumun sebeb-i hikmeti 
ne olabilir? 

Bunun cevabını da, isterseniz 28 Şubat 
bildirisinden sonra güncelleşen  
tersleşmesini doğru okuyarak çıkarabilirsiniz. 

MGK anayasal bir kurumdur belki, ama 
meşruiyetini, insanda "asker olmamaktan 
başka kusur" aramayan militer tutumdan al
maktadır. 
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Bülent Sönmez 

en küçükken, yani televizyonun hayatı
mızın her safhasını işgal etmediği gün
lerde sinemalar vardı.  sinemaya 
gider kendilerince eğlenirlerdi. Tabii o 
sıralar dindar kesimin sinemaya büyük 
antipatisi vardı. O günkü filmlerin konu
su ise genelde pavyon kabadayıları, şar
kıcı dansözler ya da köyden kente göç 
ile beliren sorunlardı. Filmler konu ola
rak köyden kente göç eden ailelerin 
lannın ya pavyonda, ya genelevde son-

 trajik hikayele
riyle doluydu. Bu film
lerde başrol oynayan 
kimseler içkiyi bolca 
içer, kumar oynar, kız
ları pavyondan kurtar
dıktan sonra kendisi 
tecavüz edecek kadar 
mertlik gösterirlerdi. 
Eğer başrol oyuncusu 
bayansa, masum olup 
mutlaka kötü adamlar 
tarafından kötü  
düşürülmüş olurdu. 
Kısacası bu filmlerin ana teması, içki, ku
mar ve zina ekseninde gelişmekteydi. 

Büyüdüğüm küçük taşra kentinde 
birkaç tane sinema olduğunu hatırlıyo
rum. Bir ara dinî bir filmin geldiği habe
ri duyuldu. Sinemaya gidememenin 
ezikliği içinde olan halk dinî bir hamiy-

 kadınlı erkekli hemen sinemanın 
yolunu tutmuştu. O filmden aklımda ka
lan, sadece dilsiz bir vatandaşın 
na türbesinde dua ederken dilinin açıl
ması sahnesi idi. Çocuk dünyamı belki 
de en fazla etkileyen bu sahneydi. Halk 
dinî bir film izlemenin keyfiyle sinema
dan aynlıyordu. 

Sonra büyüdüm. Okula yolladılar. 
Çocukluk safiyetini büyük ölçüde kay-

 ki   

 sanin   

anlayışının yerleşmesine 

katkı olmaktan çok telli  

taleni karşılamak için ortaya 

konulmaktaydı. As ı l mesele, 

 gerçekten   

film olup olmamasıydı? 

bettim tabii. Artık kıldığım namazda ço
cukken kıldığım namazlann zevkini bu
lamaz oldum.  huzur ve güven 
duyduğum camiler beni sıkar oldu. Sa
kallı yaşlı amcalann yüzündeki o  
göremez oldum nicedir. Ben mi değiş
tim, zaman mı bozuldu? Artık türbeler
de dili açılan vatandaşa da, dinî filmlere 
de inancım kalmamıştı. Böyle bir filmin 
dinî olup olmadığını da sorgulamaya 
başlamıştım. Anlamıştım ki bu türden 
filmler sahih bir din anlayışının yerleş
mesine katkı olmaktan çok belli bir tale
bi karşılamak için ortaya konulmaktaydı. 
Asıl mesele, dinî filmin gerçekten dinî 

 film olup olmamasıydı? 
Hayatımızın dinî ve dinî olmayan iki 

alana hapsedildiğini anlamıştım. Din 
karşıtı alanın karşısında bizlerin dinî ha

miyetlerine karşılık vere
cek dinî filmler üreten se
naristleri de tanımaya 
başladım sonralan. Çün
kü çocuklar büyüyordu 
ve dinî filmlere din'in gö
züyle bakmayı öğreniyor
lardı. Şunu da anlıyorlar-

 ki din dışı alanlann kar
şısında gibi görünen her 
yapı dinî bir hüviyet ar-
zetmeyebilmekteydi. Sö
zün özü ben de  
  re         m   k. 

Insaniann Islami yönelişlerine karşılık 
olacak şekilde bir dinî alan oluşturulma
ya çalışıldığını gözlemliyordum. Yani 
din karşıtı, ya da dinî duygulan inciten 
filmlerden rahatsız olan ve sinemaya 
gitmeyen; gidemeyen insanlara dini 
filmler hazırlandığını herkes gibi ben de 
görüyordum. Bu noktada dinî dosdoğru 
öğrenmeye çabalıyordum. Bir filmin di
ni olup olmadığını bilmek öncelikle dinî 
bilmeyi gerekli kılmaktaydı çünkü. Dola
yısıyla şimdilerde dini anlayan insanlan-

 hamdolsun kendilerine sunulan dinî 
filmlerin dinîliğini sorgulayacak yetkinli
ğe ulaşmaktadırlar. Din çerçevesinde 
gelişen bunca telaş ve sancı da bu yüz
dendir diyorum. 
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Steven Projesi 
merika'nın Arizona eyaletinde özel bir kolejde 
iktidar çekişmesi yaşanıyordu. Özel kolejin po
püler müdürü kendine has yönetimiyle kolejin 
daha büyük, daha kaliteli bir okul olması için 
çaba gösteriyordu. Adı john'du ve iyi bir eği
tim  john'un muhteris ve kıskanç bir 
yardımcısı vardı. Steven adındaki bu adam yıl
lardır Müdürü john'un yerine göz dikmişti ve 
ilk fırsatta bu koltuğa oturmak için fırsat 
yordu. Yaptığı türlü oyunlarla Müdür John'u 
koltuğundan etti ve yerine  john artık 
okulda değildi ve koltuk, hırslı ama başansız 
Steven'a kalmıştı. 

