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BAÞLARKEN
Ýsimler ve kategorik tasnifler,
çevremizde olup bitenleri, sonsuz bir
çeþitliliðe sahip hayatý, olay, geliþme,
kiþi, nesne ve faaliyetleri belli bir kalýp içerisinde
kavrama imkâný tanýr bizlere. Ardýndan, bunlara
hangi gözle bakacaðýmýzý, onlarý deðer ve ilgi
dünyamýzda nereye oturtacaðýmýzý da belirler,
en azýndan derin bir þekilde etkiler hep.
Söz konusu olan þey yayýn kategorisi olduðunda,
bunun (magazinel bir çizgiye tabi deðilse) halk
içinde pek muteber bir nesne deðeri
taþýmadýðýný, deðerli eþyalar köþkünde kapýya
yakýn bir yerlerde, kalkmaya hazýr bir
tedirginlikle durduðunu söylemek, abartýlý bir
ifade olmaz her halde. Hele yayýn dünyasýna
yenilerde katýlan bir dergi, bülten veya herhangi
bir mecmua için manzara hemen hemen
böyle BültenÝlam için de.. Ýçeriye yeni girmiþ
olmanýn tedirginliði.. Bilim, kültür, sanat ve
edebiyat etraflý yoðun bir dergi enflasyonunun
yaþandýðý bir dönemde, kapýnýn önünde
görünmek Giriþteki tedirginliðin
sebeplerinden biri bu.. Bakýþlar bir an için
üzerinizde.. Hayýrdýr! sen niye geldin! demeye
çalýþanlardan Hýh! kendini bir þey sanýyor Al
sana biri daha ýþýklarý saçanlara kadar pek çok
bakýþ.. O zaman bu bakýþlarýn sakladýðý onlarca
soruya birkaç yanýt denemesinde bulunalým.
Efendim:
Her þeyden önce BültenÝlam, ismiyle müsemma
bir yayýn deðil. Zira hem içerik hem de tarz ve
yayýn çizgisi olarak bülten kavramýnýn
hatýrlattýklarýndan farklý bir duruþ hedefliyor.
Özel bir kullanýmla, düþünce/yorum bülteni
oluþundan söz edilebilir BültenÝlamýn. Varlýðýný
entelektüel bir zeminde arayan bir yayýn türü.
Zira BültenÝlam, dini ve sosyal düþünce/yorum
yayýný olmayý hedefler. Dini ve sosyal konularda
ortak ama geniþ bir bakýþ açýsý sunmayý ve
gerçekleþtirmeyi prensip edinir. Muhatap olarak,
hayata ve onun sosyal bilimler kapsamýnda yer
tutan temel sorunlarýna entelektüel bir
pencereden bakmaya çalýþanlara seslenir.

BültenÝlamda, dini ve sosyal konular, geliþme ve
deðiþimler, kabuller, kavramlar, söylemler, düþünce
tarzlarý, dünya görüþleri, süre giden yaþama
biçimleri, toplumsal hayat ve sorunlar iþlenir.
Bir konuyu ele almanýn farklý þekilleri var elbet.
Bunlarý farklý iki kategoriye yerleþtirirsek,
önümüze duygusallýk ve heyecan etraflý bir tarz
çýkar önce: Bu tavýr, konuyu romantize veya
manipüle ederek insanlarýn grupsal/toplumsal
kabul, zihniyet ve algýlara baðlýlýðýný test edip
güçlendirmeyi amaçlar. Yahut da tam tersini..
Bir de bilgi ve düþünceyi merkeze alan tarz var.
Bu üslup, konuyu tahlil-tasvir ve tespitler
eþliðinde farklý boyutlarýyla ele almayý, geniþ
bir bakýþ açýsý geliþtirmeyi gaye edinir, bize
göre. BültenÝlam ikinci tarzý ufkuna koyar.
BültenÝlamda, ele alýnan konularýn, sosyal hayat
ve onun sorunlarýyla, insanýn ortak kaygý ve
beklentileriyle baðlantýlý olarak iþlenmesi
önemsenir.
Teorik ve soyut anlatýmlarýn/tahlillerin, doktriner
açýklamalarýn yazýlara hâkim olmamasý gaye
edinilir.
BültenÝlamda, teorik konular ve teoriler ele
alýnýr elbet; ancak soyut ve üst bir dil
kullanýmýndan kaçýnýlmasý, teori ve konularýn
sosyal hayattaki uzantýlarýna ve görüngülerine
iþaret edilmesi, açýk-anlaþýlýr-basit bir dil/üslup
kullanýlmasý esastýr.
BültenÝlamda, güncel bir konu/sorun ele
alýnýrken, konunun teorik, kültürel ve hatta
tarihi arka planýyla baðlarýnýn kurulmasý ve bu
þekilde meselenin, arka planýyla birlikte
sunulmasý son derece önemli görülür.
Bülten, kullanýlan dil ve üslupla ilgili belli bir
ifade tarzýný benimser. Buna göre bültende:
Buyurgan, yargýlayýcý ve kesin hüküm içeren
cümleler ve ifade biçimleri yerine, okura düþünme
imkâný tanýyan, onu konuya dâhil eden,
probleme yaklaþtýran, okura farklý bir bakýþ açýsý
göstermekten öteye geçmeyen, ona metin
karþýsýnda kendi varlýðýný hissetme fýrsatý tanýyan
rahat bir ifade tarzýnýn kullanýlmasý esastýr.
Niyetleri gerçek kýlanýn yardýmýyla
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HABER-ÝLAM
Walles Üniversitesi ve Oxford
Üniversitesi All Soul Kolejde fahri
profesörlük yapan Prof. Dr. M. Mustafa elAzami 14 Aralýk 2006 perçembe günü

Araþtýrma Merkezimizi ziyaret etti. Sn. Azami
ayný gün saat 09.00da Müslüman Âlim
Modeli üzerine bir konuþma yaptý.

ÝLAM rehber kitaplar adýyla
baþlattýðýmýz kitap serimiz yayýn
hayatýna Dr. Mustafa Öztürkün Haydin
Felaha adlý çalýþmasýyla baþladý. Bunun
ardýndan rehber kitaplar serisi hýz kazandý

ve Semih Yolaçanýn Ýslam Kültüründe
Kardeþlik Ruhu ve Dr. Özcan Hýdýrýn Ýslam
Kültüründe Vakit Disiplini adlý eserleri
piyasaya çýktý.
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Üç araþtýrmacýmýz, doktora
programlarýný tamamlayarak doktor
unvaný kazandý.
1. Sefer Hasan (Bulgaristan): Hasan
doktorasýný, Uludað Üniversitesi SBE.de
Hicrî 6. Asýr Âlimlerinden el-Muînî ve
Levâmiul-Beyân Adlý Tefsiri: Usûl ve Tahkik
adlý teziyle tamamladý

Dört araþtýrmacýmýz mastýrlarýný
tamamladý.
1. Erhan Turan (Türkiye): Turan mastýrýný,
Marmara Üniversitesi SBE.de Rivayeti
Geciktirilmiþ Hadisler üzerine yaptý.
2. Gezim Dungaj (Arnavutluk): Dungaj
yüksek lisansýný, Marmara Üniversitesi
SBE.de Kuranda Tesbih Kavramý üzerine
yaptý.

2. Elsever Samed (Azerbaycan): Samed,
doktorasýný, Marmara Üniversitesi SBE.de
20. Yüzyýlda Azerbaycanda Din Eðitimi adlý
çalýþmasýyla yaptý.
3. Rafýz Manafov (Azerbaycan): Manafov
doktorasýný, Ýstanbul Üniversitesi SBE.de
Ýslamda Þer/Teodise Problemi üzerine
yaptý.

3. Fuad Guliyev (Azerbaycan): Guliyev yüksek
lisansýný, Marmara Üniversitesi SBE.de
Ýslam Hukukunda Gayr-ý Müslimlere
Getirilen Kýsýtlamalar adlý çalýþmayla
tamamladý.
4. Ramiz Memmedov (Azerbaycan):
Memmedov mastýrýný, Marmara
Üniversitesi SBE.de Tabresînin MecmaulBeyan Adlý Tefsirinde Kullandýðý Tefsir
Usûlü baþlýklý çalýþmasýyla yaptý.

Yurtdýþýnda Araþtýrma ve Ýncelemeler

* Araþtýrmacýlarýmýzdan Salih Ýnci, doktora
çalýþmalarý kapsamýnda bir yýla yakýn süreyle
Yunanistanda bulundu.
* ÝLAMdan bir grup araþtýrmacý, Birleþik Arap
Emirliklerinin Þarika þehrinde 2006 Haziran
ayý içerisinde düzenlenen Ýslami ilimlerle ilgili
seminer toplantýlarýna katýldý.

Þarika

* Danýþman hocalarýmýzdan Dr. Recep Özdirek,
araþtýrma yapmak üzere Mýsýrdaydý.
* Yine ÝLAM danýþman hocalarýmýzdan A. Hamdi
Yýldýrým, inceleme-araþtýrma yapmak üzere
Kazakistan ve Kýrgýzistandaydý.
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* Araþtýrmacýlarýmýzdan, mastýr öðrencisi Ömer
Taþgetiren, dinler tarihi alanýnda araþtýrma
yapmak üzere Amerikada.

Þarika

UZUNGÜNDEM

BLACK WAS NOTHING, AND WHITE
WAS NOTHING, TOO; BUT IN BETWEEN
IN BETWEEN WAS
THE
WHOLE
WORLD
STEVEN MILLIAUSER/ LÝTTLE KÝNGDOMS
Tek baþýna siyah, bir hiçtir, beyaz da ....
Fakat bu ikisinin arasý...
Bütün dünya bu ikisinin arasýndadýr.
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TESEV DÝN VE TOPLUM
ARAÞTIRMASININ SONUÇLARI
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfý (TESEV)'in "Türkiye'de din,
toplum ve siyaset" isimli
araþtýrmasýnýn sonuçlarý açýklandý
TESEVin yaptýðý araþtýrma, 'laiklik tehdit
altýnda' görüþünün halk arasýnda kabul
görmediðini ortaya çýkardý.
"Deðiþen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset"
baþlýklý çalýþmaya göre, þeriat düzeni isteyenlerin
sayýsý yüzde 8 azaldý. Ankete katýlanlarýn yüzde
73'ü ise 'Laiklik tehdit altýnda mýdýr?' sorusuna
'hayýr' karþýlýðýný verdi. 28 ilde yapýlan araþtýrma,
Türkiye'nin en önemli sorununu 'iþsizlik' olarak
belirledi. Enflasyon ve terör de þikayet listesinin
ön sýralarýnda yer aldý. Raporun ilginç
sonuçlarýndan biri de baþörtüsüyle ilgili. Anket,
'baþörtüsü takanlarýn çoðaldýðý' yönündeki
algýnýn zayýfladýðýný gösteriyor. Verilen cevaplar,
baþýný kapatanlarýn yüzde 9 azaldýðýna iþaret
ediyor. Katýlýmcýlarýn dörtte üçü,
üniversitelerdeki türban yasaðýna karþý çýkýyor.
Rapor, son dönemde sýk sýk gündeme getirilen
laikliðin tehdit altýnda olduðu görüþünün
aksine bir durum ortaya koydu. Araþtýrma
sorularýna cevap verenlerin yüzde 73,1'i
laikliðin tehdit altýnda olmadýðýný belirtirken
yüzde 22,1'i de 'Laiklik tehdit altýndadýr'
görüþünü savundu. 'Türkiye'de þeriata dayalý
bir din devleti kurulmasýný ister misiniz?'
sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 76'sý 'hayýr'
cevabýný verdi. 1999 yýlýnda bu soruya ayný
cevabý verenlerin oraný ise yüzde 68 olarak
belirlenmiþti.
Ankete göre vatandaþlarýn yüzde 54'ü laikliðin
devamý için ordunun desteðine gerek
olmadýðýný düþünüyor. Katýlýmcýlarýn yüzde
24,8'i laikliðin korunmasýnda orduya görev
düþtüðüne inanýyor.
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Ankete katýlanlarýn yüzde 61,3'ü de 'Son 1015 yýlda Türkiye'de Ýslami temelde bir toplum

ve devlet düzeni yaratmak isteyen
köktendincilik yükseliyor' görüþüne
katýlmadýklarýný belirtirken, yüzde 32,6'lýk bir
oran ise bu görüþü destekledi. Ayrýca rapora
göre Türk halkýnýn yüzde 48,5'i kendisini
Ýslamcý, yüzde 20,5'i laik olarak tanýmlýyor.
TESEV'in çalýþmasý, son 7 yýlda Türk halkýnýn
geçirdiði deðiþimlerden birinin de kimlik
tanýmýnda görüldüðünü belirledi.
Vatandaþlarýn yüzde 44,5'i kendisini öncelikle
Müslüman olarak tanýmladýðýný ifade etti. Bu
oran 1999 yýlýnda yapýlan araþtýrmada yüzde
35,7 olarak ortaya çýkmýþtý.
Raporun ilginç sonuçlarýndan biri de baþörtüsü
takan kadýnlarýn sayýsýndaki deðiþimle ilgili
oldu. Ankete katýlanlarýn yaklaþýk yüzde 65'i
son 10 yýlda baþýný örten kadýnlarýn sayýsýnda
artýþ olduðunu belirtti. Fakat 1999 yýlýnda
yapýlan araþtýrmada baþörtülü sayýsýnýn
arttýðýný söyleyenlerin oraný yaklaþýk yüzde
74'tü. Bu sonuçlar sanýlanýn aksine baþörtülü
sayýsýnýn azaldýðýný ortaya koydu. Ankete
katýlan vatandaþlarýn yüzde 38,2'si en önemli
sorunu iþsizlik olarak gösterirken, yüzde 12,1'i
enflasyonu, 11,1'i de terörü en büyük tehlike
olarak gösterdi.
Rapor, AK Parti iktidarý döneminde deðiþim
olup olmadýðýný da sorguladý. Ankete
katýlanlarýn yüzde 60'ý dindar kiþilerin, yüzde
55'i de laik kesimin devlet kurumlarýnda karþý
karþýya kaldýklarý tavýrda olumlu deðiþim
olduðu yönünde görüþ bildirdi. AK Parti
iktidarýnda ekonominin olumlu yönde
deðiþtiðini belirtenlerin oraný da yüzde 67
olarak ortaya çýktý.
Laiklik, köktendincilik, türban gibi konularla
ilgili sorular yöneltilen araþtýrma ilginç
sonuçlar ortaya çýkardý. Araþtýrmanýn
sonuçlarýný deðerlendiren TESEV baþkaný Can
Paker, Türkiye'de irtica tehlikesinin olmadýðýný
söyledi. Paker, araþtýrmaya göre 'Türkiye'nin
yaklaþýk üçte ikisinin Ýslamcý, üçte birinin de
laikçi' olduðunu belirterek, "Fakat önemli olan
bu kesimlerin pek çok konuda beraber
yaþayabildiðidir." dedi.
Zaman, 22/11/2006

BÝR AKADEMÝSYENE SON LÝNÇ GÝRÝÞÝMÝ
Ülkede linç giriþimlerinin bayaðý bir
'prosedür'ü oluþtu, þu birkaç yýl içinde:
ilkin bir medya organý, 'ulusal kutsallýklar
dünyamýz'a yapýlan bir saldýrýyý tespit ediyor
ve bununla ilgili baðýrtkan, çýðýrtkan bir
yayýn baþlatýyor. Haber en kýsa zamanda
baþka medya kanallarýna sýçrýyor ve bütün
taretler, toplar tüfekler kutsallýða küfreden
o vatan hainine dönüyor, bir yaylým ateþi
baþlýyor. Olayýn niteliðine göre, bunu ya
kalabalýklarýn sokaða fýrlayýp linç edecek
adam aramaya baþlamasý ya da bir otoritenin
sahneye çýkýp suçluyu cezalandýrmasý izliyor.

Ýzmir'in Yeni Asýr gazetesi bu hain (! BÝ)
adamýn Atatürk'e -tabii haince- saldýrdýðýný
tespit etti (!) ve kampanya baþladý.
Konuþmanýn deðil, baðýrmanýn egemen
olduðu ortam böylece kuruldu. Ne
söylenmiþ, nasýl söylenmiþ, önemli olmaktan
çýktý. Derken, bu durum sokaða adam
indirmeye uygun olmadýðý için sahneye
otorite çýktý ve Atilla Yayla'nýn çalýþtýðý Gazi
Üniversitesi'nde ders vermesi o üniversitenin
rektörü tarafýndan durduruldu.
Radikal, 25.11.2006

Ýlk günleri itibariyle Atilla Yayla olayý ana
çizgileriyle bu seyri izledi.

Atilla Yayla, konuþmasýnda
Kemalizm'in sürekli söylendiði gibi
bir medenileþme projesi olmadýðýný,
medeniyetin birçok temel deðer ve
kurumlarýnýn bu dönemde [ Kemalizm'in
tam egemen olduðu 1925-45 arasý
dönemde] bulunmadýðýný söylemiþti. Ayrýca
Medya, Yaylanýn Atatürke bu adam
diyerek hakaret ettiði iddiasýnda
bulunmuþtu. Aradan henüz 10 gün geçmiþti
ki fiyasko patladý: Atatürk hakkýnda bu
adam diyerek hakaret ettiði gerekçesiyle
üniversitedeki görevine son verilen Yaylanýn
söz konusu panelde yaptýðý konuþmanýn
kaset çözümlemesi yapýlmýþtý ve Yaylanýn

aðzýndan böyle bir ifade çýkmamýþtý. Ve
akýllara takýlan soru þu, þimdilerde: Bu
adam (Prof. Dr. Atilla Yayla) neden
görevinden alýnmýþtý? Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört yazarýnýn kulaklarý çýnlýyor
mudur acaba (Malum, yazar George
ORWELL kitapta, iktidar-medya cenderesinde
ezilen insanýn hikâyesini anlatýr. Ýktidar ve
medyanýn, yaslandýðý ideolojiyi savunmak
adýna her yer de hain arayan ve bu arada
birey ve insaný paçavra gibi kullanan tavrýný
resmeder.)
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SADDAM'IN ÝDAMININ
ARDINDAN

hiç bir iyi niyet taþýmadýklarýný gösterdi.
Saddam Ýslam'ý az buçuk bilen hiçbir
Müslüman nezdinde ne Ýslam'ý ne de
Müslümanlarý temsil edebilecek biri deðildi.
Üstelik suçlarýnýn hepsini de her þeyden önce
Müslümanlara karþý iþlemiþti ve bundan
dolayý tabii ki yargýlanmasý gerekiyordu.
Ancak temsil zannedildiðinden çok
karmaþýk bir süreçtir. Çok farklý baðlamlarda
hiç ummadýðýnýz bir nesne, bir kiþi, bir olay
tarafýndan temsil ediliverirsiniz. Süreçler,
baðlamlar çoðu kez nesnelere veya kiþilere
kendi anlamlarýný kendiliðinden verirler

Daraðacýnýn gölgesinde kahramana
dönüþen diktatör
Ya da Ortadoðu satrancýnda son strateji
kurbaný: Saddam

Kendilerini Ýshak'a dayandýran, ama
Ýshak'la zerre kadar alakalarý kalmamýþ
milletlerin, Ýsmailoðullarýna karþý hýncý
bitmiyor. Bu hýnç ve bu kinden türeyen
gerilimler dünyayý fesada boðuyor.
Müslümanlar kendilerini münhasýran
Ýsmailoðullarý saymazlar. Müslümanlar kendi
soykütüklerini, aralarýnda hiç bir ayýrým
yapmaksýzýn bütün peygamberlere
dayandýrýrlar. Ancak Hz. Muhammed'in Hz.
Ýsmail'in soyundan geliyor olmasý, özünde
ýrkçýlýk olan bir gelenek açýsýndan çok
önemseniyor. Onlar bir peygamber olan
Ýshak'ýn soyundan gelmiþ olmayý bu dünyada
diðer insanlar üzerinde bir üstünlük
taslayabilmek için yeterli bir sebep olarak
görüyorlar. Özellikle bir siyahî kadýnýn
çocuklarýnýn insanlýk için seçilmiþ olmasý bir
dizi komplekslerini harekete geçiriyor.
..

8

Saddam'ýn idamýnýn, apar topar kurban
bayramýna denk getirilmesi koalisyon
güçlerinin Ýslam dünyasýyla iyi geçinmek için

Saddam'ýn yargýlanmasý gereken bir dizi
dava vardý ve idamý hak etse bile belki de
hak edeceði en son konu Þiilere yönelik 25
yýl önce gerçekleþtirmiþ olduðu suçlardý.
Üstelik idama konu olan suçu, Ýran'la olan
ve ABD tarafýndan bütün aþamalarda
desteklenen savaþ esnasýnda iþlemiþti.
Saddam'ýn diðer suçlamalarla ilgili yargýlama
süreci devam ederken bu davadan idam
edilmesi, 8 yýllýk savaþa onu açýkça
azmettiren ABD'nin kendini bu suçtan
sýyýrmayý hedefleyen bir jestti.
Prof Dr. Yasin Aktay, Yeni ÞAFAK, 06.01.2007

Küresel köy, internet sayesinde devrik
Irak lideri Saddam Hüseyin'in infaz
görüntülerini izledi. Görüntüleri izlerken,
Milan Kundera'nýn 'Ölümsüzlük' adlý
romanýnýn kahramaný Agnes'in þu yorumunu
hatýrlamamak mümkün deðil: "Bireycilik
komadayken kamera seni filme alýyorsa
bireycilik nerede?" Enformasyon toplumu,
internet çaðý derken, idamýn adeta bir
'gösteri'ye dönüþtüðünü ve 'kamera hakký'nýn
'ölme hakký'na galip geldiðini gördük .
.

Saddam'ýn zalim bir diktatör olduðunu inkâr
etmek saçma olur ancak global medya þu
sorularý sormaktan kaçýndý: Saddam
'canavarý'ný kimler yarattý? Kimler Saddam'ý
Irak'ýn meþru lideri olarak tanýdý? Ýdam Þiiler
ve Suniler arasýndaki þiddeti daha çok
körükler mi? Saddam neden 30 Aralýk günü,
bayram arifesinde idam edildi? Bir savaþ
suçlusunun idam edilmesi savaþ suçlularýný
koruyan uluslararasý yasalarý ihlal etmiyor
mu?.. Gazetecilikte temel olan 5N1K
kuralý'nýn 'Neden'i kasýtlý olarak kurcalanmadý.
Devletin körüklediði, pompaladýðý þiddet
adeta eðlencelik bir hal aldý.
Bu arada Irak'taki ABD ordusunun sözcüsü
William Caldwell'in infaz görüntüleri için
"Irak, egemen bir ülke. Biz farklý þekilde
yapardýk. Ancak bu yetki bize ait deðil. Bu,
Irak hükümetinin kararý" diye medyaya
açýklamada bulunmasý, 'Acaba, ABD yönetimi
ne zamandýr Irak'ý egemen bir ülke olarak
kabul etmekte' sorusunu akla getiriyor .
Bir baþka ironi ise, infaz görüntülerinden
rahatsýzlýk duyan Amerikan yönetiminin,
Irak hükümetine, önümüzdeki hafta idam
edilecek iki Iraklýya daha "ihtimamlý" bir idam
þöleni hazýrlamalarýný buyurmalarý oldu.
Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu, Radikal,
09.01.2007

Saddam Hüseyin'in sonunu irkilme,
öfke ve þaþkýnlýkla izledim
.
O ortaçað intikam kurban merasimi
irkilmemin nedeni. Ýdam filminin
gösterilmesine neden tepki duyuluyor,
anlayamýyorum. Video olan biteni
gösteriyor. Gösterilmemesi olayý deðiþtirmez
ki! Olayýn kendisine deðil de gösterilmesine
tepki ikiyüzlülük gibi. Yoksa olaný bilmemeyi,

bilmiyormuþuz gibi davranmayý, görmemiþ
gibi yaþamýmýzý sürdürmeyi mi istiyorduk
görüntülerin su yüzüne çýkmamasýný
saðlayarak? Huzurumuz kaçmayacaktý
kuþkusuz görmeseydik prosedürü. Gizli
kalsaydý ölüm sahneleri iþtahýmýz kaçmazdý,
uykumuz bozulmazdý, vahþetten sýkýlmaz
ve diktatörün sonunu kýsmen izlediðimiz
bir filmin sonu gibi düþünürdük.
Ýnsanlýðýmýzdan utanmazdýk. Oysa ipe
çekme sahnelerinin en mülayimini, en
sakinini, en heyecansýzýný seyrettik. Genelde
olan ise çok daha korkunçtur: haykýrýþlar,
titremeler, bayýlmalar, yakarmalar,
aðlamalar; insan haysiyetinin sonu insanýn
sonundan önce gelir. Bu kez en azýndan bu
olmadý.
..
Saddam Hüseyin'in sonu ne sýkýntýlarýn sonu
ne de sýkýntýlarýn sonunun baþlangýcýdýr;
hatta bir iyileþmenin baþlangýcý bile deðil.
Ýdam Irak halkýnýn mutluluðuyla deðil
mutsuzluðuyla iliþkili. Susturulmak için asýldý
herhalde Saddam Hüseyin ve olay bu açýdan
da olumsuz: tarihî geçmiþi ve kendi
yorumunu diktatörün aðzýndan hiç
duyamayacaðýz. Bush'tan hasýmlarýna, bu
idama sevinenler ya da 'uygun' görenler
(sevinmenin kibarcasýdýr bu, yani 'politically
correct' sözdür 'uygun' görmek) Irak halkýný
hiç düþünmediler. Halkýn deðil kendi dar
çýkarlarýný düþündüler ve bu yönde ince
hesaplar yaptýlar. Bu davranýþlarý herhalde
meþrudur, anlaþýlýrdýr, hatta belki de
normaldir. Hoþ olmayan yaný riya içerdiðidir.
Bu çýkar gözetmesi açýkça söylenebilirdi;
oysa hak, demokrasi, özgürlük, adalet,
istikrar gibi sözlerle sürdürülen rezalet hem
Irak halkýyla hem de dünya halklarýyla üstelik
alay etmek gibi bir þey.
Prof. Dr. Herkül Millas,
Zaman, 09/01/2007
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HAYAT ÜZERÝNE
BÝR ÜÇLEME
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Herkesin herkese karþý olduðu bir
dünyada yaþýyoruz. Ötekine karþý
ben (ego versus autre) ilkesi ile
dile getirilen bu gerçeklik, kimliðimizi, biraz
da kimlere karþý olduðumuzla bilinir hale
getirmektedir. Kimlik, insanýn kendisini nasýl
algýladýðý, kimle özdeþleþtirdiðidir. Resmi
tezler ve ideolojiler Biz kimiz sorusunu
cevaplamaya elveriþli deðildirler. Kimlik,
kiþilerin ve gruplarýn Kimsiniz,
kimlerdensiniz? sorusuna verdikleri cevaptýr.
Ulus-Devlet Ýdeolojisi dinî, etnik ve tarihi
köken farklarýný dikkate almadan bir ülke
vatandaþlarýný tek bir kimlik çatýsý altýnda
toplamaya zorlamýþ, böylece tarihi-kültürel
kimlikle, resmi-ulusal kimlikler arasýnda
çatýþmalar meydana gelmiþtir. Kimlik
Bunalýmý adý verilen bu çatýþma nedeniyle
kiþiler, içeride ve dýþarýda kendilerini
tanýmlamak için öteki olmasa da onu
kendi elleriyle oluþturmaya çalýþýrlar.
Biz ve Ötekiler ayrýmý yalnýzca iki insan
grubunu deðil, tümüyle farklý iki tutum
arasýndaki duygusal baðlanma ve zýtlaþma,
güven ve kuþku, iþbirliði ve çekiþme
arasýndaki ayrýmý temsil eder. Öteki yoksa
bile, kendi sýnýrlarýný çizmek, sadakati ve
iþbirliðini temin etmek için icat edilir. Ýçerinin
deðerini gerçek anlamda vermek için bir
dýþarý olmalýdýr. Ötekilere karþý olan bu kuþku
ve saldýrganlýk önyargýyý beraberinde getirir.
Önyargý, ötekinde olabilecek herhangi bir
erdemin doðrudan reddi anlamýna gelir.

Ali CAN

BÝZ VE ÖTEKÝLER
Kardeþime karþý Ben
Yeðenimize karþý kardeþim ve Ben
Yabancýya karþý yeðenimiz, kardeþim ve Ben
(Arap Atasözü)

Biz ve ötekiler ayrýmý, insanlarý hizaya sokan
güçlü bir iktidardan yanadýr. Avrupada
ortaya çýkan zenefobi (yabancý düþmanlýðý)
taraftarlarýnýn iktidara daha çok yakýnlaþmasý
bunun bir göstergesidir. Devletler,
vatandaþlarý arasýnda dayanýþmanýn
kurulabilmesi için ötekiler üzerinden
düþmanlýðý vazeden bir politika yürütmeyi
tercih eder hale gelmiþlerdir.
Amerikalý Antropolog Gregory Bateson,
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düþman tutumlarýn âdeta düþman davranýþý
teþvik ederek, kendi gerekçesini saðlamak
þeklinde ilerleyen etki-tepki zincirine
schismogenesis adýný takmýþtýr. Bateson iki
tür Schismogenesisten söz eder. Simetrik
schismogenesis durumunda, taraflarýn her
biri, karþýsýnda gördüðü güç belirtisine tepki
gösterir. Caydýrma inanýlýr olmalýdýr
saldýrgana saldýrýnýn sökmediði
gösterilmelidir sloganlarý üzerinden
yürütülen bir strateji söz konusudur.
Tamamlayýcý schismogenesis adý verilen
durumda ise, bir taraf karþý tarafýn artan
gücünün tezahürleri ile karþýlaþtýðýnda
direniþini zayýflatýrken, karþý taraf berikinin
zayýflýk iþareti göstermesiyle kararlýlýðýný
artýrýr. Her iki durumda da iliþkinin kopmasý
muhtemeldir. Karþýlýklýlýk ilkesinde ise öteki
tarafýn hizmetlerine baðýmlýlýk, taraflarýn
her birinin verdikleri karþýsýnda aþýrý ödüller
talep etmesini engeller. Bugün dünyada
birbirini neredeyse boðazlayacak devletler
ve gruplar arasýnda karþýlýklýlýk, zorla da olsa
etkileþimin çerçevesini oluþturmaktadýr.
Yeni kurulan Cumhuriyeti temellendirirken,
Osmanlý Devletinin çöküþünü gericilikle,
padiþahlarýn çocuk, hasta ve deli olmasý ile
açýklayan dünya görüþü, toplumun kendi
tarihine yabancýlaþmasý açýsýndan kendi
içimizde bir biz ve ötekiler ayrýmýdýr.
1960larýn Köy Enstitülerinden yetiþen
gençleri ile muhafazakâr çevrelerde yetiþen
gençler arasýndaki 1980lere kadar týrmanan
sað-sol vuruþmalarý, yeni dönem kimlik
arayýþýmýzda kilometre taþlarýndan olmuþtur.
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Türkiye ve Yunanistanýn birbirleri için öteki
olma özelliðini yýllarca korumalarý,
Türkiyenin uluslararasý siyasi arenada ne
zaman siyasi bir olumsuzlukla karþýlaþsa
bunu Yunanistandan, Yunanistanýn da
Türkiyeden bilmesi tarihsel süreçten
kaynaklanan ötekiliðin tipik bir göstergesidir.
Avrupa Birliði müzakere sürecinde Türkiye
karþýtlarýnýn, Rum lobisinden baþlayýp Ermeni

diasporasýna kadar, heybede ne varsa
döküvermeleri, kendilerini nasýl tanýmladýklarý
ve bizi nasýl gördüklerine en iyi örnektir.
Amerikan toplumunu biçimleyen beyaz
Anglosakson Protestan kültürün, gerekli
gördüðünde, diðer bütün yapýlarý karþýsýna
alabilmesi, dünyayý özgürleþtirme(!) adýna
ne samimiyetsiz bir çaba içinde olduklarýný
gözler önüne sermektedir.
Geçtiðimiz aylarda Papanýn Ýslam ve
Peygamberimiz ile ilgili gerçek ve akýl dýþý
söylemleri, biz ve ötekiler ayrýmýný
minimize etmeye çalýþan dinler arasý diyalog
tezlerinin kaygan zeminini de tekrar gün
yüzüne çýkarmýþtýr. Bugün Avrupa Birliðinin,
sadece ekonomik bir birliktelik olmadýðý,
Hýristiyan bir kültür tabanýna oturduðundan
bahsedilmesi ve en ateþli Avrupa
Birlikçilerinin bile sýkýþtýklarýnda medeniyetler
çatýþmasýndan söz etmeleri, ortak deðerleri
paylaþan bir topluluðun oluþumunun
önündeki en büyük engellerdir. Kaçýnýlmaz
olan bu taraflaþmanýn kendi kökümüzden
bir filizlenmeye sebep olmasý en büyük
dileðimiz olur.

Eyüp TAÞÖZ

ÞÝDDET AÐI
Þiddetin tam bir tanýmýný yapmak
çok kolay deðil. Ama þiddettin
içeriðini bazý açýlardan görmeyi
denemekle, ülkemizdeki çocuk ve gençlerin
þiddet içeren faaliyetlerindeki artýþý az da
olsa anlayabileceðimizi düþünmekteyiz.
Aþaðýdaki içerik bu anlayýþla oluþturulmuþtur.
Þiddet, geniþ açýdan saldýrganlýkla baðlantýlý
bir davranýþ biçimidir. Bu anlamda þiddet,
bir nesne ya da kiþiye doðru yönlendirilmiþ,
yönlendirildiði kiþinin istemediði ve o kiþiyi
tahrik edici, yýpratýcý bir eylemi, kimi zaman
da eylemden kaçýnmayý veya eylemsizliði,
öfke kontrolünü becerememeyi ve öfke
patlamalarý yaþamayý, içerir.
Bu baðlamda fiziksel anlamdaki her türlü
saldýrý, yapýlacak bir þiddet tanýmýnýn
unsurlarý arasýnda yer alýrken, fiziksel
olmayan kimi sözlü davranýþlar da bu taným
kapsamýna girer. Þiddet içerikli davranýþlar
arasýnda öfke patlamalarý, vurmak,
tekmelemek, itmek, yaralamak, kavga
etmek, baþkalarý ile ilgili tehditler savurmak
ya da yaralamaya çalýþmak, hayvanlara
yönelik acýmasýz davranýþlar, yangýn
çýkarmaya teþebbüs etmek ve eþyalara
bilerek zarar vermek sayýlabilir.
Þiddet bilerek baþkalarýný baskýlama özelliðini
gösterdiðinde zorbalýðý da içermiþ
olmaktadýr
Peki, þiddet gençler arasýnda neden revaçta,
özellikle de son zamanlarda? Bu konuda
genel bir çerçeve sunmak üzere, öncelikle,

genç erkek ve kýzlarýn, bu dönemlerde bir
kimlik arayýþýna girdikleri, bu süreçte
toplumsal rol modellerine baktýklarý,
toplumun nelere deðer verdiðine, toplum
hayatýnda nelerin önem taþýdýðýna dikkat
ettikleri, çocukluklarýndan itibaren
toplumdan etkilendikleri ve bu doðrultuda
davranýþ kalýplarý edindikleri söylenebilir..
Yani yaþanan toplumsal hayat ve deðiþim
genç nesil arasýndaki yaygýn tutum ve
alýþkanlýklarýn en önemli belirleyicisidir.
Bu manada, toplumumuzda deðerler
deðiþmiþtir ve deðiþmektedir;
 Daha önceki dönemlerin 'çalýþkan, üretken,
yararlý insan' modeli yerini 'güçlü, kendini
kabul ettiren, daha üstün olan insan'
modeline býrakmýþtýr.
 Güçlü olmak, kendini kabul ettirmek, daha
üstün olmak ise günümüzde 'güçlü erkek'
ve 'popüler güzel kadýn' imgeleriyle
sunulmaktadýr çoðunlukla.
Gençler de bu anlayýþý uygulamak için
çabalamakta; böyle bir anlayýþý kazandýklarýný
ispat edecek davranýþlara yönelmektedirler.
Toplumlarda 'güçlü erkek' imajý, yetki/statü,
para ve silah unsurlarýyla çizilebilmektedir.
Genç nesil, bu dönemde henüz yetkiye
ulaþamadýðýndan, geriye para gücü ve silah
gücü kalmaktadýr. Ailesinin parasýný
kullanabilen genç, hýzlý süreceði arabalar
almakta, bunlarla yarýþarak gücünü
kanýtlamaya çalýþmaktadýr. (Ailesinin parasýný
kullanabilen; aile maddiyatýný þiddete
dönüþtürebilen bir anlayýþ vardýr. Ailelerin
müsamaha anlayýþý, gençte bu türden þiddet
üretebilecek yanlýþ eðilim ve eðitime sebep
olabilmektedir). Bu doðrultuda gençlerin
araba yarýþlarý bir tür güç ve þiddet
gösterisine dönüþür. Bu denli parasý
olmayanlar da sustalý býçaklarla gücünü
kanýtlamaya çalýþmaktadýr.
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Genç kýzlarýn 'popüler güzel kadýn' olma
özlemleri de, zayýflayarak, deðiþik
süslemelerle (dövme, piercing vb.), farklý
saç renkleriyle ortaya çýkmakta, bu þekilde
onlar da kendi farklýlýklarýný/üstünlüklerini
kanýtlama peþlinde çaba harcamaktadýr.
Konumuz için çizdiðimiz yol haritasý
doðrultusunda, bu hususa daha fazla
girmeyeceðiz.

- Fiziksel þiddet türleri arasýnda yaralama
eyleminin en yüksek oraný teþkil ettiði
saptanmýþ (311,7 sn),

Gençlerin rol modelleri, erkekler için,
'güçlü/maço erkek tip ve figürleridir.
Toplumun 'güçlü erkekleri' de, ünlüler,
zenginler, televizyonlarda görünenler,
havaya silah sýkanlar, kýsa ve hýzlý yoldan
para kazananlar olarak görününce,
toplumdaki þiddet þölenine þaþýlacak bir
taraf kalmamaktadýr.

- Bunu 2,8 dakika (167,78 sn) ile korkutma
izlemiþtir.

Öte yandan toplumda þiddet ve
saldýrganlýðýn artmasýnda, medyanýn oldukça
önemli bir yer tuttuðu görülmektedir.
TV.de gösterilen filmlerde þiddetin hayli
yaygýn bir gösterime sahip olduðu, sýradan
bir gerçeklik teþkil ediyor þimdilerde. Bu
yargýya 2004 te yapýlmýþ bir araþtýrmanýn
verilerinden yararlanarak rahatlýkla
ulaþýlabilir. (Ü. Ayrancý vd., Televizyonda
çocuklarýn en çok seyrettikleri saatlerde
gösterilen filmlerdeki þiddet düzeyi,
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004, 5 [3],
133140):
 07.02.200414.02.2004 tarihleri
arasýnda, 5 farklý özel TV kanalýnda (Kanal
D, ATV, Show TV, TGRT, Star TV), hafta içi
16.0021.30, hafta sonu 09.0021.30
saatleri arasýnda, rasgele seçilip seyredilen
filmlerin ortalama süresi 5600 saniye ve
þiddet oraný %33,1 (1851,3 sn) olarak
bulunmuþtur.. En yüksek oranda
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- Fiziksel þiddet bulunmuþ olup toplam
sürenin %13,8ini, toplam þiddet süresinin
de %41,7sini oluþturmuþtur.

- Bunu vurma eylemi (259,6 sn) izlemiþtir.
- Ruhsal þiddet öðesi olan endiþe hali 3,5
dakika (205,7 sn) ile en yüksek oraný
oluþtururken,

- Sözel þiddet öðelerinden azarlamanýn
ise 5,6 dk (338.2sn) ile, bu þiddet kategorisi
içerisinde, en yüksek oraný tuttuðu
görülmüþtür.
TVnin en büyük tüketici kitlesi çocuklardýr.
Günümüzde çocuklar, günlük yaþamlarý
içerisinde çok uzun süre TVye baðlý
kalmaktadýrlar. Onlar, en iyimser olasýlýkla
34 yaþýndan baþlayarak 1213 yaþýna kadar,
günde ortalama en az 12 saat, TV
izlemektedirler. TVler en yýkýcý etkisini, etkiye
en fazla açýk durumdaki çocuklar ve gençler
üzerinde göstermekte; onlarýn davranýþlarýna,
sözlerine ve oyunlarýna yansýmaktadýr.
Araþtýrmalarýn ortaya koyduðu bir baþka
gerçek, çocuklarýn TVde, yalnýz çocuk izleyici
kitlesi dikkate alýnarak hazýrlanmýþ çocuk
programlarýný deðil, yetiþkinlere yönelik
programlarý da izledikleridir. Özellikle
yetiþkinlere yönelik programlarý izlemelerinin
çocuklar için olumsuz etkilerinin olduðu
aþikârdýr. Bu etkilerin en önemlileri, þiddet
ve olumsuz davranýþlar (küfürlü dil kullanýmý,
alkol ve uyuþturucu kullanýmý) içeren
programlara baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr.
Öte yandan, baþta þiddet içeren programlar
olmak üzere, çok fazla televizyon programý
izleyen çocuklarýn ileri yaþlarda dikkat
eksikliði ortaya çýkmakta; zihinsel, duygusal
ve davranýþsal süreçlerinde olumsuz

deðiþikliklere neden olmakta ve sonuçta
sosyal olaylara karþý duyarsýzlýk
baþlamaktadýr. TVde þiddetin, yalnýz
çocuklar için söz konusu olmayan bir baþka
önemli etkisi de, þiddet içeren programlarýn
genel olarak yoðun bir biçimde
yayýnlanmasý dolayýsýyla, dünyanýn
güvensiz bir yer olduðuna iliþkin bir genel
kabul ve bilinç yaratmasýdýr. Sürekli þiddet
programlarý izleyen çocuklarýn, þiddete
karþý duyarsýzlaþtýklarý ve ilerde
saldýrganlýklarýnýn arttýðý belirlenmiþtir.
Duyarsýzlaþma ortaya çýktýðýnda ise, moral
deðerlendirme sürecinde bozulmalarýn
olacaðý þüphesiz. Þiddet etraflý bir diðer
etki de, çizgi filmlerde, þiddetin
çoðunlukla bir sorun çözme aracý olarak
kullanýlmasýyla ilgilidir. Þiddet filmlerini
izleyen çocuk, kötüleri cezalandýrmak
adýna da olsa þiddetin iþe yaradýðý iletisini
almakta ve gözlemsel öðrenme
aracýlýðýyla þiddet davranýþýný
benimsemektedir.
Aile, çevre ve medyanýn þiddeti besleyen en
önemli etkenler olduðu bilinmektedir. Medya
þiddeti ile sürekli iç içe olan çocuklarda
antisosyal davranýþlarýn geliþtiði de bir
vakýadýr. Bu davranýþlar, oyuncaklara karþý
þiddet gösterme gibi önemsiz
davranýþlardan, karþýlaþýlan problemlerin
çözümünde þiddeti çözüm olarak görme,
artmýþ düþmanlýk duygularý, þiddet
kurbanlarýna karþý daha az sempati gibi ciddi
davranýþlara kadar deðiþmektedir. TV,
çocuklarý ve gençleri her gün binlerce þiddet
görüntüsünün edilgen alýcýsý haline
getirmektedir. Çocuk bu görüntüleri ekran
karþýsýnda bir ýþýk ve ses gösterisi ile monolog
halinde izliyor olsa bile, izlediði görüntüler
beynine iþlemektedir. Ve sonuçta saðlýklý bir
insan olabilmesi için gerek duyduðu doðal
duygusal geliþimden engellenmekte ve kendi
geliþim sürecindeki düþ gücünün önüne set
çekilmektedir.

Tabi çözüm olarak, TVden tamamen
kopmaya ve koparmaya çalýþmak yerine,
þiddet içeren programlardan uzak
kalabilmenin yollarý aranmalýdýr.
Þiddet, psikolojik, sosyo-kültürel ve sosyoekonomik boyutlarý ile kitle iletiþim
araçlarýnda ve özellikle TVde yer alýrken,
bireysel/toplumsal, yasal/yasal olmayan ya
da fiziksel/sözel/ruhsal yönlerden toplumsal
yaþama yansýmakta ve toplumsal yaþamý
etkilemektedir.
Son olarak gencin veya çocuðun þiddet
davranýþý sergileme riskini arttýran bazý
çevresel veya kiþisel özellikler sayýlabilir:
 Evde ve/ya okulda, sosyal olarak, aþýrý içine
kapanýklýk,
 Yoðun bir izolasyon içinde olmak,
 Þiddete maruz kalmak,
 Baþkalarý tarafýndan çabucak kýzdýrýlabilir
olmak, dolayýsýyla öfke kontrolünü
becerememek ve sýk öfke patlamalarý
yaþamak,
 Aþýrý alýnganlýk ve kýrýlganlýk,
 Kendine rahat verilmediði duygusunu sýk
yaþamak,
 Okul baþarýsýnýn düþük olmasý,
 Geçmiþinde, þiddet içeren davranýþlarýnýn
bulunmasý,
 Bireysel farklýlýklara toleransýn olmamasý,
 Madde kullanmak,
 Çok çabuk hayal kýrýklýðýna uðramak ve
bunlarý hazmedememek..

Önemli Kaynaklar
Aysel EKÞÝ Beþ Kýtada Genç Sorunlarý, Çocuk ve Gençlik Ruh
Saðlýðý Dergisi: 10(2) 2003; Erdal ATABEK, Gençlik ve Þiddet
Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi: 12 (3) 2005.
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Bu günlerde, hayatýmýn Sultantepe
- Çamlýca tepesi çizgisinde dikkatimi
çeken þey, servis araçlarý Ýlk
zamanlar, sadece iþ servisleri düþündürürdü
beni. Daha sabahýn ilk saatlerinde yorgun,
biraz asýk ve uykulu simalar doldururdu bu
araçlarý. Hemen hiç konuþmayan, bedenleri
oturduklarý koltuklara sabitlenmiþ ama gözleri
ve zihinleri baþka bir yerlere çoktan takýlmýþ,
dalgýnlaþmýþ insanlar Kim bilir belki
çocuðunu, belki eþini/sevdiðini veya
annesini/babasýný düþünüyordu yahut
iþyerinde bitirmesi gereken iþleri vardý Hatta
kim bilir belki de, kendisini düþünüyordu
koltuktaki bu sessiz ve dalgýn insan; kendi
hallerini, geçmiþin girdaplý yollarýnda
yaþadýklarýný, yaþayamadýklarýný, çektiklerini,
kaybettiklerini, hüzünlerini, anlatmak isteyip
de anlatamadýklarýný, yarýna dair
umutlu/umutsuz beklentilerini, hayallerini
Ama iyi þeyler düþünmüyordu her halde bu
endiþeli ve dalgýn bakýþlar, yoksa böyle
görünmezlerdi

Þükrü Mutlu KARAKOÇ

SERVÝSLERÝN ya da
YAÞADIÐIMIZ HAYATIN
GÜZERGÂHI
Geçip giden hayatýmýz üzerine bir deneme

- Yalan! Bu dünyada ölümden baþkasý yalan
Candan Erçetin
- Ýyi ama neden herkes, kalbine duyurmamak
için uðraþýyor bu þarkýyý, ya da sesli söylemek
neye yarar.
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Ýçimdeki çocuk

Sonra okul servisleri takýldý gözlerime
Sabahýn erken vakitlerinde, ellerine,
omuzlarýna ve boyunlarýna geçirdikleri bir
kaç çantayla yol kenarýnda veya kapý
baþlarýnda servis bekleyen minik minik
çocuklar
Servis koltuklarýna sessizce ve
uslu uslu oturan ama böyle bir manzaraya
pek de oturmayan sakin duruþlu küçük
varlýklar Servisteki, böyle, büyüklere mahsus
o ciddi, durgun ve etrafa karþý mesafeli
duruþa razý olmayan, ama okula ulaþmak
için baþka bir çare de olmadýðýndan, bu
fotoðrafa gönülsüzce katýlan sevimli, þirin
þeyler Tavýr ve duruþlarýyla büyümüþte
küçülmüþ meþhur deyiþini hatýrlatan bir
manzara. Bir yaþam tarzýnýn daha çocuk
yaþlarda özümsenmeye baþlanmasý belki de,
görünen
Görünüþte birbirinden kopuk ve farklý
kuþaklara ait bu servis manzaralarý, esas

itibariyle, insanýn çocukluktan baþlayýp,
anaokulu yollarýndan, yetiþkinliðe, iþ yollarýna
ve oradan da emekliliðe uzanan bir hayat
serüvenini ifade ediyor sanki Evet,
çocukluktan baþlayan bu serüvenin,
sapmadan, ta ihtiyarlýða kadar devam eden
güzergâhýna, yani koca bir hayata, sessizce
efsanevi bir þöhrete doðru koþan servis
araçlarý mihmandarlýk ediyor. Ve bu
manzaralar, bu serüven, bu mihmandarlýk,
yaþadýðýmýz döneme hâkim olan bir hayat
tarzýna, temel kabullere, öncelikli deðer ve
anlayýþlara gönderme yapar perdenin
ardýndan. Görünüþte, ortada sadece dört
tekerlekli bir araba ve ona binen insanlar
var, bu doðru Ama dahasý da var.
Þehirdeki gündelik hayatýmýz ev, iþ yeri,
okul ve alýþ veriþ maðazalarýndan oluþan
bir yaþam aralýðýnda sürüyor bugün. Ve
servis araçlarý, bu mekânlar arasýnda
sapmalarý, lüzumsuzluklarý (!) hayatýn içine
dalýþlarý, zaman kayýplarýný ve gecikmeleri
önleyen bir ara koridor oluþturuyor sürekli
olarak. Dýþ etki ve yöneliþlere, beklenmedik
sapmalara karþý, bu muhkem kaleler, yönü
ve baðlantýlarý belli bir hayat aðý örüyor
insana.. Artýk vakit kaybetmiyor, yollarda
gariplikler çekmiyor, aksiliklerin hýþmýna
uðramýyor ve bulunmamýz gereken mekâna
tam da vaktinde ulaþýyoruz, bu, evimizin, iþ
yerimizin, okulumuzun veya alýþveriþ
maðazamýzýn kapýsýndan bindiðimiz
araçlarla Elveda terslikler ve yol kaygýlarý,
yaþasýn konfor ve güvenlik!..
Gelin görün ki, masal burada bitmiyor iþte..
Ýnsana bu kadar kolaylýk saðlayan, hayatýný
belli bir düzen ve istikrara kavuþturan bu
araçlar, sosyal hayattan, toplumsal
iliþkilerden, hâsýlý yaþadýðý hayattan
soyutluyor, etrafýna karþý yabancýlaþtýrýyor
insaný. Milyonlarca insanýn içinde
yalnýzlaþtýrýyor, duyarsýzlaþtýrýyor onu adeta..
Duygularýný, hayallerini, umut ve
beklentilerini köreltiyor ve sürprizsiz, yer yer

sýradan ve tek düze bir hayatýn kucaðýna
itiyor onu. Önce, geniþ pencerelerinden,
hayatý, insanlýk hallerini, düþüþleri, çarpýþlarý,
dýþarýdaki aksilikleri, sorunlarý, ötekinin
acýlarýný seyretmeyi, bunlara seyirci kalmayý,
yardým da istese, baþkalarýnýn iþine burnunu
sokmamayý öðretiyor (ya da alýþtýrýyor
diyelim) yolculara bu týlsýmlý araçlar. Dahasý,
kendi içinde kýyametler kopsa, oturduðu
koltukta, sadece pencereden uzaklara, çok
uzaklara dalmakla yetinmeye alýþtýrýyor
sakinlerini. Bir zaman sonra insan, hayatla
arasýnda bu týlsýmlý aracýn kalýn (!) pencereleri
bulunmasa da, örneðin sokakta yürürken
yahut evinde otururken, serviste öðrendiði
alýþkanlýklarýna sadakatini koruyor.
Bulaþmýyor (!) kimsenin iþine Ýçindeki
çýðlýklara ve yangýnlara da kulak asmýyor
artýk.. Makul ve medeni olayým derken
katýlaþmaya baþlýyor kalbi..
Sözün özü, uzun vadede, zihinlerimizin,
anlayýþlarýmýzýn ve sosyal iliþkilerimizin belli
bir yönde þekillenmesine aracýlýk eden bir
tarafý var, bu büyülü araçlarýn. Çünkü
yükselen bir hayat tarzýnýn hem önemli bir
sembolü, hem de belirleyici, denetleyici ve
dönüþtürücü gücü onlar.. Hemen her gün
bindiðimiz bu araçlarýn yönü, bizim
düþünme biçimimizi, alýþkanlýklarýmýzý ve
hayata, insanlara bakýþýmýzý belirler, biraz
hafifleterek söylersek derinden etkiler.
Yeni zamanlara hâkim olan deðerleri
kodlar zihinlerimize. Rotasý iþ, para, kariyer
ve baþarýya dönük olan bu büyülü kutu,
yol üzerinde önümüze çýkan hayata dair her
ne varsa, hepsini önemsizleþtirir. Zira
yolumuzu kesen bu engellere (!) ayýracak
vaktimiz yoktur (lütfen bizi meþgul etmeyin,
olmaz mý?); önemli olan þeyler, rotanýn
ucunda bizi çaðýrmaktadýr. Týpký bir gök
kuþaðý gibi!. Fakat sorun þu ki, servisimiz
hýzlanýyor, daha hýzlý gidiyor ama biz bir
türlü yetiþemiyoruz þu elimizi uzatsak
yetiþeceðimiz (!) rotadaki hedeflere.
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Biz bu yola baþ koymuþ giderken, daha önce
adýný çok duyduðumuz ama kendisini hiç
görmediðimiz ve bir kere gördükten sonra,
daha da görmeyeceðimiz garip bir varlýk
çýkýyor önümüze. Çoðu zaman da, hiç
hesapta yokken Elinde, güzergâh
deðiþikliðini, daha kýsasý, hayat deðiþikliðini
gösteren bir mesajla duruyor öylece. Mesajda
þöyle yazýyor: Efendim! Acilen ahirette
bekleniyorsunuz; buyurun gidelim. Tabi
olmaz diyemiyoruz; biz servisteyken vakit
gelmiþ çünkü.. O Yüce Kudret bizi
bekliyor Vesselam..
Sabahýn erken saatlerinde, yanýnda eþofmanlý
babasý ve elinde çantasýyla uslu ve durgun
bir þekilde anaokulu servisini beklerken,
yoldan geçen baba dostu takýlýyor küçük
Ahmete: Ne o Ahmet! Ýþe mi çýkýyorsun,
bu gün ben býrakayým istersen seni Güzel
bir espri yaptýðýný düþünerek gülüyor adam
ve yeni bir serüven baþlýyor hayatta,
gidenlere aldýrmadan.. Zira hayat DEVAM
EDÝYOR.. Düzeltiyorum! oyun devam
ediyor; mýzýkçýlýk yok, gidenlere,
kaybedilenlere bakmadan oynayacaksýn.
Peki, oynamazsam?.. O zaman ya hasta
ya da deli sýfatýyla, behemehal yine devam
edersin oyuna; bir figüran olarak.. Her
halükarda istemiyorsun demi oynamayý;
ama hayat bu, oynayacaksýn, bineceksin o
servis aracýna, için kan aðlasa da Yoksa
az sonra servis kaçacak Hadi geç kalma
Hayýrlý yolculuklar..