Steven yıllardır başarıyla yönetilmiş büyük 
kolejin başına geçtiğinde aslında işinin ne ka
dar zor olduğunu gördü. Karizması, iktidar ka
biliyeti ve yönetim sistemi yoktu. Fakat koltu
ğa iddialı oturmuştu ve bunu başarmak için 
her şeyi gözden çıkarmaya hazırdı. Steven 
uzun süre okulun genel gidişatını izledi ve ken
disinin okulu nasıl yöneteceğine karar verdi. 

Önce bir genelge yayınlayarak okuldaki 
bütün kurallann değişeceğini ve yepyeni bir 
sistem getirileceğini duyurdu. Bu yeni bir di
siplin ve tertip demekti. Herkes yeni müdürün 
yeni kurallannı merakla bekliyordu. 

Steven okulun koridorlanna üç renkte 
gi çizdirdi. Mavi, yeşil ve sarı renkteki bu çizgi
ler belli bir güzergahı takip ediyordu. Çizgiler 
büyük merak uyandırdı. Steven herkesin me
rakla beklediği ilk kurallannı bütün okul 

 astırdı. Yeni kurallara göre lise öğrenci
leri mavi çigileri takip edecek ve bu çizgilerin 
üzerine basarak koridorlardan geçecekti. Orta
okul öğrencileri yeşil, ilkokul öğrencileri de sa-
n çizgileri takip edecekti. Kurala göre hiç kim
se bu çizgilerin dışında koridorda dolaşmaya-

 Bu, okulun yeni güzergah projesiydi. Bu 
kurallara uymayanlar çok sert cezalara çarptı
rılacaktı. 

Steven bir de koridor duvarlanna çizgiler 
çizdirdi. Bu da öğretmenlerin takip edeceği 
çizgiydi ve artık onlar da bu kurallara kesinkes 
uyacaktı. 

O günden sonra bütün okulda herkes bü
yük bir dikkatle bu kurallara uymaya çalıştı. Li
se, orta ve ilkokul öğrencileri bu çizgilerden 
nıflanna gitmeye ve asla çizgi dışına çıkmama-

Mir Mahmut Rıza ya özen gösterdi. Artık bütün okul bu yeni ku-
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 konuşuyordu. Yeni müdür Steven da dü
zenli olarak yeni koyduğu kuralın uygulanıp 
uygulanmadığını teftiş ediyordu. Yardımcıla
rıyla toplantılar düzenliyor ve  bu kural
lara uyulup uyulamadığını kontrol etmekle gö
revlendiriyordu. Steven okulun tümünün bu 
kurala büyük bir titizlikle uyduğunu gördü. Bu 
kendisinin ilk başansıydı. Hemen bilgisayarının 
başına oturdu ve Arizona'nın saygın gazetele
rine bir yazı gönderdi. Yazıda okuldaki yeni 
projesinden bahsediyordu ve gazetelerden ge
lip bunu  istedi. 

Bir hafta içinde Arizona'daki gazeteler ko
lejdeki güzergah projesinden bahsetmeye baş
ladı. Bu kuralın mucidi Steven boy boy resim 
çektirip projenin başarısından bahsediyordu. 
Steven eğitim alanında yayın yapan dergi ve 
gazetelerde makaleler yazıyor ve "Steven Pro-
jesi"nin nimetlerini anlatıyordu. 

Kolejin görkemli binasının içinde artık Ste-
ven'dan başka kimseden bahsedilmiyordu. 
Steven deri koltuğuna yaslanıp yeni projesinin 
başarısını Skoç viskisini yudumlayarak kutlu
yordu kendi kendine. 

Hiç kimse kolejin eğitim kalitesinin düştü
ğünü fark etmedi. Azalan öğrenci sayısına, 
üniversiteye giriş sayısındaki düşüşe kimse dik
kat etmedi. Kimsenin aklına bunları sormak 
gelmedi. 

Herkes "Steven Projesi"nin kazançlannı ve 
 konuşuyordu. Muhteris ve iktidarsız 

Steven beceriksizliğini büyük bir başarıyla ka
mufle etmişti. 

Şimdi haberler 
- Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatiplerde 

Kur'an dersleri haricinde başörtüsü takılmasını 
yasaklayan bir genelge yayınladı. Bakan Hik
met Uluğbay bu kuralın uygulanması için  
Milli Eğiim  toplantı düzenledi. 

- içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, valilere 
gönderdiği genelgede, memuriann Kılık Kıya
fet Kanunu'na uyması için sert önlemler alma
sını istedi. 

- Genel Kurmay Başkanlığı ordu içinde irti
cacı subaylann tespiti için yeni bir çalışma baş
lattı. 

-  Üniversitesi rektörü Kemal 
daroğlu bundan böyle okula başörtülü ve sa
kallı öğrencilerin alınmayacağını duyurdu. 
Alemdaroğlu yeni kuralın bütün fakültelerde 
titizlikle uygulanması için her  önlemin 
alınacağını belirtti. 

Steven'ın yönettiği kolej iflas etti. Fakat 
"Steven Projesi" hala uygulanıyor. 