18

Servis araçlarýný fazla mý abarttým yoksa
Kim bilir Fakat vakýa þu ki, yaþanan dönem,
kendi deðerlerini ve iktidarýný sembollerle
sosyalleþtirir ve yaygýnlaþtýrýr çoðu zaman
Bazen servis araçlarý, özel otomobiller, bazen
televizyon, sinema, bazen camlý gökdelenler,
bazen de pýrýltýlý ýþýklar olur bu aziz
tebliðciler Ama tek baþýna söz deðil
artýk Evet, teblið için önce söz vardý
belki ama þimdilerde o söz, kültürel
yardýmcýlara muhtaç. Tahtý sallanýyor zira

MEKÂN, TARÝH ve
DÜÞÜNCE

J.C. Bantleyin gravürü, OBA koleysiyonu
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güne. Bu yerin, günümüzde hangi ülke
sýnýrlarý içinde bulunduðu veya bu mekânýn
tam olarak nerede yer aldýðý genelde
belirtilmemektedir. Bu bilgilerin
güncellenmesi meselesi genellikle pek
gündeme gelmemektedir.

Dr. Recep ÖZDÝREK

ZAMAN TÜNELÝNDE
MEKÂNLARIN SEYRÝ
Ýslami kaynaklardaki yer isimleriyle ilgili
bilgilerin güncellenmesi meselesi

Genel bir bakýþla tarih ilmi, olaylarý
yer ve zaman bildirerek nakleden
ilim dalý olarak tanýmlanabilir. Bir
olayýn yerinin ve zamanýn bildirilmesi pek
çok açýdan özel bir önem taþýr. Olaylar
arasýndaki baðlantýlarý tespit etmek, fikirler
arasýndaki etkileþimi ortaya koymak, ilim ve
fikirlerin seyrini takip etmek bu þekilde
mümkündür.
Ýslam tarihçilerinin, coðrafya ve bibliyografya
âlimlerinin, eserlerinde olaylarý ele alýrken
yer ve tarih belirtmeye özel bir önem
verdikleri görülür. Onlarýn bu titizlikleri
sayesindedir ki, bizler geçmiþteki yaþantýlar
ve olaylar hakkýnda daha etraflý ve kesin bir
çerçeveyle bilgi sahibi olabiliyoruz.
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Bununla birlikte günümüzde yapýlan ilmi
çalýþmalarda, tarihî bir olayýn nerede
meydana geldiði anlatýlýrken veya bir þahsýn
doðduðu, yaþadýðý yahut vefat ettiði yer
hakkýnda malumat verilirken, zikredilen
mekân isimleri ve coðrafi konumlar, o þahsýn
yaþadýðý ya da eserin yazýldýðý dönemdeki
þekliyle verilmektedir. Baþka bir ifadeyle, bir
yerle ilgili tarihi bilgiler, bu mekân hakkýnda
bilgi veren eserlerin yazýldýðý tarihe hâkim
kavram dünyasýyla nakledilmektedir bu

Yüksek Lisans, Doktora ve sonraki
çalýþmalarýmýzda, klasik eserlerde geçen
mekân isimlerinin günümüzde nerede
olduðunu tespit etmek için güncel
haritalardan istifade edilmesinin gerekliliðini
gördük, kendi adýmýza. Tabi ilim dünyasýnda
harita kullanýmý meselesi ayrý bir çalýþma
konusu þüphesiz. Biz bu makalemizde tarihî
eserlerde zikri geçen mekân isimleriyle ilgili
dikkat edilmesi gereken hususlarý, birkaç
baþlýk altýnda ele almaya çalýþacaðýz.
Çalýþmanýn tamamen teorik kalmamasý için
de birkaç misalle bunu teyit etmeye
yöneleceðiz.
Tarihi kaynaklarda zikri geçen mekânlar
etrafýnda verilen/verilecek bilgilerle ilgili
þunlara dikkat edilmesi gerekir:
1- Þehrin/yerin günümüzde hangi ülke
sýnýrlarý içerisinde bulunduðunun belirtilmesi.
Tarihte farklý isimlerle anýlan mekânlarýn,
günümüzde artýk muhtelif devlet sýnýrlarý
içinde yer aldýðý, farklý coðrafi konumlara
sahip olduðu bilinen bir gerçek. Dolayýsýyla,
söz konusu tarihi mekânlara, bugünün harita
ve coðrafi konumlarý etrafýnda, ülke
sýnýrlarýna göre iþarette bulunmak, söz
konusu mekânlarýn zihin haritamýzda belli
bir yere oturmasýna imkân tanýyacaktýr.
a) Meþhur fýkýh alimi Ýmam-ý Azam hakkýnda
bilgi veren muasýr kitaplarda þu þekilde bilgi
verilir:
Ebû Hanife Kûfede doðdu, Baðdatta vefat
etti.
Ebû Hanifenin doðum ve vefat yeri

hakkýndaki tüm bilgi ancak bu kadardýr.
Kûfe ve Baðdat þehirlerinin günümüzde
hangi ülke sýnýrlarý içerisinde olduðuna
hemen hiç deðinilmemektedir. Bu gün
Baðdat, Irak devletinin baþkenti olduðu için,
Müslüman ülkeler tarafýndan genellikle
bilinen bir yerdir. Buna mukabil Kûfe ise,
öyle çok iyi tanýnan bir þehir deðildir.
Dolayýsýyla Ebu Hanife hakkýndaki bu kýsa
bilgi, herhangi bir izaha yer vermeden tek
cümleyle verilirse, ihtimaldir ki, her iki þehrin
de Irakta olduðu tahmin edilebilir. Fakat
okuyucu bundan emin olamaz. Bu yüzden
meseleyi okuyucunun tahmin etmesine
ihtiyaç duyurmayacak þekilde sarahatle
belirtmek gerekir. Bu doðrultuda yukarýdaki
ifadenin þu þekilde olmasý daha uygundur:
Ebu Hanife günümüzde Irak topraklarý içinde
bulunan Kûfede doðmuþ ve yine Irakýn
baþkenti olan Baðdat þehrinde vefat etmiþtir.
b) Meþhur Hanefi alimi Ýmam Serahsî, Serahs
þehrinde doðmuþtur. Bu þehir günümüzde
Ýran sýnýrlarý içerisinde yer alýr.
c) Meþhur Hadis alimi Ýmam Buhârî,
Buhârada doðmuþ ve Semerkand
yakýnlarýndaki Hartenk köyünde vefat
etmiþtir. Buhara ve Semerkand þehirleri
Özbekistan sýnýrlarý içerisindedir.
2- Þehir/mekân eðer eski önemini yitirmiþse,
günümüzde, içinde bulunduðu ülkenin
hangi tarafýna düþtüðünün belirtilmesi ve
bugün önemli/meþhur olan bir mekâna göre
tarif edilmesi.
Tarihte ismi geçen þehirler, eski önemlerini
bugün de koruyorlarsa, sýnýrlarý içinde
bulunduklarý ülkenin sýradan bir haritasýnda
kolaylýkla bulunabilir. Baðdat þehri Irak
haritasýnda, Buhara ve Semerkand
Özbekistanla ilgili genel haritalarda çok
rahatlýkla bulunabilir. Fakat bazen þehir eski
önemini ve þöhretini yitirmiþtir. Bu durumda
o mekânýn, bir ülkenin sýnýrlarý içinde

olduðunu söylemek, coðrafi tayin açýsýndan
yeterli olmayabilir. Zira bu yerler ancak
detaylý haritalarda kendisini gösteriyordur.
Örneðin Ýranýn Serahs þehri ve Irakýn Kûfe
þehri ancak daha detaylý haritalarda
gösterilmektedir. Dolayýsýyla sýnýrlar hakkýnda
verilen bilgilere ilave olarak, o yerin daha
kolay bulunabilmesi için yönlerin de
kullanýlmasý, ülkenin veya bildik bir þehrin
hangi kesiminde bulunduðunun da
belirtilmesi gerekebilir. Coðrafi ana ve ara
yönlerin kullanýlmasý, o eski mekânýn bu
gün nerede bulunduðunu anlama
konusunda, insana önemli bir kolaylýk
saðlayacaktýr.
Mesela; Kûfe Irakýn güneyinde, Serahs
Ýranýn kuzey doðusunda yer alýr þeklinde
bir izahatta bulunmak o þehirlerin coðrafi
konumu hakkýnda, yol gösterici bir kolaylýk
tanýr.
3- Þehrin/mekanýn kolay bulunabilmesi için
bazen yönlerle birlikte dað, nehir, göl gibi
bazý fiziki bilgilerin de verilmesi o yerin daha
kolay bulunmasýnda faydalý olabilir.
a) Kûfe, Irakýn güneyinde Fýrat nehri
kenarýndadýr. Baðdat Irakýn orta kesiminde
Dicle nehrinin iki tarafýnda yer almaktadýr.
b) Ebu Hanife Baðdatta vefat etmiþtir.
Hazretin türbesi ile adýna yaptýrýlan Camii
ve Külliye (Ebu Hanife Camii ve Külliyesi)
Baðdatýn kuzey bölümünde, Dicle nehrinin
doðu kýyýsýndadýr. Bu yer, günümüzde
Azamiye semti olarak isimlendirilir. Ebu
Hanife Camii ve Türbesi, Azamiye semtinin
batýsýnda yer almaktadýr.
Diðer taraftan, mekân ve þehirlerin tarih
içerisinde geçirdikleri kimi deðiþim ve
geliþmeler, mekânlarla ilgili tarihi bilgilerin
güncellenmesini önemli kýlar.
Bu manada, bazen tarihte ismi geçen mekân,
günümüzde de mevcudiyetini ve eski adýný
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korumakla beraber daha da büyümüþ ve
geniþlemiþ olabilir. Neticede o tarihi mekân,
oluþan yeni þehrin içinde, ortasýnda veya
kenarýnda (doðu-batý-kuzey-güney
taraflarýnda) küçük bir mahalleye dönüþür.
Mesela; Tarihî Mekke, Medine, Baðdat ve
Kûfe þehirleri, günümüzdeki Mekke, Medine,
Baðdat ve Kûfe þehirlerinin tam merkezinde
kalan birer mahalle görünümündedir.
Bazen tarihte ismi geçen þehir, muhtelif
sebeplerle etkisini kaybeder ve yeni kurulan
baþka bir þehrin içerisinde kalýr.
Selçuklularýn baþkentliðini de yapmýþ olan
tarihi Rey þehri, Moðollarýn 1197 tarihinde
þehri yakýp yýkmasýndan sonra, önemini iyice
kaybetmiþtir. Daha sonra kurulan Tahran
þehri giderek önem kazanmýþ ve günümüzde
Rey þehrini de içine alacak þekilde
geniþlemiþtir. Bu gün eski Rey þehri, Ýranýn
baþkenti Tahranýn güney mahallelerinden
birini oluþturmaktadýr.
Bazen de tarihi öneme sahip bir mekân (köy,
mahalle, tepe vs.) o tarihlerde yaný baþýnda
bulunan bir þehrin büyüyüp geniþlemesi
sonucu, onun sýnýrlarý içerisinde kalabilir.
Böylesi bir durumda da, tarihi bilgilerin
güncellenmesi özel bir önem arz eder.
a) Kuba köyü: Hz. Peygamber Medineye
hicret ederken Kuba köyünde birkaç gün
misafir olmuþ ve buraya Ýslam tarihindeki
ilk mescidi bina etmiþtir. Zamanla Medine
geniþlemiþ ve baþta Kuba köyü olmak üzere
civardaki pek çok köy, günümüzde Medine
sýnýrlarý içinde kalmýþtýr. Bu gün Kuba köyü
Medinenin güney mahallelerinden birisini
oluþturmaktadýr.
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b) Safa ve Merve tepeleri: Kâbenin yakýnýnda
bulunan Safa ve Merve tepeleri zamanla
Mescid-i Haramýn geniþletilmesi sonucu
Mescid-i Haramýn içerisinde kalmýþtýr. Hatta

üzerine yapýlan binalar sebebiyle, orada bir
tepenin bulunup bulunmadýðý bile pek belli
deðildir. Mescid-i Haramýn resimlerini
görmeyen veya bu resimlerdeki mekânlarýn
nereler olduðunu bilmeyen bir kiþi, Mescidi Harama gidince, Kâbe yakýnlarýnda Safa
ve Merve tepeciklerini arayabilir.
c) Hartenk köyü: Hartenk köyü Ýmam
Buhârînin vefat ettiði yerdir ve Semerkanda
3 mil (yaklaþýk 5 km) uzaklýkta
bulunmaktadýr. Buhara þehri günümüzde
epeyce geniþlemiþtir. Bu geniþlemeyle birlikte
Hartenk köyü Buhara þehrinin kuzey
kýsmýnda, þehrin sýnýrlarýna dâhil olmuþ ve
adý da Ýmam el-Buhari Mahallesi olarak
deðiþtirilmiþtir.
d) Karafe Mahallesi: Mýsýrda vefat eden
büyük fýkýh âlimi Ýmam Þafiinin kabri Karafe
denilen yerdedir. Karafe, bu gün Kahire þehir
sýnýrlarý içindedir. Tam olarak Kahirenin
güney doðu sýnýrlarý içinde yer almaktadýr.
Mahallenin ismi de Ýmam Þafii Mahallesi
olarak deðiþtirilmiþtir. Nil nehri üzerindeki
iki büyük adadan biri olan Ravza adasýnýn
güneyinden 3 km doðuya gidildiðinde Ýmam
Þafii cami ve türbesine ulaþýlmaktadýr.
Toparlayacak olursak, bu gün özellikle tarih,
siyer, fýkýh, hadis, akaid, eðitim tarihi
alanlarýnda yapýlan çalýþmalarda, mekânlarýn
tarihi seyir içerisinde geçirdiði deðiþim ve
dönüþümlerin göz önünde bulundurulmasý
önemli bir ayrýntýyý oluþturuyor. Dolayýsýyla
saðlýklý ve geçerli bir bilgi elde edebilmek
için, mekânlarýn harita üzerindeki coðrafi
ve idari konumlarýnýn tespiti ayrý bir önem
arz ediyor. Zira çalýþmalar esnasýnda
karþýlaþýlan yerlerin ve bu yerlerle ilgili
bilgilerin güncelleþtirilerek okuyucuya
aktarýlmasý bu hassasiyete baðlý büyük
oranda. Bu sayededir ki okuyucu, o mekânlar
hakkýnda daha doðru ve kullanýlabilir bilgiye
ulaþýr.

Ýlk Dönemler ve Bizans Dönemi

Salih ÝNCÝ

VATÝKAN-FENER
ÝLÝÞKÝLERÝNÝN TARÝHÝ SEYRÝ
PAPANIN TÜRKÝYE
ZÝYARETÝ ÜZERÝNE

Ýslam hakkýnda söylediði sözlerle
gündeme gelen Papa 16. Benedik,
Kasým ayý sonundaki Türkiye ziyareti ile tekrar
Türk kamuoyunun gündemine girdi. Biz de
bu vesile ile Vatikan  Fener iliþkilerinin tarihi
seyrine kýsa bir göz atalým istedik.
Vatikan ve Fener, söz konusu kiliselere
sonradan verilen isimler olup, ilk dönemlerde
bunlar Roma ve Ýstanbul Kiliseleri olarak
bilinir.
Ýki kilisenin tarihi geçmiþi miladi I. asra,
aralarýndaki kimi zaman uzlaþýya ama
çoðunlukla çekiþmeye dayalý iliþki ise miladi
IV. asra dayanýr.

Tarihte ilk Hýristiyan kilisesi, Havari Petrusun,
MS. 64de öldürüldüðü yer olan Romada,
onun adýna, inþa edilir. Bu nedenle
Hýristiyanlýkta Roma Kilisesi, diðerlerine göre
hiyerarþik bir üstünlüðe sahiptir. Kendilerini
Ýsanýn vekili ve Petrusun halefi olarak
tanýmlayan Roma kilisesinin baþý olan Papalar
da, bu üstünlüklerini tarih boyu sürdürmek
istemiþlerdir. O dönem Hýristiyan merkezleri
arasýndaki sýralama Roma, Ýskenderiye,
Antakya ve Kudüs þeklindedir. Ýstanbul
Kilisesinin ise, Patrikhane kaynaklarýnca, MS.
37de Havari Aziz Andreas tarafýndan
kurulduðu zikredilse de bu tarih tartýþmalýdýr.
Ýstanbuldaki Kilise, Ýstanbulun baþkent
yapýlmasýna kadar (MS. 330) Ereðli
Metropolitliðine baðlý bir piskoposluktur.
Ýstanbul, imparatorluðun siyasi baþkenti
olunca, imparator, dini merkezin de bu yeni
baþkentte olmasýný ister. Bu maksatla
Ýstanbulda toplanan II. Ekümenik Konsilde
(MS. 381) alýnan kararla Ýstanbul Kilisesi,
sýralamada Romadan sonra ikinci sýraya
yükseltilir. Konsilin aldýðý bu ilginç karar
taraflar arasýnda yoðun ve uzun tartýþmalarý
beraberinde getirir.
Daha sonra (MS. 451) Kadýköyde yapýlan
VI. Ekümenik Konsilde alýnan bir baþka
kararla (28. madde) Yeni Roma (Ýstanbul)
ve Eski Roma piskoposlarý eþit konuma
getirilirler. Papalýk yani Roma, iki eþit kilisenin
Hýristiyanlýða zarar vereceði gerekçesiyle bu
karara þiddetle karþý çýkar ve Ýstanbul Patriðini
aforoz eder. Patrik de buna aynýyla karþýlýk
verir. Sonuçta bu durum iki kilise arasýnda
yüzyýllar boyu sürecek bir rekabetin
baþlamasýna sebep olur.
Bir süre sonra Ýslam fetihlerinin baþlamasýyla
Antakya (636), Kudüs (638) ve Ýskenderiye
(642) Müslümanlarýn eline geçerek etkilerini
yitirirler. Ortada Roma ve Ýstanbul kalýr.
Roma Kilisesinin temsil ettiði Batý
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Hýristiyanlýðý, Latin kökenine baðlý kalarak
Avrupa coðrafyasýný þekillendirirken, Doðu
Hýristiyanlýðý da, Ýstanbul merkez olmak
üzere, Grek mirasýna sahip çýkarak Balkanlar
ve Anadolu coðrafyasýndaki Hýristiyanlýðý
oluþturur. Ýki kilise arasýndaki bu kültürel
farklýlýða siyasi ve dini farklýlýklar da
eklenince, aradaki rekabet þiddetlenir. Ancak
burada üstünlük, Bizans Devletinin gücüne
paralel olarak daha çok Ýstanbul
Kilisesindedir.
Ýstanbul Kilisesi, patrik II. Ýoannisden (518520) itibaren Romanýn itirazlarýna raðmen
Ecümenic (evrensel) Patrik unvanýný
kullanmaya baþlar. VIII-XI. yy.lar Roma ve
Ýstanbul arasýnda, özellikle Bulgarlarýn ve
Ruslarýn Hýristiyanlaþtýrýlmasý konusunda
karþýlýklý nüfuz mücadeleleri ile geçer. Ýki
kilise arasýndaki iliþkiler Patrik Fotios (858886) zamanýnda iyice gerilir. Papa Nicolaos,
Fotiosun ruhban sýnýfýndan gelmediði,
dolayýsýyla patrikliðe yükseltilmesinin kilise
kanunlarýna aykýrý olduðu gerekçesiyle
patrikliðini kabul etmez.
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Ýki kilise arasýnda asýl ayrýlýðý körükleyen
hadise Kutsal Ruhla ilgili teolojik bir
tartýþmadýr. Batý Kilisesi Kutsal Ruhun hem
Babadan hem de Oðuldan geldiði iddiasýný
ileri sürer. Ýstanbul Kilisesi ise buna þiddetle
karþý çýkar. Aslýnda dini gibi görünen
meselenin altýnda siyasi nüfuz mücadelesi
yatmaktadýr. Zira Roma, Ýsanýn vekili olarak
oðulu temsil ettiði iddiasýyla kendi
üstünlüðünü öne sürmektedir. Bu yeni
iddiasýyla daha da güçlenecek ve Ýstanbul
Patrikliðine karþý üstünlüðünü teyit ettirmiþ
olacaktýr. Bu niyetin farkýnda olan Ýstanbul
Patrikliði, geleneðe baðlý kalarak, Ýznik
konsilindeki gibi, Kutsal Ruhun sadece
Babadan çýktýðý inancýný sürdürür. Neticede
1054 yýlýnda geliþen olaylar, iki tarafýn da
birbirini aforoz edip kesin bir þekilde
birbirlerinden ayrýlmasýyla sonuçlanýr.

Bu tartýþmalarda her iki tarafta kendisinin
haklý olduðunu iddia eder. Bu anlamda
Roma Kilisesi, tarihten gelen üstünlük
iddiasýna dayanarak, kendisini bütün
Hýristiyanlarýn temsilcisi anlamýna gelen
Katolik (evrensel) olarak nitelendirir. Buna
karþýn Ýstanbul kilisesi ise, asýl Hýristiyan
geleneðine baðlý kaldýðýný ileri sürerek,
kendisini doðru inancý savunan anlamýnda
Orthodoks olarak nitelendirir. Ýsimle ilgili
bu farklýlýk zamanla inanç konularýna ve din
anlayýþýna da yansýr. Buna göre;
Ortodokslarýn en büyük Ruhani lideri
Patriktir. Bu nedenle onlar Papanýn
üstünlüðünü ve yanýlmazlýðýný kabul
etmezler. Bu gün Ortodokslukta birden fazla
Patrik bulunur. Katolikliðin temsilcisi olarak
Papa ise tektir. Ortodokslukta Kutsal Ruh
sadece Baba'dan çýkmýþtýr, Hz. Meryem, Hz.
Ýsa ve azizlerin kutsal tasvirleri (Ýkona) saygý
çok önemlidir. Ýkonasýz Ortodoks kilisesi
yoktur. Ortodokslukta her ülke kendi diliyle
ibadet edebilir. Ortodoks keþiþ, piskopos ve
patrikler evlenemezken diyakoz seviyesindeki
papazlar evlenebilir ve boþanmaya bazý
þartlarda izin verilebilir. Katoliklerde ise
hiçbir din adamý evlenemez, din adamý
dýþýnda evli olanlar ise boþanamaz.
Roma, Doðudaki kilisenin devletin
müdahalesi altýnda olduðu iddiasý ile onu
eleþtirir. Gerçekte imparatorlar - tarihçilerin
Sezaro  Papizm adýný verdikleri yöntemlekiliseyi yönlendirmeye çalýþmýþlar; konsillerin
toplanmasýna, ikonlara tapma yasaðýnýn
getirilmesine kadar birçok dini konuda
kiliseye müdahil olmuþlardýr.
1204 yýlýnda Papanýn desteðiyle Dördüncü
Haçlý Seferinde Ýstanbula saldýran Batýlýlarýn
tahripleri, Ortodoks dünyasýnda Papaya ve
Katolikliðe karþý varolan nefretin büyümesine
sebep olur.
Ýki kiliseyi birleþtirme adýna 1098de Bari,
1215de Laterno, 1234de Ýznik, 1274de

Lion ve 1437-1439da Floransada yapýlan
konsiller baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Birleþme
fikri Türklerin Ýstanbulu tehdit ettiði
dönemlerde hýz kazanýr. Bu tür durumlarda,
Batýdan destek almak adýna baþý sýkýþan her
imparator Patriðin desteðiyle Batýya gider
ve birlik konuþulur. Aslýnda bu bir birlik
deðil, çaresiz kalan Ortodoksluðun
Katolikliðe ilhak çabalarýdýr. Fetihten önce
Katoliklerle varýlan anlaþma gereði 12 Aralýk
1452de birleþme ilan edilir, Ayasofyada
Latin usulü bir ayin düzenlenir. Bu olaya
halkýn tepkisi büyük olur. Bu birleþme de
Ýstanbulun düþmesini engelleyemez ve kaðýt
üzerinde kalmaktan öteye geçmez.

Osmanlý Ýmparatorluðu Dönemi
Ýstanbulun fethinden sonra Fatih, birleþme
karþýtý Gennadios Skolariosu Patrik olarak
seçtirir ve ona hem verdiði imtiyazlarla, hem
de Ýmparatorluðun hakim olduðu tüm
bölgelerdeki Ortodokslarý Fener
Patrikhanesine baðlayarak, Patrikhaneyi
Katolikliðe karþý güçlendirir, böylece
birleþmenin de önüne geçmiþ olur. Bu arada
Ýstanbulun düþmesiyle birlikte, Moskova da
artýk Ýstanbuldaki Patrikhanenin kendilerini
temsil edemeyeceði görüþünü ileri sürerek
Ýstanbuldan ayrýlýr ve Üçüncü Roma olarak
Ortodokslarýn hamiliðine soyunur.
Osmanlý döneminde Ýstanbul  Roma
iliþkilerinde en önemli sorun, Katolik
misyonerlerin Osmanlý Devleti içerisindeki
faaliyetleridir. Zira Papanýn desteðini de
alarak 17. yy.dan itibaren faaliyetleri giderek
artan Katolik misyonerlerin bir amacý da
kiliseleri birleþtirmektir. Fener, buna tepkilidir.
Dönemin en önemli patriði, 1612-1638 yýllarý
arasýnda tam altý kez Patriklik yapan I.
Kirillosdur. O, Ortodoksluðun en büyük
düþmaný olarak Katolik Cizvitleri görür, buna
karþý Protestan Kalvinistlerle iþbirliði yapar.

Onun bu makama altý kez gelip-gitmesinin
nedeni de Katolik Fransa ve Avusturya
elçilerinin onu görevden aldýrmalarý, buna
karþýn Protestan Hollanda ve Ýngiliz
(Anglikan) elçilerinin göreve iade
ettirmeleridir.
Ýstanbuldaki Katolik elçilerin etkisi kimi
zaman Patrikhane üzerinde etkili olur. II.
Kirillos, 1638de gizlice imzaladýðý bir
mektupla Papa VIII. Urbana sadakat
yemininde bulunur. Olay duyulunca II. Kirillos
Afrikaya sürülür. Patrikhane, Papalýk
tarafýndan düzenlenen 1870deki I. Vatikan
Konsiline davet edilir, fakat Fener bu davete
icabet etmez. 1872de Katolik ve Protestan
misyonerler ile mücadele için açýlan (1844)
Heybeliada Ruhban Okulunda Katoliklerin
gizlice propaganda yaptýklarý duyulunca, üç
öðrencinin okulla iliþkisi kesilir.
Patrikhane 20. yy.da birlik çalýþmalarýna
yeþil ýþýk yakar. 1902de Patrik, diðer Doðu
kiliselerine gönderdiði mektupla Katolik ve
Protestanlarla olan iliþkilere deðinir ve birlik
temennisinde bulunur.

Cumhuriyet Döneminde Fener-Vatikan
Ýliþkileri
Asrýn baþýnda Vatikan (Roma) ve Fener
(Ýstanbul) arasýnda baþlayan iliþkilerde
yumuþama süreci Cumhuriyet döneminde
geliþerek devam eder. Patrikhane tarafýndan
Ýstanbul (1923), Aynaroz (1930), Rodos
(1961-1964), Chambesy / Ýsviçre (19681983) vb. yerlerde yapýlan Panortodoks
(Ortodokslararasý) kongrelerinin önemli
gündem maddelerinden biri de Katoliklerle
iliþkilerdir.
Ýliþkilerdeki asýl yumuþama, Papa XXIII.
Johannesle Patrik Athinagorasýn 1958de
verdikleri karþýlýklý yeni yýl mesajlarýyla baþlar.
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1959da taraflarýn din adamlarý Romada
buluþup tarihsel sorunlarý tartýþýrlar.
1963deki Panorthodoks kongresinde
Vatikan ile eþit þartlarda diyalog baþlatma
karý alýnýr. Bu arada Vatikan, 1962-1965
arasýnda II. Vatikan Konsili adýyla diðer
kiliselere ve dinlere karþý zeytin dalý uzatýr.
Hareket öncelikle Hýristiyanlar arasýnda birliði
saðlamaya yöneliktir. 1964 yýlý, iki kilise
iliþkileri bakýmýndan tarihi bir dönüm
noktasýdýr. Patrik Athinagorasla Papa VI.
Paulus, tarafsýz, ama tarihi bir mekânda,
Kudüsde, buluþarak 900 küsür yýldýr
(1054den beri) devam eden aforozun
kaldýrýlmasýnda anlaþýrlar. 7 Aralýk 1965
yýlýnda Vatikan ve Fenerde ayný anda yapýlan
törenle aforozun karþýlýklý olarak kaldýrýldýðý
ilan edilir. Aslýnda bunda soðuk savaþýn
getirdiði siyasi atmosferin etkisi büyüktür.
Ýki taraf da kominizim ve dünyadaki din
karþýtý hareketlerde ortak tavýr alma
konusunda mutabýk kalýrlar.
Yeni dönemde patrikhaneyi, 1967de Papa
VI. Paul, 1979da ise Papa Ýkinci Jean Paul
ziyaret eder. Papa VI. Benedikt de,
cumhuriyet döneminde Patrikhaneyi ziyaret
eden üçüncü papa olacaktýr. Bu arada
Patrikler de Vatikana, karþýlýklý ziyaretlerini
sürdürürler. Bu dönemde, birkaç istisna
hariç, iliþkiler gayet iyidir. Örneðin Doðu
Bloðunun daðýlmasýyla birlikte burada
Vatikan ve Patrikhane arasýnda nüfuz
mücadelesi yaþanýr. Patrik Vartholemeos,
Vatikandan, Ortodoks Dünyasýnda
propaganda yapmamasýný ister ve 1990da
Vatikanla diyalogu askýya alýr, birkaç yýl
sonra diyalog yeniden baþlatýlýr ve bu günlere
gelinir.
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Patrikhane 19.yydaki ayrýlýklarla birlikte eski
gücünü ve nüfuzunu kaybetmiþtir. Bu gün
Patrikhanenin, çoðunluðu ABD ve Avrupa
olmak üzere, yurt dýþýnda 7 milyon 750 bin
civarýnda bir üyesi bulunmaktadýr. Türkiyede
ise iki bin kiþilik bir cemaate sahiptir. Ayrýca

Moskova, Gürcistan, Sýrbistan, Romanya ve
Bulgaristan, Ýstanbul/Fener Patrikhanesinden
baðýmsýz birer Ulusal Patrikliktirler.
Yunanistan, Kýbrýs, Arnavutluk, Polonya
kiliseleri de ayný þekilde Fenerden ayrý,
Baðýmsýz Kiliselerdir. Çek, Slovakya,
Finlandiya ve Estonya Kiliseleri ise
otonom/özerk kiliselerdir. Baðýmsýz olanlar,
kendi kiliselerinin baþlarýný (baþpiskoposlarýný)
kendileri seçerken, özerk olanlarýnki ise Fener
Patrikhanesi tarafýndan seçilir. Ancak
baðýmsýz olanlar, ayinlerde en baþta Ýstanbul
Patriðinin adýný anmak zorundadýrlar. Bu
gün patrikhane, tarihten gelen
Ekümeniklik iddiasýný, fýrsat bulduðu her
türlü uluslararasý platformlarda
sürdürmektedir. Bu da ayrýca tartýþýlmasý
gereken baþlý baþýna bir konudur.
Fener, bu gün ayrý bir devlet olarak tanýnan
ve bir milyarýn üzerinde bir kitleye hitap
eden Vatikanla mukayese edilince, eski güç
ve iktidarýnýn çok uzaðýndadýr. Patrikhane,
Ruhban okulu, Ekümenikliðinin tanýnmasý,
vakýf mallarý, tüzel kiþiliðinin tanýnmasý gibi
kendi sorunlarýný dile getirmek, içerde ve
dýþarýda prestij saðlamak için Vatikandan
gelen diyalog ve birlik çaðrýsýna daha çok
ihtiyaç duymaktadýr. Dolayýsýyla Papanýn
ziyaretini de Müslüman bir ülkeye yönelik
ziyaret deðil, tarihten beri iki kilise arasýnda
süregelen iliþkilerin bir devamý olarak görmek
daha doðrudur. Papanýn, ziyaret öncesi,
Ýslam aleyhindeki görüþlerini dile getirirken
Latince bir kaynak yerine, Ortodoks Bizans
Kralý II. Manuel Paleologus'tan alýntý yapmasý
da, bu amaca yönelik olarak Ortodoks
dünyasýna yapýlmýþ bir jest þeklinde
algýlanabilir.

Oryantalizm ve Oryantalist kavramlarýyla
ilgili olarak birçok tanýma rastlanmakla
beraber, bu tanýmlar iki kategori altýnda
incelenebilir aslýnda. Birinci kategoriyi,
Oryantalizmin akademik bir ilgi ve merak
saikiyle oluþturulduðunu savunan ve bu
manada Oryantalizme olumlu anlam
yükleyenler oluþtururken; ikinci kategoriyi
ise, Oryantalizme toplum ve kültür
incelemelerinde yüklenen Batý merkezli iþlev
ve bunun yarattýðý neticeleri göz önüne alan
ve ona negatif anlam yükleyenler
þekillendirir. Bununla birlikte, bu iki
kategorinin birbirine kökten karþýt ve
birbirinin panzehiri olduðu da düþünülemez.

Mehmet ÇÝÇEK

ORYANTALÝZMÝN
MAÐRUR SERÜVENÝ

Ýlkçaðlarda Doðu/Batý Ayrýmý
1

Oryantalizm: Batýnýn Doðu hakkýndaki
imajlarý ya da Doðuya iliþkin Batýlý kolektif
muhayyile..
Yücel Bulut

Oryantalizm ve Oryantalist
Önceleri birer unvan olarak
kullanýlan Oryantalist ve
Oryantalizm kavramlarý, sonradan
tedavülden kalkan bir etiketlendirmeden
ibarettir. Bu tedavülden kalkýþla ilgili iki
nedenden söz edilebilir. Bunlardan biri, ikinci
dünya savaþýndan sonra Doðunun
incelenmek üzere uzmanlýklara ayrýlmasý,
diðeri de oryantalizme yönelik özellikle
Edward Saidin Oryantalizm adlý çalýþmasýnda
kendisini gösteren- aðýr eleþtirilerin etkili
olmasýdýr.

Oryantalizmin inceleme nesnesi Doðudur,
ancak bunun Batýnýn bizzat kendisiyle,
kendisini algýlama ve bu algýyý yaygýnlaþtýrma
düþüncesiyle ilgili olduðu da belirtilmelidir.
Oryantalizmin yaþam zeminini oluþturan
Doðu/Batý ayrýmý ve farklýlaþmasýyla ilgili
olarak, dikkatleri, insanlýðýn medeniyete
geçiþ süreci üzerine yoðunlaþtýrmak gerek.
Her þeyden önce Medeniyet, yerleþik hayata
geçiþ; yerleþik hayata geçiþ ise tarýma dayalý
bir hayat demek. Bu baðlamda, haritadaki
bu iki yönün, bu iki coðrafyanýn (Doðu/Batý),
tarýma ve tarým üretimine farklý bakýþlar
sergiledikleri görülür ve bu bakýþ açýsý
farklýlýðý, coðrafi yönlerin dýþýnda, zihin
dünyasýnda da bir Doðu/Batý ayrýþmasýnýn
oluþmasýnda büyük bir önem taþýr. Doðu
tarýmda artý deðer üretmeye çalýþýrken ve
bunu önemserken, Batý ise ihtiyaçlarýndan
dolayý; bu artý deðere yani tarým üretimine
ticaret ve yaðma gözüyle bakmaktadýr.
Zira Batýda ülkeler meþruiyetlerini bu
iliþkideki konumlarýna göre kazanmakta ve
adam olma rüþtlerini bu sahadaki
becerileriyle ispatlamaktaydý. Ýþte bu noktada
Batýnýn kendi kökeni olarak kabul ettiði
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Yunan medeniyetinin, yeniçaðda tarih
sahnesine çýkýþý, Batý zihniyeti için büyük bir
dönüm noktasýný teþkil eder. Yunan
medeniyeti, bir yandan Doðunun ürünlerini
yaðmalama ve resmi ticaret yoluyla Batýya
aktarabilme meziyetini sergilemiþti. Diðer
yandan da Asyanýn duyduðu hammadde
ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere Avrupayý
örgütleme baþarýsý göstermiþti. Ve böylece
Batýnýn gözünde söz konusu konumunu
kazanmýþ ve devam ettirebilmiþti. Neticede
Yunan medeniyetinin bu icraatlarý, ilk çaðda
özellikle Batý zihin dünyasýnda Doðu/Batý
kutuplarýnýn oluþmasýnda önemli bir
kilometre taþý olarak çoktan yerini almýþtý.

Orta Çaðdan Aydýnlanmaya Avrupada Ýslam
Ýmajý
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Ortaçaðda Doðu-Batý iliþkileri yeni bir
olguyla karþý karþýyadýr: Ýslam. Bu din
Avrupada ve Asyada hýzlý bir þekilde
yayýlýyordu. Ve Avrupa devletlerinin
Müslüman güçlerine karþý koyabilmek,
Akdeniz ticaretinde kaybettikleri ticaret
imkânlarýna tekrar kavuþabilmek üzere
güçlerini birleþtirmeleri gerekliydi. Böylece
Avrupada var olan Kilise ile dünyevi krallýklar
arasýndaki gerilim, ortak düþman
düþüncesiyle rafa kaldýrýlma yoluna girmiþti.
Sonuçta Hýristiyanlýk, Avrupa ile
özdeþleþmeye baþladý. Bu çaðda baþlatýlan
Haçlý seferleri bu durumun bir yansýmasýydý.
Hýristiyanlýk, Haçlý seferlerinin motive edici
gücü olarak öne çýkarýlsa da, sonuçlarý
açýsýndan bakýldýðýnda, söz konusu seferler
Batý Avrupanýn Doðu karþýsýnda siyasi ve
ekonomik üstünlük arayýþlarýnýn ifadesiydi.
Ve bu durum, seferlerin dini amaçla yapýldýðý
iddialarýný tartýþýlýr kýlmaktaydý. Ancak yine
de kilise, kendisi için rakip olarak
Müslümanlarý görüyordu. Batý toplumunu,
Müslümanlarýn mevcut siyasi ve manevi
üstünlüðünün etkilerinden koruma ve kendi

otoritesini dýþ düþman karþýsýnda tüm
Avrupaya benimsetme çabasý, Kilise
tarafýndan oluþturulan Müslüman imajýnýn
temel iki belirleyeniydi.
Haçlý seferlerinin sonuçlarýndan biri, Bizansýn
Avrupa için önemini kaybetmesiydi. Diðer
bir sonuç, Doðu Akdeniz ticaretinin
Avrupalýlara yeniden açýlmasýydý. Böylelikle
Avrupa ülkeleri Doðunun zenginliklerinden
yararlanma imkâný bulmuþlardý. Haçlýlar
beraberlerinde sadece ticari mallar deðil,
yazýlý eserler de taþýmýþlardý Batýya. Haçlý
seferlerinin meþruiyeti, Batý toplumunda
oluþturulmaya çalýþýlan düþman Müslüman
imajýyla saðlanmaya çalýþýlmýþtý. Ancak bu
seferlerle ilgili, Ýslam uygarlýðýnýn birikim ve
zenginliklerinden yararlanma arzusunda
olan bir üst sýnýfýn varlýðý da ortadaydý.
Doðudaki felsefe kitaplarýnýn Latinceye
tercüme edilmeye baþlanmasý bunun en açýk
göstergesiydi. Doðu, Batý için felsefenin
beþiðiydi.
13. yüzyýlda Batý, Haçlý seferlerine lüzum
olmadýðýný düþünenler ile daha fazla sayýda
ve daha iyi donatýlmýþ Haçlý seferlerinin
düzenlenmesini savunanlar arasýndaki
çekiþmelerle çalkalanýyordu. Ancak her iki
grubun ortak düþüncesi Ýslam akidesinin
entelektüel muhtevasýnýn çürütülmesiydi.
15. yüzyýlýn sonunda 1492 senesinde
meydana gelen iki olay, hem Avrupa hem
de dünya tarihi için oldukça önemli sonuçlar
doðurmuþtu. Bunlarýn ilki Ýspanyanýn
(Gýrnata) yeniden fethedilmesi; ikincisi,
Amerikanýn Avrupalýlar tarafýndan
bulunmasýydý. Batýda bu geliþmeler
olurken, Osmanlý devleti, Batý için büyük
tehlike olmaya devam ediyordu.
16. yüzyýlda Osmanlý Devleti, Avrupadaki
rakip devletlerin, desteðini alma ihtiyacýný
duyduklarý tek dünya gücüydü. Bu yüzyýlda
Batý toplumunun Osmanlýnýn þahsýnda

Doðuyla geliþtirdiði siyasi ve ekonomik
iliþkilerdeki yoðunluk, Batýda 16. yüzyýlý,
Müslüman Doðu hakkýnda nispeten daha
objektif deðerlendirmelerin yapýldýðý bir
dönem olarak öne çýkardý. Yüzyýlýn baþlarýnda
Doðu ile yapýlan ticaretin artmasý ve bu
doðrultuda Hindistan kumpanyalarýnýn
kurulmaya baþlanmasýyla birlikte, Batýda
Doðu araþtýrmalarý yapan kürsülerin sayýsý
artmaya baþladý. Bütün bu geliþmelerde
Akdenizin dünya siyasetindeki öneminin
azalmasý da etkili olmuþtu. Batýnýn bu
dönemde Ýslam ve özellikle Osmanlý devleti
ile ilgilenilmesinin ardýnda, kendi üzerine
düþünme ve kendisini ýslah etme arzusu
yatýyordu aslýnda.

Aydýnlanma Çaðýnýn Doðusu
17. yüzyýlýn sonlarýna doðru, Osmanlý
Ýmparatorluðunun güç kaybettiði iyice
ortaya çýkmýþtý. Ayný dönemde Fransada
yaþanan Aydýnlanma hareketi, Doðunun
dinî olmayan bir biçimde araþtýrýlmasý
yolunu açmýþtý. Asyaya duyulan genel ilgi,
akademik araþtýrmalarý teþvik etmekteydi.
Bu manada, Ýslam Ansiklopedisinin ilk
taslaðý olarak kabul edilen Bibliotheque
Orientalein ilk baskýsý 1697 yýlýnda
yapýlýrken; yirmi yýl kadar sonra da 1001
Gece Masallarý Antoine Galland tarafýndan
Fransýzcaya tercüme edildi. Hâsýlý, Batý
dünyasýnda 17. ve 18. yüzyýl boyunca Doðu
etrafýnda üretilenler, bir önceki yüzyýla
oranla, son derece zengin ve verimli bir
birikimi ortaya koyuyordu. Bu laf kalabalýðý
ve Doðunun birden çok yüzünün
þekillenmesinde ona eþlik eden çeþitlilik,
belki de, bu dönemi tasvir eden evrimin
bir iþaretiydi. 16. yüzyýldaki sömürgeci
yayýlmanýn maðrur varisi Avrupa, kendini
tehdit altýnda hissetmeyen birinin güven
dolu sükûnetiyle, artýk rahat rahat
inceleyebileceði ve öteki olarak

tanýmlayabileceði Doðuya, 18. yüzyýlda,
entelektüel açýdan daha geniþ imkanlarla
birlikte geri dönmüþtü. Hýristiyanlýk
ideolojisinden baðýmsýz, hatta onunla
rekabet eden yepyeni bir dünya görüþü
varlýk kazanýyordu. Ve bu dünya görüþünü,
Aydýnlanma çaðýnýn ilahi müeyyidesi
olmayan bir siyasi sistem, esrarsýz bir
din, dogmasýz bir ahlak kurma peþindeki
akýlcý, ilerici ve laik ideolojisinden baþkasý
tanýmlayamazdý. Bu yeni hayat algýsý,
görece, önyargýlardan baðýmsýz bir açýk
görüþlülüðü getirmiþti. Yalnýz ortada tuhaf
bir çeliþki vardý, görülmek istenmeyen. Bir
yandan dini önyargýlar atýlmaktaydý, ama
öte yandan çaðýn þartlarýna uygun yeni
önyargýlar oturtulmaktaydý insan zihnine.
Bu dönemde Doðu, bir anlamda Batýnýn
kendisine uzaktan, farklý açýlardan
bakmasýna imkan veren bir araç olarak
kullanýlacaktý artýk. Özellikle 18. yüzyýlda
görüleceði üzere, aydýnlanma filozoflarý
Ýslamý ve Hz. Muhammedi, Kilisenin temsil
ettiði Hýristiyanlýk anlayýþýnýn eleþtirilmesinde
bir araç olarak kullanmaktaydý.
Batýlý muhayyiledeki Doðu imajý, gittikçe,
gidip kurtarmalarý için Batýyý bekleyen
edilgen bir nesneye dönüþmekteydi. Leibniz,
4. Louisyi bir Kurtarýcý olarak,
imparatorluðunu Mýsýrdan yeryüzünün en
geri kalmýþ halklarýna kadar yaymasý yani
onlarý da kurtarmasý yolunda teþvik
ediyordu. Doðu, Avrupanýn çeþitli amaçlar
için kullanacaðý bir kavramsallaþtýrmaya
ve dolayýsýyla da þeyleþtirmeye maruz
kalacaktý: Tecessüs, bilgi, egzotizm ve ayýplama
nesnesi.. Daha sonra da bir mukayese
malzemesi.. Avrupanýn Doðuda çoktandýr
liman acentelikleri, tüccarlarý, elçileri,
seyyahlarý, casuslarý vardý ve çok geçmeden
bilginleri de oldu. Neticede emperyalist
Avrupa, oryantalist ideolojiyi kullanmaya
devam etmekte hiç bir sakýnca görmüyordu.
O nedenle radikal Fransýz jakobenler ülke
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içinde Kiliseye karþý savaþýrken, ülke dýþýnda
ona dayandý ve emperyalizm, Ýslama galebe
çalmak için, bir dayanak olarak, önce
Hýristiyanlýðý ve sonra seküler hümanizmi
kullandý.

örneðiydi. Zira Batýlý resmi tarihçiler,
Napolyonun Mýsýr iþgalini Fransýz ordularý
Mýsýrý fethetmediler, kurtardýlar þeklinde
aktarmaktaydý.

Romantizmin Doðusu
19. yüzyýlda Doðu Araþtýrmalarý
19. yüzyýl, Avrupanýn dünyanýn geri kalan
kýsmý üzerinde kurduðu belirleyici bir
egemenliðin kesinleþtiði bir yüzyýldý. Her
þeyden önce Oryantalizmin akademik bir
disiplin olarak kurumsallaþmasý, modern
sosyal bilimlerden de destek alarak geliþmesi
bu dönemde gerçekleþmiþti. Önceki
yüzyýllarda Avrupada Ýslam ve Doðu hakkýnda
yaygýn olan imaj, yeni üretilen söylemler,
yöntemler ve bilimler ýþýðýnda daha bilimsel
bir çerçevede sunulmaya baþladý. Bu dönemin
Oryantalist çalýþmalarýnda görülen bir diðer
husus da, Batýnýn üstünlüðünü vurgulayýcý
Doðu imajýnýn Doðululara da kabul
ettirilebilmiþ olmasýydý. Batý dünyasý, siyasal
ve ekonomik alanda dünya egemenliðini ele
geçirmesine paralel olarak, kendisini, dünya
tarihinin doðal geliþiminde nihai halka ve
tarihin nihai amacý olarak tanýtmýþ, bu yeni
Batýlý bilinç Batý-dýþý halklara dayatýlmýþtý.
Artýk yazýlan ve sunulan Avrupa tarihi, ayný
zamanda, dünya tarihi anlamýna da gelecekti.
Batý, kendisinde Doðuyu çürümüþlükten
kurtarma, onu biçimlendirme gücü
görmekteydi. Doðu, Batýnýn muhtaç olduðu
zenginliklere sahipti, ancak artýk bu
zenginlikleri kullanamamaktaydý. Doðunun
sahip olduðu zenginlikler, insanlýk için,
Doðululara býrakýlamayacak kadar önemliydi.
Batýlýnýn kendi kendine yüklendiði misyon,
Doðu halkýný kendi despotundan
kurtarmak, daha doðru bir deyiþle, yerli
despotun yerini almaktý.
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Bu baðlamda Napolyonun Mýsýrý iþgali, 19.
yüzyýl Batý dünyasýnýn Doðuya bakýþýnýn bir

Alman Romantizmi Doðuda, Aydýnlanmanýn
akýlcýlýðýna, sonra da doðmakta olan sanayi
toplumunun üreticiliðine düþsel ve ideolojik
bir karþý denge arýyordu. Artýk Doðu, yalnýzca
bir ayna deðil, Helen öncesi Antikçaðý
Avrupa evrenselliðinin hizmetine sokan bir
tarih düþüncesi içinde tutarlýlýk, bütünlük
ve süreklilik arayan Batýlý bir uygarlýðýn
vazgeçilmez tamamlayýcýsýydý. Bu
beklentilerle gerçekleþtirilen Doðu/Hint
düþüncesinin keþfi, Germen ýrkýna, kendi
tarihini geniþletme, yeni bir mitoloji kurma,
klasik edebiyatýn dar çerçevesini yýkma ve
Latin zekâsýndan öç alma fýrsatý veriyordu.
Doðuya dönük iþtahlarý kabartan bu yöneliþ,
þarkiyat incelemelerinin yeni bir itibar
kazanmasýna yardým edecekti. Ancak,
Hindistanla ilgili bilgiler derinleþtikçe düþ
kýrýklýðý artmýþ ve Romantikler, YahudiHýristiyan dünyasýndan kopmaktansa her
zaman için Hindistandan kopmayý tercih
etmiþlerdi. Bu geliþmenin neticesinde, Doðu,
insanlýðýn çocukluk çaðý olarak
deðerlendirilmeye baþladý.

Hegel: Tarihin Doðulu Bilinçsizlikten Germen
Bilinçliliðine Ýlerleyiþi
20. yüzyýlda da, önceki yüzyýlda olduðu gibi,
Oryantalist düþünce Batýyý, tartýþmasýz bir
biçimde tarih felsefesinde, mükemmelliðin
son noktasý olarak görür. Böylece Dünya
tarihi Doðudan Batýya doðru ilerlemektedir.
Dipnot
1- Bu çalýþma, Yücel Bulutun Oryantalizmin Kýsa Tarihi adlý
eserinin tanýtýmýný amaçlamaktadýr.

DÝN, DÝL ve TOPLUM

Michelle LOUGEE
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Dr. Ali Hakan ÇAVUÞOÐLU

DÝN, DEÐÝÞÝM ve
ÝSTÝKRAR - I
Deðiþimin kaçýnýlmazlýðý
söyleminin dinin kutsallarý da dâhil
her alana sirayet ettiði bir dönemde
yaþýyoruz. Artýk kutsal olan bu söylemin
bizatihi kendisi adeta... Deðiþimi sorgulamak
ise akýntýya kürek çekmek, neredeyse...
Çaðdaþ ulemanýn da bu söyleme fazlaca
kapýldýðýný ifade etsek, sanýrým ezmânýn
teðayyürü ile ahkâmýn da teðayyür edeceði
ilkesini inkâr etmiþ sayýlmayýz. Ahkâmýn
deðiþmesi ile Dinin deðiþmesinin ayný þeyler
olmadýðý aslýnda herkesin malumu.
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Böylesine bir konuyu birkaç sayfalýk bir dergi
yazýsýnda efrâdýný câmi aðyârýný mâni bir
tarzda ortaya koymanýn güçlüðü de apaçýk
ortada. Deðiþim olgusu antropolojik,
sosyolojik, tarihsel ve ekonomik boyutlarýyla
baþlý baþýna bir inceleme konusu. Bu alanlarda
kabul görmüþ bilimsel verilere sahip
olduðumuzu farz etsek bile, genelde Din
özelde Ýslamýn deðiþim ile iliþkisi yine çok
yönlü bir biçimde ele alýnýp ortaya konmalý.
Dinin bizatihi bir deðiþim projesi olmasý ve
tarihe müdahale ederek deðiþtirmesi
konunun bir boyutu iken, deðiþen zaman,
mekân ve insan unsuruna göre dinlerin
deðiþmesi bir diðer boyutunu
oluþturmaktadýr. Ýslamýn vahyedildiði
dönemdeki ilke ve uygulamalarýnýn yine
zaman, mekân ve insan unsurunun
deðiþmesine baðlý olarak deðiþip deðiþmediði
sorusuna cevap vermek ise önümüze apayrý
bir araþtýrma alaný açmaktadýr. Dolayýsýyla
bu yazýnýn bizleri bir yazý dizisine doðru
sürükleyebileceðini þimdiden söylemek
zorundayým. Ama buradan konuyu tüm
boyutlarýyla tahlil etmeye niyetli olduðumuz
sonucu da çýkartýlmamalý.

Günümüzde Din ve Deðiþim konusu,
maalesef genellikle Dinin deðiþerek,
deðiþimin etkisinde kalarak zayýflamasý;
toplumdan ve hayattan uzaklaþmasý, adeta
tükenmesi ve tarihte kalmasý amaçlanarak
gündeme getirilmektedir. En azýndan bu
izlenim verilmektedir. Hâlbuki Din, içerdiði
deðiþmez öz ve deðerler ile her an insana,
topluma ve hayata müdahil/hâkim olmak,
böylece insanýn ve toplumlarýn dengesini
korumak; barýþ, adalet ve huzuru temin etmek
için vardýr. Ýnsanlýk tarihinin bir gerçeði olan
deðiþimin baþ döndürücü boyutlara ulaþtýðý
günümüz dünyasýnda, bir taraftan da istikrar
ve sükûnet arayýþlarýnýn had safhaya
ulaþtýðýna hep birlikte þahidiz. Bu baðlamda,
özünde barýndýrdýðý deðiþmez ilkeler, deðerler
ve güzellikler ile Ýslâm, insanoðlunun
güvenerek sýðýnabileceði en sakin liman olma
özelliðini hâlâ korumaktadýr.
Bu baðlamda biz, öncelikle, deðiþime bir
fazilet olarak deðil, bir olgu ve gerçeklik
olarak bakmaktan yanayýz. Deðiþim modern
insanýn hayatýnda kendisini zoraki hissettiren
bir olgudur. Ama bu olgu özellikle de Batý
toplumlarýnda öylesine sýnýrsýz ve baþ
döndürücü bir hýzla yaþanmaktadýr ki, insan
tüm deðerleri, sabiteleri, idealleri, geçmiþle
baðýný, kýsacasý kendi varlýðýna anlam
kazandýran her þeyi adeta kaybetmiþtir.
Hatta kaybolan, insanýn bizzat kendisidir.
Þirazesini kaybeden insan, artýk sadece kendi
türünün deðil ayný zamanda doðanýn ve
tüm evrenin kurdudur.
Bu baðlamda aklýmýza hemen Kur'ân-ý
Kerîm'de sýk sýk kullanýlan, "ölçü" ve "denge"
anlamlarýndaki mîzan kelimesi geliyor. Allah
Teala, bütün evreni ölçü ve denge ile
yarattýðýný, evrenin varlýðýný devam
ettirmesinin de bu ölçü ve dengenin
korunmasýna baðlý olduðunu ifade ediyor
(Rahman 55/7-9). Kur'ân-ý Kerîm'de sözü
edilen bu ölçü ve denge, tabiat bilimlerinin
keþfettiði ve insanoðlunun bilgisine sunduðu
"doða kanunlarý"ndan baþka bir þey olmasa

gerek. Ýnsanoðlu, yeryüzünde güven ve
huzur içinde yaþayabilmek için her þeyden
önce, evrenin hamuruna katýlan bu iksiri
bozmamalý, yani doðayý ve çevreyi, ihtiraslarý
ve arzularý uðruna ölçüsüz ve dengesiz bir
þekilde tahrip etmemeli.
Bu gerçeði, Peygamberi ve Kitabý aracýlýðýyla
bizlere bildiren Yüce Yaratýcý, görmeyen
gözler ve duymayan kalpler için baþka
uyarýcýlar da var etmiþtir (Araf, 7/171). Bir
mütefekkirimizin ifadesiyle, göklerin, aðacýn,
topraðýn, çiçeðin, suyun, balýðýn, kýsaca tüm
evrenin özüne yerleþtirilmiþ ölçüler var.
Zorlandýðý zaman bedelini ödetecek ölçüler
bunlar. Göðün ölçüsünü bozarsak dünyanýn
ölçüsü de bozuluyor, iklimler alt üst oluyor,
mevsimler yer deðiþtiriyor. Geçtiðimiz yýllarda
ülkemizde yaþanan ve hepimizi üzüntüye
boðan deprem hadisesinin, ölçüye riayet
etmemenin bir bedeli olduðunu artýk
bilmeyen yok. Topraðýn, demirin, kumun,
çimentonun ölçüsüne uyulmamýþ ve iksir
bozulmuþtu. Sonuç ortada. Bedeli çok aðýr
oldu. Demek ki bir gerçek var ortada: Evrenin
hamuruna katýlan ölçü ve denge iksiri hep
sabit kalmalý, deðiþtirilmemeli. Yoksa düzen
bozuluyor, fesat ve tahribat ortaya çýkýyor.
Yani deðiþmek, deðiþtirmek her zaman
olumlu sonuçlar doðurmuyor. Özüne
dokunulmamasý, hep korunmasý gereken
bir takým hassas ölçüler ve deðerler var.
Ýþte bu gerçek, insan ve toplum söz konusu
olduðu zaman da geçerlidir. Ýnsan evrenin
özüdür. Adeta evrenin bir modeli, bir küçük
evrendir. Ýnsan da, yeryüzü gibi, toprak, su,
aðaçlar ve balýklar gibi ölçü ile yaratýlmýþtýr.
Ýþte insanýn ve insanlarýn oluþturduðu
toplumun deðiþmezleridir bu ölçüler. Ýnsan
hayatýný anlamlý ve huzurlu kýlan, istikrar ve
sükûneti saðlayan bu ölçüler, bilimsel
geliþmelere, teknolojik ilerlemeye, artan
üretime ve kültürel deðiþime raðmen varlýðýný
sürdüren Din'in deðiþmez deðerleridir. Ýnsan
ve toplum hayatý için þaþmaz ölçüler koyan
Din'in bu deðiþmez deðerlerini, "adalet"

kavramý ile özetleyebiliriz. Adalet, evrenin
olduðu gibi, insanýn, toplumun, devletin
yani mülkün de temelidir. Adalet ortadan
kalkarsa, yani insanýn ve toplumun ölçüsü
bozulursa karþýmýza bir baþka deprem çýkar:
Ýnsanýn depremi ya da toplumun depremi.
Yerkürenin sarsýldýðý, duvarlarýn ve binalarýn
yýkýldýðý hatta yerin dibine geçtiði gibi,
toplum da sarsýlýr; aileler, insanlar yýkýlýr;
kimsesiz çocuklar, kula kulluk etmek zorunda
kalan dertli ve biçare insanlar ortaya çýkar.
Kur'ân-ý Kerîm'in ifadesiyle, düzen bozulur,
yeryüzünde fesat ve bozgunculuk hâkim
olur (Arâf, 7/85; Hûd, 11/84-85; Þuara, 26/181-183).
Din, insanoðluna bu deðiþmez gerçekleri
bildirmek için gelmiþtir. Dinin özü ve asýl
amacý, insanýn hamurundaki bu deðiþmez
ölçüleri öðretmek, anlatmak, insanlarý bu
ölçülere uymaya çaðýrmaktýr. Ýnsan ve
toplum hayatýnda tarih boyunca þüphesiz
büyük deðiþimler, geliþmeler olmuþtur,
olacaktýr da. Ama hem insanýn hem de
toplumun, "doða kanunlarý" gibi deðiþmez
yasalarý vardýr. Ýnsanoðlu bu yasalarý, en
saðlýklý biçimde, Yüce Yaratýcý'nýn gönderdiði
Peygamber ve Kutsal Kitab'ýn rehberliðiyle
öðrenebilir. Peygamber'in tanýnmamasý,
Kutsal Kitab'ýn görmezden gelinmesi,
insanoðlunun Yüce Yaratýcý tarafýndan
konmuþ olan ölçüleri deðiþtirmeye kalkmasý
adaleti ortadan kaldýracak, bu da sözünü
ettiðimiz toplumsal bir depremi beraberinde
getirecektir. Bu durumda, fesat ve
bozgunculuða dayanýklý insanlar ve
toplumlar inþa etmek, depreme dayanýklý
binalar yapmaktan daha öncelikli ve hayati
bir gereklilik olarak karþýmýza çýkýyor.
Dolayýsýyla din, deðiþim rüzgârlarýnýn
sersemlettiði, sükûnet arayýþýndaki insanlýðýn
sýðýnabileceði son limandýr. Yani din, çýlgýnca
deðiþen ve öðüten bir dünyada, geçmiþini
ve kendisini arayan insana, teðayyür edebilen
ahkâmýndan ziyade deðiþmeyen ilkeleri ve
deðerleriyle çok daha anlamlý gelecektir.
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DÝL ÜZERÝNE
Dil, Düþünce ve Varlýk
Klasik düþüncede dil, düþünce ve dýþ
varlýk müstakil birer varlýk seviyesi
olarak görülür. Bu düþünceye göre
tek tek bütün nesneler/þeyler; dýþ dünyada
mevcut olarak bulunmaktadýr. Söz konusu
varlýklarýn suretleri, soyutlama yoluyla zihinde
hasýl olmakta ve son olarak zihinde oluþan
bu suretler lafza bürünüp dile getirilmektedir.
Zihnimizde oluþan anlamlar hariçteki
varlýklarýn sureti, dildeki kelimeler de zihindeki
suretlerin/anlamlarýn sembolü ve göstergesi
olmaktadýr.
Kelimenin karþýlýðýnda/hizasýnda zihindeki
suretin mi yoksa hariçteki varlýkýn mý
bulunduðu meselesi ayrý bir tartýþma alaný
olmakla birlikte, þu hususu vurgulama
imkanýna sahibiz: Kelimeler anlamlarýn
kalýplarý, bir baþka deyiþle elbiseleridir. Bu
yargýnýn çaðrýþtýrdýðý ilk þey; anlamlarýn esas
itibariyle kelimeler sayesinde bilinebilir hale
geldiðidir. Buna ilaveten anlamlarýn sabit
olduðunu, lafýzlarýn ise sonradan bu sabit
anlamlara bir þekilde tayin edildiðini, bir baþka
deyiþle önce anlamýn daha sonra kelimenin
geldiðini söyleyebiliriz.
Dil-düþünce ve dil-dýþ varlýk arasýndaki irtibatý
göstermesi bakýmýndan Gazalînin þu satýrlarý
oldukça önemlidir.
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Dildeki lafýzlar, zihinde mevcut bulunan þeylerin
(suretlerin) delili (göstergesi)dir. Zihinde olan
ise dýþ dünyada olana mutabýk bir surettir. Eðer
dýþ dünyada varlýk olmasaydý zihinlerde suret
resmolmazdý. Eðer zihinde suret resmolmasaydý
insan onu duyamaz, hissedemezdi. Eðer insan
duyamayýp hissedemeseydi dile getiremezdi. Þu

halde; lafýz, ilim ve malum (kelime, anlam ve
nesne) birbirinden farlý üç ayrý þeydir. Ancak
birbirlerine uyumlu ve paraleldir.
Dilde varlýk (kelime), zaman unsuruna baðlý
olarak ve muhtelif bölgelerin adetlerine göre
deðiþiklik arzedebilir. Zihinde ve hariçte varlýk
ise zamana ve milletlere (kültürlere) göre
deðiþiklik arzetmez. (Gazali, Makasýdul Esma)

Bu paragraflarda da açýkça görüldüðü üzere
dýþ dünya, düþünce ve dil üçlüsü varlýðýn
tezahür ettiði ana eksenlerdir ve birbiriyle
yakýndan irtibatlýdýr. Buna göre; adýna dýþ
dünya dediðimiz, dil ve düþünceden baðýmsýz
bir gerçeklik alaný vardýr. Eðer böyle bir
alan olmasaydý, buradan hareketle düþünce
ve dile geçiþ imkaný bulamazdýk. Bu alan,
bizim bütün düþüncelerimizin temelini
oluþturur. Bu nedenle, dýþ dünyada herhangi
bir þekilde karþýlýðý olmayan varlýklarýn tasavvur
edilmesi mümkün deðildir. Ancak insan, hayal
gücü sayesinde, dýþ dünyadan aldýðý veriler
üzerinde tasarrufta bulunabilir ve hariçte
olmayan þeyleri tasavvur edebilir. Buna göre
zihnimizde bulunan her bir suret/anlam ya
birebir dýþ dünyadan alýnmýþtýr yahut dýþ
dünyadan alýnan unsurlardan türetilmiþtir.

Kelime ve Anlam
Kelimeler ile anlamlar arasýndaki iliþkinin
niteliði, klasik dilbilimin tartýþtýðý baþlýca
alanlardan biridir. Yukarýdaki paragrafta
Gazalînin de oldukça veciz bir þekilde belirttiði
gibi; eþyanýn/nesnenin dýþ dünya ve zihinde
bulunuþ þekli, her zaman ve mekanda aynýdýr,
yani evrenseldir.1 Ancak dilde varlýk seviyesi;
yani bu nesne ve þeylerin adlandýrýlýþý, dilde
ifade ediliþ þekilleri evrensel deðildir. Çünkü
her milletin dili; dolayýsýyla dýþ dünyayý
algýlama/adlandýrma, kavramsallaþtýrma tarzý
farklýdýr ve kendine özgüdür. Hal böyle olunca;

kelime ile anlam arasýndaki delalet irtibatýnýn
(gösteren-gösterilen iliþkisinin) zorunlu
olmadýðýný söyleyebiliriz. Aksine bu, sonradan
kurulmuþ (vaz edilmiþ) bir irtibattýr. Bu irtibatý
kimin kurduðu, irtibatýn niteliði ve kýsýmlarý
gibi meseleler baþlý baþýna bir tartýþma konusu
olup klasik dilbilim çalýþmalarý içerisinde vaz
ilminin inceleme alanýna girer. Biz þimdilik
bu sorularý bir kenara býrakalým ve kelime ile
anlam arasýndaki bu kurulmuþ irtibata biraz
daha yakýndan bakmaya çalýþalým.

Zorunluluk ve Ýmkan
Herhangi bir þey (nesne, anlam, kelime yahut
bu unsurlar arasýndaki iliþki) kendiliðinden
var olamýyor ve fakat varlýðýný kendi dýþýndaki
bir iradeden alýyorsa, bu durumda bu þey,
onu var kýlan iradeye baðlý demektir. Söz
konusu irade nasýl tecelli ederse, o da o þeklide
varlýk kazanacaktýr. Ortaya çýkan bu þeyin
yahut bir iliþki tarzýnýn; kendisini var eden
iradeye baðlý olma hali ve farklý þekillerde
var olma imkaný, hakkýnda konuþtuðumuz
þeyin yada iliþkinin zorunlu deðil mümkün
olduðunu gösterir. Þu halde; iki þey arasýnda
kurulmuþ bir irtibat, zorunlu deðil, bilakis
keyfîdir (arbitrary).
Kelime ve anlam arasýndaki irtibatýn niteliði
üzerinde düþünürken dikkat etmemiz gereken
ilk husus budur. Buna göre kelime ve anlam
arasýndaki irtibat keyfîdir, zorunlu deðil. Bu
keyfîlik zýmnen, söz konusu irtibatýn bir baþka
þekilde ve yeniden kurulabileceðine iþaret
eder. Ancak bu, ilk bakýþta zannedildiði kadar
kolay deðildir. Çünkü kelimeler anlamlarýný
bir kere bulduktan sonra, yani dil, oluþumunu
tamamlayýp toplumsallaþtýktan sonra, bireyleri
adeta esir alýr. O âna kadar keyfî olan irtibat
birden bire fertleri tahakkümü altýna alan bir
zorunluluða, kýrýlmasý imkansýz bir zincire
dönüþür. Kurulma aþamasýnda hemen her
türlü ihtimal ve imkana açýk olan yapýlar ve
iliþkiler, bir kere kurulduktan ve

toplumsallaþtýktan sonra artýk adeten
zorunlu hale gelir. Kelime-anlam iliþkisi de
böyledir tabi. Bu nitelikteki olgular karþýsýnda,
bireyin konumu da çift yapýlý bir durum
arzeder. Bir yönüyle önünde sýnýrsýz bir imkan
ve hareket alaný varken, öte yandan içinde
yaþadýðý toplumsal ve kültürel ortamýn aðýrlýðý
altýnda kalýr.

Tarihî-Toplumsal Varlýk Alaný ve Ýmkan
Kelime ve anlam arasýndaki irtibatýn niteliði
hakkýnda geçerli olan bu önermeler bütün
toplumsal yapý ve inþalar için de söz konusu
edilebilir. Bir iradeye baðlý olarak var olan
tarihî-toplumsal yapý ve iliþkiler zorunlu bir
alan deðildir. Yani bir baþka þekilde olmasý da,
en az bulunduðu þeklide olmasý kadar
mümkündür. Ancak bununla birlikte bir kere
kurulmuþ olan (vaz/inþa) toplumsal olgu artýk
bireysel iradenin çok ötesinde bir otorite
alanýna sahip hale gelir. Bu otorite ancak yine
toplumsal bir iradeyle/otoriteyle aþýlabilir.
Bu, olanýn olmasý gereken olmadýðý
anlamýna gelir. Yaþadýðýmýz çaðýn
anlamlandýrýlmasýna, karþý karþýya olduðumuz
düzenin tasvir ve tahlil edilmesine yönelik
bütün çabalar, evvelemirde böyle bir bilinç
durumunu gerektirmektedir. Toplumsal yapý
ve iliþkilerde olan asla olmasý gereken
deðildir. Olan ile olmasý gereken arasýnda
daima bir mesafe bulunur. Bu mesafe ne
kadar kapatýlmaya çaýþýlýrsa çalýþýlsýn,
bütünüyle ortadan kaldýrýlamaz. Bütün
imkanlarý ve açmazlarýyla yaþadýðýmýz dünya
hayatý ve insanî varoluþun gereðidir bu.

1- Zihnî varlýk seviyesinin evrenselliði meselesi modern
felsefede oldukça tartýþmalý bir konudur. Çünkü zihinde
sadece nesnelerin suretleri bulunmamaktadýr. Bunun
yanýnda itibarî varlýklar da söz konusu edilmelidir.
Ancak burada þu kadarýna iþaret etmele yetinelim:
Klasik düþüncenin, suretlerin evrenselliðini savunmasý
ile zihnî varlýk düzleminin bir bütün olarak evrensel
olup olmamasý birbirinden farklý þeylerdir.
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O AYET BÝZE NE KADAR
TESÝR EDÝYOR?
Kuran, en son nazil olan ilahî kelam..
Ýnsanlýðýn iki dünyayý tanýmasý için
Allah tarafýndan gönderilen yegane
klavuz.. O, üstün bir söz.. Onunla diðerleri
arasýndaki fark, Yaratanla yaratýlan arasýndaki
farka benziyor. Bu öyle bir söz ki, okunduðunda
üstünlüðü, Arap lisanýna vakýf olsun olmasýn
hemen herkes tarafýndan anlaþýlýr. Manasýný
anlamadýðý halde dinlediði âyetlerin tesiriyle
kendini tutamayýp içten gelen bir coþkuyla Allah!
deyip göz yaþlarýna hakim olamayan nice insan
vardýr. Tarih, manasýný anlamadýðý halde 600
küsur sayfalýk bir kitabý, ibadet niyetiyle hayatý
boyunca onlarca defa hatmeden Kuran
sevdalýlarý gibi, ilahi kitabýna böylesine muhabbet
duyan baþka bir millete daha þahit olmamýþtýr.
O ilahî sözün, özellikle inanan gönüllere tarifsiz
ve eþsiz bir tesiri vardýr. Baþta Peygamberler
Sultaný [aleyhissalatü vesselam] olmak üzere,
yýldýz sahabiler, ilimlerini Kurana borçlu
olduklarýný itiraf eden âlimler ve daha nice adý
saný bilinmeyen gizli cevherler, okuduklarý veya
duyduklarý bir ayetin tesiriyle bazen geceyi
uykusuz geçirmiþ, bazen aðlamaktan bitap
düþmüþ, bazen kâðýt kaleme sarýlýp o âyetin
tefsirini yazmýþlardýr.
Bu ilahî sözün gücünü resmeden þu tablo
dikkatlerinize arz olunur:
Hicrî 216larda vefat eden ünlü Arap
edebiyatçýsý Asmaî anlatýyor: Bir gün Basra
mescidinden çýkmýþtým, yolda devenin üzerinde,
omzunda kýlýç, kolunda yay olan bir bedevi
gördüm.
Bana yaklaþýnca selam verdi ve hangi
kabiledensin? diye sordu. Asmaî
Oðullarýndaným dedim. Nereden geliyorsun?
dedi. Allah kelâmýnýn okunduðu yerden dedim.
ondan bana da oku dedi. Ben de ona Zâriyât
sûresini okudum. Semâda da rýzkýnýz ve size
vaat edilen baþka þeyler vardýr âyetine (22.
âyet) gelince Ey Asmaî! Allah aþkýna bu,
Allahýn Muhammede (sav) indirdiði Kuran
mý? diye sordu. Muhammedi (sav) insanlara

gönderen Allah hakký için, bu, Allahýn o hazrete
nazil buyurduðu kelamdýr. dedim.
Bedevi bu sözü duyunca deveden indi, bana
beklememi söyledi, oracýkta deveyi kesip etini
parçaladý, sonra parçaladýðý etleri derinin içine
koydu. Ardýndan bana dönüp yardým et de
bunu fakir ve yoksullara daðýtalým dedi. Daha
sonra kýlýcýný kýrdý, yayýný da topraða gömüp
çöle doðru yöneldi, Semâda da rýzkýnýz ve size
vaat edilen baþka þeyler vardýr âyetini okuyarak
gözden kayboldu.
Asmaî diyor ki: Ben kendime kýzýp Ey nefis!
dedim, yýllardýr bu âyeti okuyorsun da öðüt
almýyorsun. Bedevi onu yalnýz bir defa duyup
öðüt aldý ve bu Kuranî bilgiden tam manasýyla
istifade etti.
Evet, ben onu uzun bir süre, ta Harun Reþidle
birlikte hacca gittiðimiz zamana kadar
görmedim. Bir gün tavaftaydým. Aniden biri
arkamdan seslendi. Arkama baktýðýmda ayný
bedeviyi gördüm. Çok itaat ve ibadet etmekten
zayýflamýþ, bir deri bir kemik kalmýþ, yüzü
sararmýþtý. Selam verdi ve beni Hz. Ýbrahimin
(as) makamýna götürdü.
Orada bana yine Allahýn kelamýndan oku
dedi. Ben yine ona Zâriyât sûresini okudum.
Semada da rýzkýnýz ve size vaad edilen baþka
þeyler vardýr âyetine gelince çýðlýk atýp Allahýn
vaadini, gerçeðin ta kendisini buldum dedi.
Sonra devam etmemi söyledi. Ben de sonraki
âyeti okudum: Göðün ve yerin Rabbine yemin
ederim ki, bu vaat sizin konuþmanýz gibi kesin ve
gerçektir. Bedevi büyük bir ürperti içinde:
Þaþýlacak þey! Kim Allahý gazaplandýrýp onu
tasdik etmemiþ ki, Allah Teala maksadýný ispat
ve tekit için kendi zatýna yemin ederek Göðün
ve yerin Rabbine yemin ederim ki, bu vaat sizin
konuþmanýz gibi gerçektir buyurmuþ dedi.
Bedevi tarifi mümkün olmayan bir aþk ve vecd
içinde bu cümleyi tekrar ederken aniden yere
yýkýlýp oracýkta ruhunu Rahmana teslim etti.
(Bu kýssa, Zemahþerînýn el-Keþþâfýnda,
Nesefînin Medâriküt-Tenzîlinde, ilgili âyetin
tefsirinde naklediliyor)
Evet, baþlýktaki soruyu tekrar edersek bu ve
benzer ayetler bize ne kadar tesir ediyor?
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DÜNDEN BUGÜNE
YORUMLAR
Ýmâm Zemahþerînin Nisâ Süresi 59. Âyete
Yorumu

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin,
Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir
sahiplerine de. Eðer herhangi bir þeyde
anlaþmazlýða düþerseniz; Allah'a ve ahiret
gününe gerçekten inanýyorsanýz, onu Allah
ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç
bakýmýndan da daha güzeldir.

Cenâb-ý Allah bir önceki ayette
idarecilere, emanetleri ehil
kimselere vermelerini ve adaletle
hükmetmelerini emretmekte, bu ayette de
halka, idarecilere itaat etmelerini ve
kararlarýna saygýlý olmalarýný emretmektedir.
Âyette geçen ve sizden olan emir sahiplerine
de ifadesinden maksat hakký temsil eden
idarecilerdir. Zira zulmü temsil eden
idarecilerden hem Allah Teala hem de
Peygamberi uzaktýr. Bu sebeptendir ki,
kendilerine itaat hususunda Allah ve
peygamberine atýf ile ayný baðlamda
toplanmazlar. Allah ve resûlü ile ayný
baðlamda toplanabilecek olan idareciler,
adaleti tercih, hakký seçme ve böylece idare
etme hususunda Allah ve resûlüne uygun
hareket sergileyen, bunlara zýt olan þeyleri
yasaklayan raþit halifeler ve onlardan
sonra gelip onlarýn yolundan giden
idarecilerdir.
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Raþit halifeler sizleri adaletle idare ettiðim
sürece bana itaat ediniz, aksine davranýrsam
sizden itaat beklemeye hakkým yoktur
diyorlardý.

Ebû Hazýmdan, Mesleme b. Abdülmelik ile
arasýnda geçen þu diyalog rivayet
edilmektedir:
Mesleme,   ve sizden olan emir
sahiplerine de ayetindeki ifade, bizlere itaat
etmenizi sizlere emretmiyor mu?diye
sorunca Ebû Hazým cevaben þöyle der:
Eðer herhangi bir þeyde anlaþmazlýða
düþerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin
ayeti ile de, hakka ters düþtüðünüzde bu
itaatten mahrum kalacaðýnýz bildirilmiyor
mu?
Zayýf bir görüþe göre ise, ayette geçen
sizden olan emir sahipleri ifadesinden
maksat müfreze komutanlarýdýr.
Peygamber (sav)den þu söz rivayet
edilmektedir:
Bana itaat eden Allaha itaat etmiþtir. Bana
isyan eden Allaha isyan etmiþtir. Benim tayin
ettiðim komutana itaat eden bana itaat etmiþtir.
Benim tayin ettiðim komutana isyan eden bana
isyan etmiþtir . Hadis sahihtir.
Zayýf bir görüþe göre ise, ayette geçen
sizden olan emir sahipleri ifadesinden
maksat din âlimleridir, insanlara dinlerini
öðretir, marufu emreder ve münkeri
yasaklarlar.
Eðer herhangi bir þeyde anlaþmazlýða
düþerseniz  ifadesinin manasý; eðer
sizlerle, sizden olan emir sahipleri arasýnda
din hususunda bir ihtilaf söz konusu olursa,
o konuyu Allaha ve peygamberine
götürünüz demektir. Yani Kur'an-ý Kerime
ve sünnete müracaat ediniz.
Zalim idarecilere itaat nasýl gerekli olabilir
ki? Allah Teala emir sahiplerine itaati,
þüpheye mahal kalmayacak bir þekilde
emretmiþ, onlara da emanetleri yerine
getirmeleri ve idarede adaleti emretmiþtir.

ATÖLYE / ÝKTÝBAS
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Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI

ÖFKENÝN POLÝTÝK ANLAMI*
Atalarýmýz "öfke baldan tatlýdýr" demiþ.
Abus bir çehre ile karþýsýndakine zehrini
boþaltan kiþi, içinde baldan tatlý bir
hal yaþýyor olmalý. Yoksa öfkenin görüntüsü iç
dünyaya da ayný þekilde yansýyor olsaydý insan
kolay kolay öfkelenmezdi.
El Hakk, öfkeli bir toplumuz. Bu sadece maddi
þartlarýn ürünü deðil. Öfkeli olmaktan tuhaf
bir gurur duyuyoruz. Bilinçaltýmýz öfkeyi,
kiþiliðin kendi var oluþunu ortaya koyduðu
önemli bir nitelik olarak algýlýyor. M.F.Önün
"Mazeretim var asabiyim ben," þarkýsýndan
duyduðumuz hoþnutluk müzikal güzellik kadar
ruhumuzu okþayan sözlerden geliyor.
Trafikteki ceviz kabuðunu doldurmayacak
"dalaþmalar"dan tutun günlük hayattaki basit
gerginlik vakalarýna kadar her olay, öfke
potansiyelimizin bizi nerelere kadar
götürdüðünü anlatan örneklerle dolu.
Gerginliklerin çözümüne belki karþýmýzdakini
anlamaya çalýþarak ve bu minval üzere bir
kaç kelime konuþarak baþlasak öfkeye bu
kadar kendimizi kaptýrmayacaðýz. Ancak dil
bilmek o dili kullanabilme yeteneðine sahip
olduðumuz anlamýna gelmiyor. Pekâlâ,
çabucak onbeþ bin yýl öncesinin "Neandertal
insaný" olabiliyoruz. Yani gerçek âlemle
iliþkimizi dille kurmak yerine, atalarýmýzdan
miras kalan hýrýltýlý kesik kesik solumalar,
titreyen eller, kabarýp inen göðüsler ve
kývýlcýmlar saçan gözlerimizle mesajýmýzý
iletiyoruz: "Seni un ufak ederim ulan!"
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Öfkenin temelinde öznel dünyasýnýn içine
hapsolan benlik var. Nasreddin Hoca'nýn
malum fýkrasýndaki gibi dünyanýn merkezi
biziz. (O eþeðinin arka ayaklarýnýn bastýðý yeri
söylemiþti) Dolayýsýyla insanlar, olaylar ve
nesnelerin gerçekliði tamda bizim baktýðýmýz
yerden þekilleniyor. Ayný perspektifi

paylaþmayan, dýþarýdan bakan, belki kendi
konumunu bir baþka merkez gibi görenlerin
varlýðý bir anda külliyen haksýzlýkla meþbu
oluyor. Bizim "nesnel" gerçekliðimize karþý
kendi "yalan"ýný "çýkarlarý" için dayatmak isteyen
bu nadan takýmýna karþý elbette kimse bizden
makul olmayý beklememeli, diye düþünüyoruz.
Haklýlýðýmýzdan aldýðýmýz güç, cesaret ve
ajitasyonla, gerçeði görmeyen gözlere
"Hanyayý Konyayý anlatmayý planlýyoruz.
Tuhaf olaný þu ki; Öfke ve hemen peþinden
gelen saldýrganlýk eðilimleri, belli bir atmosferin
ürünüdür. Ayný havayý paylaþanlar, toplumsal
konumlarý, eðitimleri, entelektüel düzeyleri ne
olursa olsun ayný öfke kardeþliðinde birleþiyorlar.
Dünyadan haberdarlýk, insanlýðýn filozofi
birikiminin hatmi, þehirli bir kültürün tüm
göstergelerine sahiplik yine de insaný bu kollektif
ruhun genetik kardeþliðinden kurtarmýyor. Ýster
istemez, edindiðimiz kültürün bizi zorlayan
nezaket ve nezahat kurallarý yüzümüze ölçülü
bir gülümseme ve ne kadar sabýr gösterdiðimizi
anlatan anlamlý çizgiler ekliyor elbette, fakat
bu þeffaf ifadenin hemen altýnda echel takýmýnýn
bile hiç zorlanmadan okuyacaðý o ilkel öfkemizin
tufanlarý dolaþýyor. Görünmez öfkemizi kývrak
dilimize, söz söyleme sanatýmýza estetik bir
þekilde yerleþtiriyor ve sözcüklerimizin her birini
rakiplerimizi mahvedecek mermilere
dönüþtürüyoruz. Büyük ihtimal onlar da sahte
bir nezaketin iki yüzlü diline kutlanmak yerine
açýktan bir öfkenin küfrünü duymayý tercih
edecekleri için katmerli bir kýzgýnlýðýn içine
düþüyorlar. Dalaþmalarda tüluat her zaman
daha tahrik edici deðil midir?

Egemenler ve tabi olanlarýn Öfkesi
Öfke toplumumuzun ortak niteliði, ancak bu,
öfke kategorilerinin homojen olduðu anlamýna
gelmez. Çünkü toplumun kendisi
homojenlikten uzaktýr ve herkes bir yatay
yoldaþlýkta birleþmez. Egemenler/tabii olanlar,
üst ve alt sosyal sýnýflar, örgütlü
azýnlýk/Örgütsüz çoðunluk. Kitle Ýletiþim

Araçlarýna sahiplik/salt "hedef kitle" olmak,
sermaye ve bilgiyi kontrol edenler/bunlar
vasýtasýyla kontrol edilenler vs. gibi karþýtlýklara
dayalý analizler, toplum içinde kimlerin nerede
durduðu, iliþkilerini "diðerleri"yle nasýl kurduðu
üzerine bize anlamlý bilgiler sunar. Bu
karþýtlýklarda farklý yerlerde duranlar, hayatý
tecrübe etme biçimleri, dili kullanma tarzlarý,
iktidara müdahil olma teknolojileri itibariyle
de farklýlaþýrlar. Ýktidarý paylaþma sürecine "her
zaman ve etkin þekilde" katýlan egemenlerin
bariz özelliklerinden birisi, tüm insani edimleri
kendi sahihliðinden kopartarak iktidar
mücadelesine göre tasarlanmýþ teknolojilere
dönüþtürmeleridir. Egemenler için öfke de,
kiþisel sinirliliðin sonucu deðil, sahip olduklarý
politik pozisyonu tahkime yönelik üretilen
birçok kurgudan biri olarak ortaya çýkar. Mesela
bir bürokratýn alt kademedeki memuru
"fýrçalamasý", kiþisel bir gerçeklik duygusu taþýsa
da, gerçekte bu, ortak bir toplumsal rolün
yalancý sahihliðidir. Çünkü "fýrçalama", daha
baþta o toplumsal rolün ifasýnda bir iktidar
teknolojisi olarak muhtevanýn içine yerleþmiþtir.
Tabi olanlarýn öfkesi ise, tam olarak analiz
edemeseler bile iktidar oyununun dýþýnda
býrakýldýklarýný hissetmenin sahihliðini taþýr.
Tabi olanlarýn egemenler karþýsýnda iki kat
bir kuþatma altýnda olduklarý söylenebilir.
Bunlardan birincisi, kendilerini ve çýkarlarýný
sözel düzeyde ifade etme yeteneklerinin
sýnýrlýlýðý, ikincisi ise mevcut ifadelerini bile
iktidar oyununa taþýyacak örgütlenmelerin
ve iletiþim araçlarýnýn yokluðudur. Bu yüzden,
egemenlerin temsilcisi olarak konuþanlarýn,
dil imkânlarýný kullanarak kendi tahakkümlerini
meþrulaþtýrma ve bunu kamusal alana taþýma
giriþimlerine karþý, tabi olanlarýn bütün
yapabildiði ancak bir direniþ öfkesi ortaya
koymaktýr. Bu öfke bildiriminin, dildeki
yetersizlik ve haksýzlýða uðramýþlýk duygusuyla
birleþerek argo kalýplar kullandýðýný tahmin
etmek yanlýþ olmayacaktýr. Sonuç olarak
egemenlerle tabi olanlarýn öfkeleri arasýnda
sadece sahihlikte deðil, tahakküm ve direniþ
kültürü baðlamlarýyla da bir ayrýlýk mevcuttur.

Ýktidar alanýndaki asabiyyeler
Öfkeyle malul bu kiþisel niteliðimizi, kendimizi
herhangi bir asabiyyenin üyesi olarak hayal
ettiðimizde kolaylýkla kollektif ruha
taþýyabiliyoruz. Çünkü her asabiyye, daha
baþtan kendi haklýlýðý ve meþruluðu ile "öteki"
diye ayýrýp araya sýnýrlar çektiði diðer
asabiyyelerin yanlýþ bilinçliliðine dayalý bir
toplum tasavvuruyla birlikle var olur. Bu hal
þüphesiz eþyanýn tabiatýndandýr. Kiþiyle
asabiyye arasýndaki aidiyet bilincini saðlayan
bu tasavvurdur. Ancak asabiye tercihlerimizde
hangi inanç, toplumsal dinamikler, politik ve
iktisadi þartlarýn etkili olduðuna iliþkin nedensel
bir yüzleþmeyi yaþama þansýmýz düþük olduðu
için, kendi tercihlerimizi evrensel hakikat olarak
algýlarýz. Bu yetmez, Dostoyevski'nin dediði
gibi, haklýlýðýmýzýn dýþ dünyaya ve daha
önemlisi kendimize karþý kanýtlanmasý için
"ötekilere" karþý ikna, inandýrma, manipüle
etme ya da cebir ve þiddet gibi mümkün olan
her tür aracý kullanmak zorundayýzdýr. Bu
giriþimimizdeki temel etken, onlarý da hakikate
ortak ederek yüksek insaniyetin manevi hazzýný
yaþama gibi görünse de, gerçekte asabiyyeler
arasý amansýz iktidar mücadelesinde güç ve
nüfuz kazanma arzumuzdur.
Bu deðerlendirmede öfkenin yeri, týpký bireyler
arasýnda olduðu gibi kollektif özneler arasýnda
da stratejik bir bastýrma, yýldýrma, aþaðýlama
ve nihayet kendi namýna bir görsel haklýlýk
efekti oluþturma teknolojisi oluþudur. Buradan
hareketle þunu da ekleyebiliriz ki asabiyyelerin
dünyasýnda deðil kamusal alanda
gözlemlenen asabiyyeler arasý iliþkilerde
öfkenin kullanýmý, þiddet derecesi, bir araç
olarak müracaat edilme sýklýðý, hangi
asabiyyelerin daha çok kendi þartlarýna gömülü
olduklarý ve gizil bir iktidar silahý olarak öfkeyi
kullandýklarý hakkýnda bize fikir verecektir.
* Türkiye Günlüðü 42/Eylül-Ekim 1996, s. 31-33
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tanýmý gereði kendisine karþý konulamaz bir
þeydir, çünkü kendisine karþý konulmak üzere
baþvurulan bütün araçlar kendisine aittir.
Bu araçlarýn kullanýlmasý kendisini
zayýflatmaz aksine güçlendirir.

Prof. Dr. Yasin AKTAY

MÜSLÜMAN ZÝHNÝN
MODERNLÝK TASAVVURLARI
ya da
SÝYASAL/TAVIR SORUNU*

Modernliðin tanýmlanmasý ve
analizleri üzerine yýðýnla literatür
geliþmiþtir. Modernliðin insanýn tanrý,
doða ve yine insanla olan iliþkisi üzerine
yeni ve radikal bir deðiþim
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öngördüðü ve bu deðiþimle tarihte bir istisna
olduðu düþüncesi yaygýn bir kabul
görmüþtür. Kuþkusuz her beþeri tecrübenin
biricikliði ilkesinden hareketle bu önermeye
itiraz etmek mümkün deðildir. Ancak bu
biricikliðin insanlýk tarihinde istisna
oluþturma biçimi konusunda iþin vardýrýldýðý
radde, modernlik kavramýnýn sonuçta bir
kavramsallaþtýrma olduðunu unutmaya yüz
tutar, onu her þeyi kapsayan, her þeyi
kuþatan ilginç bir evren konumuna
yükseltmektir. Bu en fazla modernlik karþýtý
olarak ortaya çýkan fikrî veya toplumsal
hareketlerin nitelenmesi esnasýnda daha
fazla belirginleþmektedir. Modernlik karþýtý
olmayý bile neredeyse imkânsýz kýlan bir
yaklaþým bir anda devreye girer. Çünkü
modernlik kendi karþýtýný bile kapsayabilen
bir yaygýnlýða sahiptir. Modernlik zaten

Özelikle Ýslami hareketlerin dýþarýdan
analizinde bu durum çok açýk görünür.
Nihayetinde bu hareketlerin hepsinin de
modern olmaktan baþka bir yollarýnýn
bulunmadýðý, zaten kullanmakta olduklarý
modern iletiþim araçlarý, ekonomik iliþki
biçimleri ve baðlandýklarý küresel aðlar
dolayýsýyla bunu yeterince gösterdikleri yönlü
analizler, ilginç bir biçimde telaþa mahal
olmadýðý telkinini içerir. Modernliðin bu
sosyolojik kavramsallaþtýrýmýnýn siyasal
sonucu, modernliðe karþý koymanýn
imkânsýzlýðý, dolayýsýyla modernlik olarak
nitelenen daha üst evrenin tamamen siyaset
dýþýna itilmesi olmaktadýr. Sorun, görüldüðü
gibi, basitçe bu kavramsallaþtýrmanýn bu
þekilde her þeyi kuþatan bir þey olarak
sunulduktan sonra bunun sonuçta kavramsal
olan niteliðinin unutulmasýnda yatmaktadýr.
Ancak bu unutkanlýðýn bir de Müslümanlar
tarafýndan içselleþtirilmesi ve siyasala karþý
kendi elini-kolunu baðlayan bir tutumun
benimsenmesine hizmet etmesi, üzerinde
ayrýca durmaya deðer bir konudur.
Yetmiþli yýllarýn sonlarýndan itibaren Ýslamcý
söylemin hýzla benimsediði anti-modernist
tutum, ilginç bir biçimde modernliðin bu
tarz bir yorumunu güçlü bir biçimde
beslemeye devam etti. Modernlikle ilgili
analizler genellikle sosyal bilimlerin yoðun
bir biçimde istihdamýný gerektirir. Ýslamcýlarýn
özellikle entelektüel kesimleri sosyal
bilimlerin bu modernlik algýlarýný olduðu
gibi benimserken, yaptýklarý tek tercih,
modernliðe muhalif olan söylemlerden daha
çok yararlanmalarý olmuþtur. Batýlý insanýn
kendilik algýsýnýn, dünya algýsýnýn, deðiþim
algýsýnýn bir parçasý olarak kurduðu
modernlik, giderek olup biten her þeyin

sorumlusu bir "kiþilik" olarak tasavvur edildi.
Birçok þeyin faili olarak modernlik, insanlarýn
kendi eylemlerinin sorumluluklarýný
atabilecekleri ve tabii ki mevcut durumdan
çýkýþ yollarýný týkayan bir büyük özne olarak
resmedildi. Buna mukabil, bu büyük
özneden rahatsýzlýk duyanlarýn (yine Batýlý
olanlarýn) geliþtirdikleri bütün muhalif
söylemler, nostaljik haleti ruhiyeler,
edebiyatlar, Ýslamcý düþüncenin modernlik
analizlerine büyük ölçüde yön verdi. Örneðin
modernlik, dünyanýn büyü-bozumu olarak
resmedildiyse eðer, Ýslamcýlarýn büyüye,
bid'ate, hurafeye genlerinde hiç olmayan
bir ilgi ve sempatileri peyda oldu. Oysa
dünyanýn büyüsünün bozulmasýyla ilgili en
son kaygýlanacak insanlar, belki de büyüyü
en büyük günahlardan biri olarak ilan etmiþ
olan Ýslamýn müntesipleri olan Müslümanlar
olmalýydý.
Diðer yandan, modernlik algýsýnýn
Müslümanlarýn mevcut dünyayý kendi fýkhi
kategorileri yerine sosyal bilimlerin
jargonuyla kodlamalarýna yol açmak gibi
bir handikabý oldu. Buna raðmen
davranýþlarýn, eþyalarýn, geliþmelerin
doðruluðu veya geçerlilik ölçütü olarak,
modern olup olmamak geliþtirildi. Modern
olmayan bir þeyin esasen bu dünyada fiili
bir geçerliliði yok. Çünkü modernliðin
benimsenmiþ tanýmý gereði, bu dünyada,
bugün için yaþanýp da zaten modern
olmayan bir þey yok. Bu paradoksun
doðrudan Müslümanlarýn dünya algýlarýný
felç eden, dolayýsýyla Ýslami düþüncede
dünyaya müdahale etme, dünyayý kendi
gözüyle ve diliyle algýlama yoluyla siyasal
halkayý saðlamayý engelleyen bir yaný vardýr.
Modern ulaþým, iletiþim, beslenme ve sair
araçlarý kullanmak, bir Müslüman için
otantikliði zedeleyen bir þey olarak "modern"
etiketi altýnda sunulduðu zaman, otantik
kalmak için tek adres olarak hayatýn akýþýnýn
tamamen dýþýna çýkmanýn gösterildiði açýktýr.

Hayatýn dýþýna çýkmaktan baþka bir yol
býrakýlmayan, ortaya koyacaðý her
alternatifin ayný dünyaya ait olmak zorunda
olduðu bir puzzle içinde, olan siyasallýk
halkasýna oluyor. Helal-haram-mubahmüstehap-mekruh gibi hayatýn deðiþik
hallerine aktif kodlamalarla müdahil olmak
Ýslami siyasî düþüncenin tek geçerli yoluyken,
bunlarýn yerine ikame edilen moderngeleneksel ekseni, Müslümanlarý kendi
otantik dünya algýlarýndan hýzla
uzaklaþmaktadýr. Bu durumda modernliðe
karþý en gelenekselci tutumu benimseyen
kiþi bile sonuçta içine düþtüðü karþýtlýðýn
bir sonucu olarak dünyayý bir siyasete imkân
verebilecek bir kodlamaya tabi
tutamamaktadýr. Ne idüðü belirsiz, karanlýk
bir alan olarak modernliðe lanetler okurken,
karanlýðý aydýnlatmanýn tek yolu olan "adýný
kendince koyma" yoluna gidememektedir.
Burada yapýlmasý gereken þey, modernliðin
sonuçta bir kavramsallaþtýrmadan ibaret
olduðunu, tabii ki bütün
kavramsallaþtýrmalar gibi iþlevsel olduðunu,
ancak gerçekliðin, kendine ait daha geniþ
ve daha dinamik bir doðasý bulunduðunu
hatýrlamaktýr. Bu gerçekliði bir kavrama
sýkýþtýrmayacak kadar geniþletmek,
çoðaltmak ve bölmekten baþka çare yok.
Modern olan bir þey pekâlâ helal olabilir.
Modern olan bir þey müstehap bile olabilir.
Yine modern olan bir davranýþ haram da
olabilir. O halde modernlik kavramýnýn,
Müslüman'ýn kendi hayatýný, hayata bakýþ
açýsýný tanýmlayan ve belirleyen bir konumu
iþgal etmesinin önüne geçmeden siyasi
halka tamamlanamaz.

* Baþlýk BültenÝlam tarafýndan konulmuþtur.
**Prof. Dr. Yasin Aktayýn Türk Siyasi Düþüncesinde Kayýp
Halka: Siyasal baþlýklý makalesinden bir bölüm. Divan Dergisi,
sy. 19 (2005/2), s. 35-59
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Farklý âlemlere girip çýktýðý her halinden
anlaþýlan delikanlý, býçkýn tarzýný saklamaya
çalýþarak baþka bir açýklama getiriyor: "Bütün
derslerim zayýftý, cemaate girdikten sonra
düzeldi, kötü bir çevrem vardý, onu da
deðiþtirmiþ oldum." Baktýðým mahcup
yüzlerde, evlatlarý için diþleriyle-týrnaklarýyla
mücadele eden ana-babalarýn izleri vardý.
"Cemaat" sihirli bir dünya; yoksulluk ve
kimsesizlik yerini güvenli bir sýcaklýða, umuda
býrakmýþ. Yokluðun, çaresizliðin duvarlarý
aþýlmýþ; savrulup duran, kendini yiyip
tüketmesi muhtemel zeka ve yetenek bir
kalýba, üstelik iþe yarar bir kalýba dökülüyor.
Tek baþlarýna iken mucize gibi görünen þeyi
birlikte baþarýyorlar. Hayatýn doðal akýþýnda
yitip gitmesi muhtemel olan bu gençler,
þimdi kendilerini kurtarmanýn ötesine geçip
baþkalarýna yardým etmeye hazýrlanýyorlar.
Kendileri için fedakârlýkta bulunanlarýn
onlardan bekledikleri tek karþýlýk bu.
Borçlarýný, topluma karþý sorumluluklarýný
ifa ederek, bunun için de ahlaklý bir hayatý
rehber edinerek ödeyecekler. Alternatifi
olmayan bir dünyada, "cemaat farký"nýn
ayrýcalýðý yaþanýyor.

Cemaatlere Batý nasýl bakýyor?

Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNE

CEMAAT FARKI*
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Geçen sene, Samanpazarý'nda,
üniversite öðrencilerinin kaldýðý
"cemaat yurdu"nda yere baðdaþ
kurmuþ, bir yandan yemek yiyor bir yandan
muhabbet ediyoruz. "Niye buradasýnýz?"
soruma gençlerden biri "Cemaat olmasaydý,
üniversiteyi deðil liseyi bile okuyamazdým."
diye cevap veriyor.

"Cemaat" dediðimiz zaman aslýnda bize
özgü, bizim geliþtirdiðimiz bir modelden
bahsetmiyoruz. Bütün insanlýðýn bir
zamanlar ana rahmi gibi huzurlu ve
güvenli bir þekilde içinde yaþadýðý sonra
kaybettiði; yokluðuna dayanamadýðý için
yeniden aradýðý; bulmak için her yola
baþvurduðu bir toplum modelinden
bahsediyoruz. Bu toplum modelini sosyal
bilimlere, yaþadýðýmýz trajik deðiþimi
açýklayan bir anahtar olarak yerleþtiren
Tönnies, içinde yaþadýðýmýz toplum ile
mahrum kaldýðýmýzý karþýlaþtýrma imkâný
da veriyor. Geleneksel toplumlar, "cemaat"
(gemeinschaft) þeklinde organize

olmuþlardý. Bu toplumlar, herkesin birbirini
tanýdýðý, adeta büyük bir aile gibi
yaþýyorlardý. Hasta mutlaka bakýlýrdý; aç
mutlaka doyurulurdu. "Yarýn baþýma ne
gelir?" korkusuna bu toplumda yer yoktu.
Binlerce yýlýn ürünü olan bu toplum
modeli, sanayileþmenin hýzlandýrdýðý
þehirleþme ile birlikte aþýnmaya baþladý.
Cemaat parçalandý, yerine birbirine
yabancý ve mesafeli insanlardan meydana
gelen "cemiyet" (gesellschaft) yani þehirli
toplum geçti. Ýnsanlar yalnýzlaþtý,
yabancýlaþtý. Þehirlerimizin apartman
hayatýný ve oradaki komþuluk iliþkilerini
gözünüzde canlandýrdýðýnýz zaman teorik
bir kategoriden deðil, içinde yaþadýðýnýz
toplumun kendisinden bahsettiðimi
anlayacaksýnýz.
Binlerce yýlýn birikimi olan insanlýk tarihinin
en trajik, en ürkütücü deðiþimi cemaat
hayatýndan cemiyet hayatýna geçiþtir. Bu
deðiþim o kadar sarsýcý olmuþtur ki,
sonrasýnda ortaya çýkan hemen her çaba bu
sarsýntýnýn telafi edilmesi ve bir þekilde
cemaat hayatýnýn yeniden kurulmasý içindir.
Þehirlerde fabrika iþçilerine dönüþen
insanlarý, sýnýf adýyla bir cemaat þeklinde
organize etmeye çalýþan sosyalistlerin,
"komünizm" ismini tercih etmeleri, ihtiyaç
duyulan þeyi de gösterir. Komünizm, cemaat
(commun, community) kelimesini Marksist
ideolojinin adýna dönüþtürmüþtür.
Komünizmin Türkçedeki tam karþýlýðý
"cemaatçilik"tir; ýstýlah olarak cemaatteki
ortaklaþacýlýða atýfta bulunur. Milliyetçilik
de kaybolan cemaatin yerine, ayný sýcaklýðý
verecek büyük bir cemaat arayýþýnýn adýdýr.
Millet bir "hayalî cemaat"tir. Birey, tanýmadýðý
ama kendisine benzediðine inandýðý (ayný
dili konuþtuðu, ayný inancý ve vataný
paylaþtýðý) diðer insanlarla ayný cemaatin
üyesi olduðuna inanarak huzur bulmaktadýr.
Yitirilen cemaat, millet adýyla yeniden
kurulmaktadýr.

Cemaat hayatýný mümkün kýlmak ve
sürdürmek, cemaat hayatý içindeki o insanî
sýcaklýðý yeniden inþa etmek konusunda
dinlerin baþardýðýný, dünyevi hiçbir inanç
baþaramamýþtýr. Bugün "cemaat"ten
bahsedildiði zaman akla hemen "dinî
cemaat"in gelmesinin sebebi budur.
Ýhtiyacýmýz olan en hayatî þey, içinde
yaþadýðýmýz toplumu insanîleþtirecek bir
çerçevedir. Bu çerçeve yüzlerce yýlýn
tecrübesinden geçmiþ en rafine haliyle
karþýmýza gelenek olarak çýkmaktadýr.
Gelenek ise ancak ve ancak dinî hüviyet
taþýyan kurallar ve inançlarla kendini
muhafaza edebilmekte ve gelecek nesillere
aktarýlmaktadýr. Cemaat hayatýnýn daðýlmasý,
hýzlý sosyal deðiþmenin sancýlarý bu insanî
çerçeve arayýþýný artýrmýþ ve gelenek en canlý
ve güçlü biçimiyle "dindarlýk" olarak yeniden
dirilmiþtir. Dinî organizasyonlarýn saðladýðý
uyum ve huzuru anlayabilmek için dinler ile
dindarlýðý birbirinden ayýrmak gerekir. Dinin
teolojik yapýsýndan deðil, zamanýn
ihtiyaçlarýna, toplumun eksiklik hissettikleri
alanlara göre deðiþen dini algýlama ve
yaþama biçiminden yani dindarlýktan
bahsediyoruz. Din deðiþmez, ama dindarlýk
tezahürleri zamana ve mekâna baðlý olarak
deðiþim geçirir. Dinin toplumsal gücüne
dindarlýk olarak yaklaþýrsak görünenler
þunlardýr: Ýbadetler ve ahlâkî kurallar, insanýn
en temel sorunlarý ile gündelik hayat
arasýnda kuvvetli kanallar açmaktadýr. Ayný
varlýða iman etmek, toplumun her kesimini
birbirine uyum içinde baðlamaktadýr. Bu
uyumdan ortak bir amaç duygusu devþirilir.
Gündelik hayatýn her alaný bu ortak payda
etrafýnda birbiriyle harmanlanarak karþýmýza
uyumu yüksek, dengeli ve saðlýklý bir toplum
çýkartýr.
Nitekim, kaybolan cemaati yeniden
diriltmeye kalkan felsefî inançlar kendilerini
bir din, hatta bir dinî cemaat olarak inþa
etmeye gayret etmiþlerdir. Auguste
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Comte'un "Pozitivizm dini", Marks'ýn "Bilimsel
Sosyalizmi" tam anlamýyla ilahî dinlerin
ritüellerine benzer kurallar ve kurumlar
oluþturmaya giriþmiþtir. Maddî hayatýn gücü
arttýkça manevî alan dengeyi saðlayabilmek
için dindarlýðý güçlendirmiþ ve homo
religiosus (dindar insan) daha yaygýn ve
genel bir insan tipine dönüþmüþtür. Bu
dindarlýk, hayatý bir þekilde kutsal bir
mekândan ve zamandan yakalama çabasýdýr.
Günümüzde fallarýn ve astrolojinin yaygýnlýðý,
yýlbaþlarýnýn ve doðum günlerinin adeta bir
ayin þeklinde kutlanmasý, bir kutsallýk
arayýþýndan baþka bir þey deðildir. Felsefî
inançlar ve ideolojilerin kendi topluluklarýný
bir cemaat gibi tasarlamalarý ve düþünce
sistemlerini bir kudsiyet halesi içine alarak
dinselleþtirmeleri bu yüzdendir. Yüzyýllarýn
rafine geleneði olan dinî organizasyonlar
ile nevzuhur ideolojiler ve inançlar karþý
karþýya gelince, birincinin faikiyeti tartýþma
götürmez olmuþtur.

Cemeaatler neden bu toplum için deðerli?
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Elime "Elif Cüzü"nü alýp, Erzurum'da Kurþunlu
Camii'ne gittiðimde henüz dokuz
yaþýndaydým. Bir insan olduðumu, hatta
saygýdeðer bir varlýk olduðumu ilk defa
Kur'an kursu hocamýz olan Efe Hoca'nýn
bana karþý davranýþlarý ile idrak ettim. Okulda
yaramaz ve baþarýsýz bir öðrenci olan ben,
Kur'an alfabesini süratle söktüm. Ýçinde
yaþadýðým toplumla Allah'ýn selamý ile
baþlayan iletiþimi kurarak toplumun bir
parçasý haline geldim. Kendi tarihim ve
yaþadýðým topraklarla, büyük adam
muamelesi gördüðüm camilerin büyülü
atmosferinde baðlantýlar kurdum. Bugün
geriye dönüp baktýðýmda beni meydana
getiren eczalarýn, karþýma bir iyi talih olarak
çýkan fýrsatlarýn neredeyse tamamýnýn o
dünyadan geldiðini hatýrlýyorum. Benim
inançlarýmdan deðil, içinde yaþadýðým

toplumla ilgili tasavvurumdan
bahsediyorum. Elbette okuduðum hiçbir
kitap, öðrendiðim hiçbir teori beni kendi
hayat tecrübem kadar etkilemedi. Bu tecrübe
bana, dindarlýðýn bu toplumu var eden,
dengeli ve huzurlu bir þekilde yaþatan en
derin ve güçlü enerji kaynaðý olduðunu
gösteriyor. Bu toplum onca sýkýntýya raðmen
çökmüyorsa, bu sayededir. Bu enerji kaynaðý
son derece doðal ve saðlýklýdýr. Dünyanýn
diðer toplumlarý da bu enerji kaynaðýndan
beslenmiþti.
Max Weber, kapitalist ekonomiyi Protestan
ahlâkýnýn ortaya çýkardýðýný söylemiþti.
Bizdeki tarikatlara benzeyen, gerçekte ise
tam bir cemaat olan Protestan Quaker,
Baptist ve Metodist mezheplerin çalýþma ve
ticaret ile dinî inançlar ve kurallar arasýnda
kurduklarý iliþki, adeta dinî ahlakýn ticarî
ahlaka dönüþümünü anlatýr. Çalýþma ve
mübadele bütünüyle dinî kurallar etrafýnda
hayat bulmaktadýr. Mesela yatýrým
sermayesini nakdî servete dönüþtürmenin
dinen yasaklanmasý gibi. Aslýnda burada
anlatýlan, dindarlýk ile ticarî faaliyetler
arasýndaki uyumdur. Modern toplumlar
güven boþluðunu derinden yaþar. Ticarette
en deðerli sermaye ise güvendir. Dindarlýk,
birbiriyle ticaret yapan insanlara peþin bir
güven vermekte, dindar insanlardan oluþan
bir ticaret aðý, güven içinde iþ görmekte ve
ekonomi canlanmaktadýr. Dindarlýðýn bu
faaliyet alanlarýnda genel çerçeveyi
oluþturmasý son derece doðaldýr. Dindarlýk
bir toplumsal nirengi noktasý olarak
alýnmakta, toplum din etrafýnda organize
olmakta ve iþ görmektedir.

* Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNEnin Zaman Gazetesindeki
17/10/2006 tarihli yorum yazýsýndan alýntýdýr.

SEMPOZYUM ALANI
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2006NIN SONLARI
Takvimler 2006yý bitirip 2007yi
göstermeye hazýrlanýrken,
geçtiðimiz Kasým-Aralýk aylarý
Ýstanbulda canlý bir sempozyum dönemine
tanýklýk etti.
Önce ÝSAV 17-18 Kasým tarihlerinde Avrupa
Birliði Sürecinde Dini Kurumlar ve Din
Eðitimi konulu uluslararasý bir sempozyum
düzenledi.
Ardýndan ÝSAM iki hafta arayla iki
uluslararasý sempozyum gerçekleþtirdi.
Bunlardan ilkinde (24-26 Kasým 2006) XI.
ve XVIII. Yüzyýllar Ýslam-Türk Medeniyeti
ve Avrupa konusunu toplantý ve tartýþma
gündemine taþýdý.
9-10 Aralýkta ise, AB Ülkelerinde DinDevlet Ýliþkisi baþlýklý sempozyumu organize
etti.
Yine ayný tarihlerde (9-10 Aralýk 2006)
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB), Edward
Said Anýsýna Uluslararasý Oryantalizm
sempozyumunu gerçekleþtirdi.
16-17 Aralýkta ise Beyan Yayýnlarýnýn ev
sahipliði yaptýðý Uluslararasý Muhammed
Hamidullah sempozyumuzu düzenlendi.

Biz bu sayýmýzda ÝSAV tarafýndan
düzenlenen Avrupa Birliði Sürecinde Dini
Kurumlar ve Din Eðitimi ve ÝBB tarafýndan
Edward Said Anýsýna gerçekleþtirilen
Oryantalizm sempozyumlarýna yer
vereceðiz.
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Diðer Avrupa Birliði ülkelerindeki örneklerden
de bahseden Beraude, genel olarak
Belçikada din dersi taleplerine dair açýk ve
geniþ bir alanýn bulunduðunu, Ýngiltere ve
Danimarkada ise Hýristiyanlýk dersleri
aðýrlýkta olmakla beraber, çoðulcu bir eðitim
metodunun benimsendiðini belirtti.

Yüksel GÜNGÖR

DÝNÝ KURUMLAR ve
DÝN EÐÝTÝMÝ

Kasým ayýnýn üçüncü haftasýnda
(17-18 Kasým 2006) ÝSAV Avrupa
Birliði Sürecinde Dini Kurumlar ve
Din Eðitimi adlý uluslararasý bir sempozyum
düzenledi. Sempozyuma yerli ve yabancý
birçok akademisyen iþtirak etti. Genel olarak,
Avrupa Birliðine üye ülkelerdeki dini
kurumlarýn ve din eðitiminin ele alýndýðý
toplantýda, Din eðitiminin Türkiyedeki
bugünü ve yarýný üzerine deðerlendirmeler
yapýldý.
Üç gün süren bu toplantýlarda on teblið
sunuldu ve bir de deðerlendirme oturumu
yapýldý.
Sempozyumda Avrupa Birliði Mevzuatýnda
Din Eðitim ve Öðretiminin Yeri adlý konuya
Doç. Dr. Cêline BÊRAUDE açýklýk getirmeye
çalýþtý. Beraude öncelikli olarak okullarda
ayrýmcýlýðýn olmamasý gerektiðini vurguladý.
Din dersinin olmadýðý ülke olan Fransayý
örnek gösterdi. Fransada din dersinin
olmadýðýný ve buna hiçbir din adamýnýn
itiraz etmediðini söyleyerek bu durumun
sadece Fransaya has olduðunu belirtti.
Ayrýca Beraude, din eðitimini tekrar
gündeme getiren olayýn 11 Eylül Saldýrýlarý
olduðu tespitinde bulundu.

Dikkatleri Talip KÜÇÜKCANa çeken þeyse,
onun Avrupa Birliði ülkelerinde, din dersi
hiçbir þey empoze etmez, týpký coðrafya,
tarih dersleri gibidir þeklindeki tespiti oldu.
Zeki AYDIN ise sözlerini devlet okullarýnda
din dersi olmalýdýr diyerek noktaladý.
Almanya, Fransa, Ýngiltere ve Ýtalya
örnekleriyle ABde din eðitiminden
bahsedildiði sempozyumun son oturumunda
Türk Hukuk Mevzuatýnda Din Eðitimi ve
Öðretiminin Yeri ve Uygulama Biçimi
tartýþýldý. Ýsmail KARA Türkiyede teknik
manada din eðitimi olmadýðý ancak, Laik
bir Din Eðitimi bulunduðu açýklamasýný
yaptý.
En ilginç tespit, oturum sonunda söz alan
Faruk BAYRAKTARdan geldi. Bayraktar
Türkiyede din eðitiminin iyi yapýlmadýðýný
doðrulayarak sözlerine baþladý. Din dersi
hocalarýnýn, dersin yüzde yetmiþinden
fazlasýný yapmayýn, susun diyerek
geçirdiðini söyledi. Öðrencilerin, din dersine
son derece ilgisiz kaldýklarýný ve bunun
sebebinin ise ÖSSye hazýrlýk mazeretine
baðlý olduðunu belirtti. Ardýndan, kendi
penceresinden, bunu önlemenin yolunu dile
getirdi: ÖSSye birkaç tane de din dersi
sorusu eklendiði takdirde bu sorun ortadan
kalkacaktýr.
Sempozyumun deðerlendirme oturumuna
Ali ÖZEK, Halis AYHAN, Michael CROMARTIE,
Ömer Faruk HARMAN, Sönmez KUTLU, M.
Þevki AYDIN katýldý.
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Þükrü Mutlu KARAKOÇ

ORYANTALÝZM:
Dün, Bugün, Daima ???
Edward Said Anýsýna
Ýsimler, iþaret ettikleri þahsý aþan,
ona daha geniþ anlamlar yükleyen
ve dolayýsýyla sadece bir insana
iþaret etmekten çok öte, sembolik bir hal
alýr bazen. Bu, þahsýn düþünce ya da eylem
dünyasýna yaptýðý katkýlarla ilgilidir çoðu
zaman. Sözlerimizi düþünce dünyasýna
hasredersek Marx, Weber, Derrida, Foucault,
Khun bu tür isimlerden bazýlarýdýr ve tabi
Edward Said. Bu isimleri öne çýkaran husus,
bunlarýn düþünce dünyasýnda yeni teorik
bakýþlar (paradigma) geliþtiren, yeni bir
düþünce alaný açan kimseler olmalarýdýr.

Said Üzerine
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Aralýk ayýnda (9-10 Aralýk 2006), böylesi
isimlerden biri olan Edward Said ve onun
düþünce dünyasýna dahil ettiði Oryantalizm
teorisi üzerine bir sempozyum düzenlendi.
Fuat Keyman paradigma kuran adam
olarak takdim etmekteydi Saidi, büyük bir
içtenlikle. Ardýndan, Saidin fikir
arkadaþlarýndan Gayatri C. Spivak ise, Said
ve Oryantalizmden acý çeken adamýn,
kendisini, bir Doðulu olarak kendisinin
(kendi kimliðinin) nasýl inþa edildiðini keþfi
þeklinde söz ediyordu. Saidin oryantalizm
çalýþmasý, diyordu Spivak, bulgu ve verilerin
ürünü akademik bir eser deðil, genç bir
adamýn, bir Doðulu olarak Batýya
endekslenmiþliðini hissediþinin ve bundan
duyduðu acýlarýn kitabýdýr. Bu manada
kitabýn gerçek sahibi Avrupaya göç eden
tüm Müslümanlardýr. Ayrýca Saidin
oryantalizm teorisinin, Batýnýn, sahip olduðu
Oryantalist zihniyet ve algýyla, Doðu
insanýnda yarattýðý kimlik bozumlarýna,

gizli tamir ve kodlamalara iþaret ettiðini
öne sürüyordu bilge duruþlu kadýn. Ona
göre Said, bu bakýþ açýsýyla Doðu kadar
Batýya da ayna tutuyor ve Batýya kendi
çarpýk tutumunu anlama fýrsatý sunuyordu.

Oryantalist Söylemin Sökümü: Kimlik
tayininden Siyaset tayinine
Peki, Batýnýn Oryantalist söyleminin
içeriðinde neler vardý, söylem hangi kaygýlara
yaslanýyor, kökeni, mazisi ve ürettiði
kavramlar hangi algýlara iþaret ediyordu?
Ve son olarak, Saidin bu ve benzeri sorulara
yaptýðý cevabi katkýlar nelerdi?
Ýsmail Coþkun, Batýda oryantalist bakýþa
kaynaklýk eden faaliyetlerin kökenini Yunan
ve Roma medeniyetlerine kadar
götürüyordu. Ona göre, bu dönemde Batý,
kendince bir uygar/barbar ayrýmýna sahipti
ve yapýlan seyahatlerle barbar toplumlar
hakkýnda bilgi toplanmaktaydý.
Oryantalizmden bahsetmenin bir yolu,
Bobby S. Sayyide göre, onu Doðuyu
kullanarak üretilen Batýnýn kendi hikâyesi
þeklinde görmekti. Eskiden Doðu cinselliðin
yaygýn olduðu yer olarak görülürdü Batý
tarafýndan, diye söyledi S. Sayyid, bu günse
tam tersi. Bu, tam bir ayna düzeneðidir. Ve
Batý tarafýndan Doðuya yüklenen kimliklerin
yapaylýðýnýn ifadesidir. Batý, Doðu
aynasýndan, oradaki farklýlýklara dayanarak,
kendisini anlatmaktadýr sürekli. Ve yine ayný
aynaya bakarak, kendisine Doðuya karþý
vazifeler çýkarmaktadýr. Þu halde
Oryantalizm hem dünyayý ve kendini
anlamlandýrmanýn bir yolu, hem de bir
siyasal teorinin veri tabaný olarak görülebilir.
Oryantalizm Doðu hakkýnda sýnýrlý, taraflý
ve çarpýk bir bilgi kümesi üretir. Ancak
tersten bakýldýðýnda, Doðu bu eksik söylemle
hayatiyet kazanýr Batýlýlarýn gözünde. S.
Sayyide göre tamda burada, dünyanýn ve

gerçekliðin nasýl göründüðü deðil nasýl
yaratýldýðý sorunu önem kazanýyordu.
Hakikat (gerçeklik inþasý) ve iktidarýn ayrýlmaz
dostlar olduðu gözler önündeydi artýk.
Saide göre Oryantalizm, kökeninde, belli bir
düþünce biçimiydi. O, Oryantalizmi bir iktidarsöylem iliþkisi olarak tanýmlýyor ve ona ideolojik
bir anlam yüklüyordu. Bu haliyle Oryantalizm,
hem Batýnýn Doðu söylemi üzerinde kendi
görüntüsünü kotarma vasýtasýydý hem de
Doðu üzerinde üstünlük ve egemenlik kurma
vesilesiydi. Bu manada Oryantalizm, Batý için,
Doðu siyaseti konusunda bir yol gösterici ve
belirleyici söylem sunuyordu. Ve bu durum,
söylemin siyasal çýkarlarla buluþarak
iktidar iliþkilerini nasýl ürettiðini açýkça ortaya
koyuyordu. Ona göre Doðu, çaðlar boyu
Batýnýn en büyük ötekisiydi. Tam bu noktada
ne var ki diyecekti Aslý Çýrakman, Batý,
Doðuyu tek yönlü, tek boyutlu olumsuz bir
imge olarak kurmaz. Evet, Batýnýn Doðu
hakkýnda ürettiði her düþünce ve görüþ
Doðuyu aþaðýlayan ve olumsuzlayan bir
ortak noktaya sahiptir. Fakat Oryantalist bilgi
birikiminin yansýttýðý Doðu resmi ve Batý
kimliði hep tek boyutlu olmamýþtýr. Zaman
içinde deðiþen (ama hep Doðuyu aþaðýlayýcý
yönde deðiþen) bir çeþitlilik göstermiþtir. Batý
kendisini nasýl tanýmlýyorsa, Doðuyu onun
karþýtlarýyla resmetmiþ, kendi kimlik algýsý
deðiþtikçe Doðu hakkýndaki söylemini de
deðiþtirmiþtir.
Bu baðlamda karþýmýza 16. yüz yýldan
itibaren oluþan üç farklý Avrupa kimliði ve
üç farklý, olumsuz Doðu resmi çýkmaktaydý
Çýrakmanýn tespitiyle: Hýristiyan Avrupa,
Hýristiyan olmayan, dolayýsýyla inançsýz ve
düþman Doðu. Geliþtirilen bu kimlik söylemi
burada kalmýyor, siyasi tavýrlara kaynaklýk
ediyordu elbette. Öncelikle kendi kimliðini
yüceltiyordu Batý. Ardýndan, Hýristiyan Batý
birlik ve beraberliðe çaðrýlýyor ve kendileri
için tehdit oluþturan, Osmanlýnýn þahsýnda
tüm inançsýz Doðunun adam edilmesi

gerektiði fikri yükseliyordu.
18. yüz yýlla birlikte Batý, kendisini ve
dolayýsýyla Doðuyu yeniden tanýmlayacaktý:
Liberal/özgür Avrupa, Despot ve Köle
Doðu. Yüklenilecek siyasi vazife ortadaydý:
özgür, bilgili, çalýþkan ve zeki Avrupa, köle,
cahil ve tembel Doðuyu bu karanlýklardan
kurtarmalýydý.
19. yüzyýlla birlikte üçüncü kimliðini dolaþýma
sürdü Batý: Uygar/medeni Avrupa, medeni
olmayan, kaba Doðu. Böylece Avrupa ileri
geliþmiþ ve ince bir toplum olarak
sunuyordu kendisini ve bu kavramlarý da
uygarlýðýn standartlarý haline getiriyordu.
Diðer yandan Doðu, zengin maddi imkânlara
sahip ve fakat cinsellik, yeme içme, tembellik
ve þiddet etraflý geri kalmýþ bir hayat tarzýyla
resmediliyordu. Bu haliyle Doðu, Batýnýn
gözünde parlayan, canlý, iþtah kabartan ve
kabalýðýndan kurtarýlýp medenileþtirilmesi
gereken bir diyardý Ýbrahim Kalýnýn tespitiyle.
Son iki yüz yýlda ürettiði kimliklerle, artýk
ortada iki farklý Avrupa dolaþmaya baþlamýþtý
Ýbrahim Kalýna göre: Emperyalizmi
hedefleyen sömürgeci Avrupa ve bunu
perdelemekle muvazzaf uygarlýðý temsil
eden modern Avrupa. Tuhaf olan þu ki,
diyordu Kalýn, Avrupanýn ürettiði bu
medeniyet beþikliði söylemi, Doðu
tarafýndan da benimsenmiþti ve Fransanýn
þahsýnda Avrupa, sömürü ve asimilasyon
faaliyetlerini, Doðunun da içselleþtirdiði
medenileþtirme örtüsüyle
gerçekleþtiriyordu. Ve bu filmin en iyi
aktörüyse, istila öncesi Mýsýra yazdýðý
mektupla neredeyse V. Halife olmaya
namzet (!), Napolyondu.
Evet, gelinen son noktada Avrupa, kendisini
ve Doðuyu tanýmlama konusunda asýrlardýr
sürdürdüðü yolculukta, baþladýðý yere geri
dönmüþtü. Hatta belki de baþladýðý yerden
hiç uzaklaþmamýþ, farklý kavram ve kimlikleri
dolaþýma sürmesine raðmen ayný algý, hýrs
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ve önyargýlara uygun eski anlayýþ
etrafýnda hep ayak sürümüþtü: Uygar biz
ve aþaðýlýk Doðu.
Uður Kömeçoðlu, Bobby S. Sayyid ve Ýbrahim
Kalýnýn sözlerinde ifadesini buluyordu bu
kabul: Oryantalizm Batýda bu gün hala
baskýn söylemdir. Batýlý olmayanlar hala
düþman olarak nitelenmekte tarihsiz,
barbar ve tembel varlýklar olarak
görülmektedir. Bu þekilde Batý, hep içinde
bulunduðu kültürün gözlüðünden
hareketle üretmektedir Doðu imajýný ve
Doðu siyasetini. Dün olduðu gibi bu günde
Doðu/Batý iliþkisini en güzel anlatan kavram
sömürgeciliktir. Bu gün Doðu çalýþmalarý
tarihsel olarak dondurulmuþ medeniyet
algýlarý, bölünmeler ve kutuplaþmalar
etrafýnda þekillenmektedir.
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Tam bu noktada Fuat Keymanýn bir gün
önceki görüþleri, çerçeveyi tamamlayýcý bir
katký saðlýyordu sempozyuma. Keyman, 11
Eylül sonrasý yaþanan geliþmeler etrafýnda
Oryantalist söylemin keskin yükseliþini ortaya
koymuþtu o konuþmasýnda. Batý tarihi farklý
olanýn ötekileþtirilmesinin tarihidir, diyordu
Keyman. 11 Eylül sonrasý dünyada
farklýlýklarýn temsili sorunu yaþandýðýný,
farklý olanla (umumiyetle Doðuyla) nasýl
bir iliþki kurulacaðýna dair aðýr bir bunalýma
girildiðini ifade ediyordu. Ona göre artýk
medeniyetler çatýþmasýnýn yaþandýðýna dair
Huntingtona referansta bulunmaya bile gerek
yoktu. Zira farklý olan (buna Doðu veya
Öteki de diyebiliriz), ilerleme/deðiþim
kapasitesinden yoksun, her þeye engel olarak
görülüyordu ve böyle bir durumda rasyonel
çözüm onu asimile ederek dönüþtürmek (o
istemese de ona medeniyet götürmek) ya da
yok etmekti; yani çatýþmaydý. (Keyman
burada, Batýnýn Bosna, Afganistan, Irak ve
Lübnan üzerinde, dolaylý ya da doðrudan
gerçekleþtirdiði dörtlemeye-savaþa iþaret
ediyordu.) Bu bunalýmý aþabilmenin yegâne
yolu, dedi Keyman (Medeniyetler Ýttifaký

çalýþmalarýna atýfla), diyalogdur; fakat
farklýlýklar hep belli bir iktidar iliþkisi içinde
bulunduklarýndan, iktidar iliþkilerini
sorunsallaþtýrmadýkça gerçek diyalogu
saðlayamayýz. Ýþte Saidin Oryantalist teorisinin
bize sunduðu imkân budur. Said hem bizi
tüm modernlik tarihini, ötekileþtirme tarihini
sorgulamaya, buna karþý mücadele etmeye
ve farklýlýklar arasýdaki iktidar mücadelesini
görmeye çaðýrýr hem de bu süreç için yol
gösterici bir açýlým imkâný sunar.

Oryantalizmden Sonra
Peki, nedir bu açýlým, bu güne de damgasýný
vuran oryantalist söylemi aþmanýn bir yolu
yok mudur? Ya da Oryantalizmden sonra
ne yapýlabilir? S. Sayyide göre böyle bir soru,
insanlar arasýndaki ve dolayýsýyla Doðu/Batý
arasýndaki iktidar iliþkilerinin doðru ve
zararsýz bir þekilde nasýl kuralabileceðiyle
ilgilidir. Kimlik ve söylem bir anlatýlar
dizisiyle kurulur. Sonsuz sayýda deðiþik olgu,
konum ve geliþmeler arasýndan seçimler
yapýlýp, bunlarý birbirine eklemleyerek ve
dikiþleyerek belli bir kimlik ve söylem inþa
edilir. Ve Batý medeniyeti, ta Eflatundan
NATOya uzanan bir anlatýlar dizisinden
oluþur. Hâlbuki geriye (insanlýk tarihine) bakýp
deðiþik anlatýlar zinciri ve dolayýsýyla
deðiþik kimlikler ve bakýþlar kurmak
mümkün. Dolayýsýyla Oryantalist söylemi
aþmanýn yolu, tarihe deðiþik açýlardan bakýp,
yeni anlatýlar zinciri geliþtirmektir.
Gayatri Spivak açýlýþ konuþmasýnda ötekini
bir bilgi nesnesine, pasif bir kuklaya
dönüþtürmek, yanýnýzda hep siyasi bir
acende gezdirmenizi gerektirir. Hâlbuki
ahlaki olan, ötekini insan olarak görmektir,
kullanýlmasý gereken bir nesne olarak inþa
etmek deðil. diyordu. Evet, Oryantalizmden
sonra (ona alternatif olarak) geliþtirilecek
söylemin adý her ne olursa olsun, huzur ve
hakkaniyete kapý aralayacaksa eðer, özünde
taþýmasý gereken ruh buydu aslýnda.

KÝTAP ve TEZ DÜNYASI
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KÝTAP RAFLARI

AKIL ve ÝNANÇ
Din Felsefesine Giriþ
Michel PETERSON vd.
LAÝK AMA KUTSAL
Ali Köse
Etkileþim YAYINLARI
Geçtiðimiz iki yüzyýlýn sorgulandýðý bir
dönemden geçiyoruz. Ondokuzuncu
yüzyýlda modernleþmeyle birlikte insanlýðýn
teknolojik dönemi aþacaðý, sosyalist devrimin
dini yok edeceði, dinin psikanalistin elinde
ruhunu teslim edeceði söyleniyordu. Ancak
günümüz düþünürleri bugün, bu iddialarýn
geçerliliðini yitirmeye baþladýðýndan ve kutsalýn
çeþitli forumlarda yoluna devam ettiðinden
bahsetmektedirler. Laik Ama Kutsal, dinin
iþlevine dair bu yeni anlayýþý dile getiren
yazarlarýn makalelerinden oluþmaktadýr. Alanýnýn
tanýnmýþ akademisyenlerinden Ali Kösenin
hazýrladýðý bu kitapta Harvey Coxdan Daniel
Belle, Peter L. Bergerdan Conrad Oswalta
kadar din sosyolojisinde yetkin isimlerin
düþüncelerini okuyacaksýnýz.
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Küre YAYINLARI
MODERNLÝÐÝN dini toplumsal hayattan
tamamen dýþlamaya yönelik tavrý, akýl
savunucularýyla ilahiyat uzmanlarýný birçok
konuda karþý karþýya getirdi. Akýl savunucularý,
dinlerin temel ilkelerine yönelik þiddetli
saldýrýlarda bulunurlarken, ilahiyatçýlar zaman
zaman kendi geleneklerinden sapma göstermek
suretiyle dogmalarý akýl île izah etmeye çalýþtýlar.
Özellikle 20. yüzyýlýn son çeyreðinde bu
tartýþmalarda büyük bir artýþ gözlemlenmektedir.
Elinizdeki kitap, bu tartýþmalarý, din felsefesinin
gerek klasik, gerekse de çaðdaþ sorunlarýný
tartýþmak suretiyle ortaya koymaktadýr. Tanrý'nýn
varlýðý, akýl ile iman iliþkisi, Tanrý'nýn alem ile
iliþkisi, ölümden sonra hayat ve mucizelerin
varlýðý gibi klasik sorunlarýn yanýnda, dini
çeþitlilik, çoðulculuk, din dili ve din ve bilim
iliþkisi gibi çaðdaþ sorunlar da eserde ele alýnýyor.
Ayrýca, din felsefesinin çetrefilli gibi görünen
baþlýklarý oldukça kapsamlý, hem güncel hem
de tarihsel yönleri ile, hem felsefi hem de teolojik
açýlardan ortaya konuluyor.
Bu eser, din felsefesiyle ilgilenenler için önemli
bir giriþ kitabý olmanýn yaný sýra Türkçedeki
mevcut boþluðu doldurmaya aday.

ÝLKESÝZ DEHA
Mark LÝLLA
Gelenek
YAYINLARI

KUR'AN'IN ÜSLÛBU
VE TEKRARLAR

Mark Lilla þu anda Amerika'da Avrupalý
entelektüeller üzerine yorum yapan en
parlak isim -ayný zamanda hem kolay anlaþýlýr,
hem de derinlikli bir üsluba sahip ki bu da kolay
kolay elde edilebilecek bir meziyet deðildir. Paul
Berman

M. Erdoðan BAÞ
Pýnar YAYINLARI
Kur'an, indiriliþinden beri birçok
araþtýrmaya konu olmuþtur. Bu itibarla
Kur'an'ýn gerek metni/lâfzý, gerekse muhtevasý
konusunda yapýlan çalýþmalar, onun
anlaþýlmasýna müspet katký saðlamaktadýr.
Dikkatli bir araþtýrýcýnýn veya okuyucunun
dikkatinden kaçmayan lâfýz tekrarlarý, Kur'an'da
yoðun bir yer tutmakta; âyetlerde ve sûrelerde
sýkça kullanýlmaktadýr.
Kur'an'daki genel tekrarlarla ilgili birçok araþtýrma
yapýlmýþ olmasýna raðmen, mana/konu tekrarý
veya lâfýz tekrarý hakkýnda (görebildiðimiz
kadarýyla) ciddî ve müstakil bir çalýþma ortaya
konmamýþtýr. Bu kitapta, lâfzî tekrarlarý
anlamada etkili olan unsurlar üzerinde
durulmuþ, Arap Edebiyatýnda tekrar hususiyeti,
hadislerde tekrar gerçeði, lâfýz tekrarý-mana
tekrarý, tekrar-belâgat, tekrar-nahiv, tekrar-i'câz
iliþkisi incelenmiþ, memdûh ve mezmûm
tekrarlar ele alýnmýþtýr. Ayrýca bu tekrarlar üslûp
bakýmýndan deðerlendirmeye tabi tutulmuþ ve
tekrarlarýn genel sebepleri izah edilmeye
çalýþýlarak lâfzî tekrarlarýn açýlýmý yapýlmýþ; lâfýz
tekrarlarý tasnif edilerek incelemeye tabi
tutulmuþtur.
Kur'an'ýn anlaþýlmasýna kýsmen de olsa bir katký
saðlayacaðý düþünülen bu araþtýrma, onun

"Mark Lilla, zamanýmýzýn kültürel kahramanlarý
haline gelen politik düþünürlere iliþkin çok ciddi
ve çok zekice bir kitap yazmýþ. Birçok durumda
Lilla bu düþünürlerin görüþlerini, kendilerinin
sunabildiklerinden daha iyi bir biçimde sunmayý
baþarýyor.
Avishai Margalit
Tiranlýk musibeti karþýsýnda en duyarlý kesimi
oluþturmasý gereken entelektüeller, nasýl olur
da özgürlük ve baðýmsýz soruþturma ideallerine
ihanet edebilirlerdi? Ýnsanlara uygulanan baskýyý
ve insanlarýn ýstýrabýný arttýran politik duruþlarý
nasýl benimseyebilirlerdi? Sunduðu Martin
Heidegger, Carl Schmitt, Walter Benjamin,
Alexandre Kojeve, Michel Foucault ve Jacques
Derrida portrelerinde Mark Lilla, 20. yüzyýlda
yaþanan politik sarsýntýlarýn, içinde yaþadýklarý
dönemin ideolojilerine körü körüne kapýlarak
vahþete, baskýya ve devlet terörüne gözlerini
kapayan önemli düþünürlerin bu sakat politik
duruþlarýný nasýl biçimlendirdiklerini gözler önüne
seriyor.
Mark Lilla'nýn sunduðu portreler, kendi tutkularý
üzerinde hakimiyet kuramayan entelektüellerin
kendi tutkularýnýn hakimiyeti altýna girerek, pek
de vakýf olmadýklarý bir politik alana
sürüklenebileceklerini ve bunun da entelektüel
ve politik yaþamlarýmýz için çok ciddi sonuçlar
doðurabileceðini ortaya koyuyor.
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TEZ TANITIMI

Dr. Mustafa Öztürkün Hicrî I. ve II. asýrla
sýnýrlý Mevâlînin Hadis Rivâyetindeki Yeri
isimli Doktora çalýþmasý bir giriþ ve üç
bölümden oluþuyor.
Giriþte mevâli/mevlâ kavramý üzerinde
duruluyor; Ýslâm öncesi ve sonrasý velâ
çeþitlerinin tetkiki yapýlarak, konunun
sýnýrlandýrýlmasý, metodu ve kaynaklarýyla
ilgili bilgi veriliyor.

MEVÂLÎNÝN HADÝS RÝVAYETÝNDEKÝ YERÝ
DR. MUSTAFA ÖZTÜRK
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Ýslâm dininin ve Ýslâm
medeniyetinin evrensel niteliði,
baþlangýçtan beri, bu dinin elçisi
Hz. Peygamberin muhataplarýnýn sadece
Araplar ile sýnýrlý olmadýðý gerçeðiyle bizi
yüz yüze býrakýr. Müslümanlýðý kabul etmiþ
Arap olmayan milletlere mensup kimselerin,
kabul ettikleri yeni dine hizmet etme arzularý
ve yeni kimliklerini bilgi etraflý zenginleþtirme
istekleri en az Araplarýnki kadar tabii ve
meþru bir durumdu. Bu açýk gerçeðin târihî
zeminde özellikle hadis rivayetine nasýl
yansýdýðý, gayr-i Arap unsurlarýn dinin ve
sünnetin tebliðine ne ölçüde katkýda
bulunduðu ve etnik farklýlýklarýnýn ne tür
geliþmelere ve problemlere sebep olduðu
öteden beri bilimsel bir ilgi ve meraka konu
olmuþtur. Ýþte bu meraký giderecek bir
mevzuyu tez konusu olarak seçen Öztürk,
dil, din, sosyoloji, biyografi ve târih gibi çok
boyutlu bir meseleyi, hadis ilmi ve özellikle
rivayet olgusu açýsýndan incelemeyi tercih
ederek önemli bir boþluðu doldurmaktadýr.

Hicri ilk iki asýrda Arap-Mevâli
münasebetleri (s. 2290) baþlýklý birinci
bölümde, Ýslâmiyetle birlikte hicrî ikinci
asrýn sonuna kadar mevâlînin muhtelif
dönemlerde Müslüman toplum içindeki
sosyal, ilmî-kültürel ve siyâsî konumlarý
inceleniyor. Bu bölüm tezin tarihi/sosyal
arka planýna ýþýk tutmasý bakýmýndan önem
taþýmaktadýr.
Bölgelere göre mevâli muhaddisler ve hadis
rivayetine (s. 92316) tahsis edilen ve
uzunca bir tetkik içeren ikinci bölümde,
mevâlî muhaddislerin mevlâlýk durumlarý,
etnik kökenleri ve hadis rivâyetindeki rolleri
-eser sahibi olup olmadýklarý dikkate alýnarakaltý ana bölge ve meþhur ilmî merkezlere
göre tasnif ve tetkik edilmiþ, ayrýca her
bölgenin sonunda da bir deðerlendirme
yapýlmýþtýr.
Mevâli Ravilerden Kaynaklandýðý Ýddia Edilen
Hadis Problemleri (s. 318404) baþlýðýyla
takdim edilen üçüncü bölümde ise mevâlî
râvilerin dil-üslüp ve geçmiþ kültürler
açýsýndan hadislere olan etkisi ile hadis
uydurmadaki faaliyetleri hakkýndaki iddialara
yer verilerek bunlarýn doðruluk dereceleri
tartýþýlmýþtýr.
Sonuç ve bibliyografyadan sonra da ek
kýsmýnda mevâlî ve Arap muhaddisleri sayýsal
olarak mukayese imkaný verecek dört liste
takdim edilmektedir.

Ýnsanlarýn ticari ve iktisadi hayatlarý
akitlerle düzenlenir. Onlarýn
yaptýklarý akitlerle ortaya çýkan hak
ve sorumluluklarý düzenleyen hukuk dalý da
borçlar hukukudur. Akitler, borçlar
hukukunun temel taþýný oluþturur. Ticari
hayatýn geliþmesi ve ilerlemesi, akitlerle ilgili
düzenlemelerin dayandýðý temel ilkelerin
bunu karþýlayacak geniþlikte olmasýna
baðlýdýr. Ýslam Borçlar Hukukunun temel
ilkeleri insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak
ve geliþtirecek þekilde þümullüdür. Recep
Özdirekin Doktora tezi olarak tetkik ettiði
Ýslam Hukukunda Akit Hürriyetini Sýnýrlayan
Durumlar konusu, borçlar hukukunun temel
ilkelerinden olan akit hürriyetinin genel
çerçevesini ortaya koymayý amaçlamaktadýr.
Özdirek bu çalýþmasýnda Senhuri, Zerka,
Hayreddin Karaman gibi muasýr fýkýhçýlarýn
da izlediði, Ýslam hukukunu Batý hukuk
sistematiðiyle ortaya koyma metodunu takip
ediyor.
O, bu çalýþmasýyla genel olarak, akitlerin
kuruluþu, iþleyiþi ve sona ermesinde akit
hürriyeti ilkesinin sahip olduðu etkiyi, bu
etkinin niteliðini, boyutlarýný tespit etmeye
yöneliyor. Akit hürriyeti ilkesi akdin her
safhasýnda etkisini göstermektedir. Akdin
kurulmasýnda, taraflarýn tespitinde, akit
konusunun tayininde, hükümlerin
deðiþtirilmesi ve düzenlenmesinde, son
olarak da akdin sona erdirilmesinde.. Özdirek
akdin her bir safhasýný müstakil bir bölüm
olarak ele alýyor ve bu safhalarda akit
hürriyetinin nasýl bir etkiye sahip olduðunu
ortaya koymayý hedefliyor.

ÝSLAM HUKUKUNDA
AKÝT HÜRRÝYETÝNÝ SINIRLANDIRAN
DURUMLAR
DR. RECEP ÖZDÝREK

Bu baðlamda tezin birinci bölümünde akit
yapma hürriyeti yani insanlarýn akit yapýp
yapmama konusunda sahip olduklarý
hürriyet anlatýlýyor. Ayrýca bu hürriyetin
istisnasý olan ortak mallarýn taksimi, tekel
durumu, kamu ihtiyaçlarýnýn giderilmesi,
kamuya mal ve hizmet sunan kiþilerin akit
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yapma mecburiyetleri gibi akit hürriyetinin
bulunmadýðý, aksine akit yapma
mecburiyetinin olduðu durumlar ortaya
konuluyor.
Ýkinci bölümde, akitte karþý tarafý seçme
hürriyeti ele alýnýyor. Ýnsanlarýn akit
yapacaklarý kiþileri seçme hürriyetleri
belirtildikten sonra bu hürriyetin
bulunmadýðý Þufa hakkýnýn kullanýlmasý,
müzayede, ihtikâr yapanlarýn mallarýnýn
satýlmasý, iltihâkî akitler, devletin veya tüzel
kiþilerin gayr-i menkulleri istimlâký gibi
durumlar ele alýnýyor.
Üçüncü bölümde akdin konusunu belirleme
ve düzenleme hürriyeti ele alýnmýþ. Bu bölüm
iki kýsýmdan oluþmakta. Birinci kýsýmda akde
konu olup olmayacak hususlar tespit
edilmeye çalýþýlýyor. Bu kapsamda akde konu
olacak þeyin mevcut, memluk, tesliminin
mümkün, malum ve hukukî muameleye
uygun olmasý gibi özellikler inceleniyor.
Ýkinci kýsýmda ise akdin hükümlerini
düzenleme hürriyeti iþleniyor. Taraflarýn
akdin hükümleri üzerinde yapabilecekleri
deðiþikliklerin sýnýrlarýný ortaya koymasý
bakýmýndan þart hürriyeti ilkesi
araþtýrýlarak, fýkýh mezheplerinin konuyla
ilgili görüþleri serdediliyor.
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Dördüncü bölümde akdi sona erdirme
hürriyeti inceleniyor. Akitlerin iki tarafý
baðlayýcý veya tek tarafý baðlayýcý olma halleri
ile taraflarý baðlayýcý olmamasý durumunda
nasýl sona erdirileceði belirlenmeye çalýþýlýyor.
Sonuç bölümünde ise çalýþmada ulaþýlan
sonuçlar hakkýnda genel bir deðerlendirmede
bulunuluyor.

ÇIKTI

ÝLAM Rehber Kitaplar Serisi 2
ÝSLAM KÜLTÜRÜNDE
KARDEÞLÝK RUHU
Semih YOLAÇAN

Ýnanýlmasý güç bir mucize! Asker, o
korkunç ateþ yaðmuru altýnda arkadaþýna

ulaþtý. Onu kucakladý, arkadaþý bir þeyler
söylüyordu, sýrtýna aldý ve koþa koþa
döndü; birlikte siperin içine yuvarlandýlar.
Teðmen, kanlar içerisindeki askeri muayene
etti. Sonra, onu sipere taþýyan arkadaþýna
döndü: -DEÐMEZ! demiþtim sana,
hayatýný tehlikeye atmaya deðmez,
ölmüþ! dedi. Gözlerindeki pýrýltý ve
sesindeki sýcaklýkla: -Deðdi teðmenim!
dedi asker, DEÐDÝ! Nasýl? diye sordu
teðmen. Asker: -Yanýna vardýðýmda henüz
sað idi. Onun son sözlerini duymak
dünyaya bedeldi. dedi ve arkadaþýnýn son
sözlerini hýçkýrarak tekrarladý. Geleceðini
biliyordum. demiþti arkadaþý, Geleceðini
adým gibi biliyordum.

Sipariþ Tel: ÝLAM - 0216 428 39 60

Savaþýn en kanlý günlerinden
biriydi. Asker, en iyi arkadaþýnýn,
kardeþi gibi sevdiði dostunun az
ilerde, kanlar içinde düþtüðünü gördü.
Ýnsanýn, baþýný bir saniye bile siperin
üzerinde tutamayacaðý ateþ yaðmuru
altýndaydýlar. Asker, teðmene koþtu ve: Teðmenim! Arkadaþým
Arkadaþým
vuruldu, fýrlayýp arkadaþýmý alýp gelebilir
miyim? dedi. Delirdin mi? der gibi baktý
teðmen ve -Gitmeye deðer mi? Arkadaþýn
büyük olasýlýkla ölmüþtür; Kendi hayatýný
da tehlikeye atma. dedi. Asker ýsrar
ediyordu
Israrlara daha fazla
dayanamayan teðmen: -Peki dedi, git
o zaman.

ERKAM - 0212 671 07 00

Erkam YAYINLARI
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ERKAM - 0212 671 07 00

Erkam YAYINLARI

Çalýþkan karýncalarda, fevkalade bir
töre hâkimdi: Sekiz gün boyunca
yapýlan faaliyetlerde en çalýþkan
olan karýnca, dokuzuncu gün törenle kýzartýlýr
ve sülalesi tarafýndan topluca yenirdi.
Karýncalar, böylece en çalýþkanlarýn çalýþma
ruhunun, onu yiyenlere geçeceðine
inanýrlardý. Ve bir karýnca için dokuzuncu
gün, törenle kýzartýlýp yenmek, olaðan dýþý
bir þerefti. Fakat buna raðmen bir keresinde,
en çalýþkan karýncalardan birisi, kýzartýlmadan
önce þöyle konuþmaya baþladý: Sevgili
kardeþlerim! Sizin beni böyle þereflendirmek
istemeniz, benim için çok güzel bir þey! Ama
þunu itiraf etmeliyim ki, eðer en çalýþkan
olmasaydým, bu benim için çok daha iyiydi.
Daha fazla gayret, kendini öldürmek için
olmamalý. Niye ki? diye baðýrdý akrabalarý
ve büyük hatibi kýzartma tavasýna attýlar.
Aksi halde, bu deli hayvan daha çok
konuþacaktý.

Bildik bir baþka hikâye: Aðustos ayýnýn en
sýcak günleriydi. Küçük karýncalar, bunaltýcý
sýcaðýn altýnda durmandan çalýþýyor ve kýþa
hazýrlýk yapýyorlardý. Karýncalar bütün bir
yazý, bu hazýrlýklarla geçirdiler. Diðer tarafta,
aðustos böceði, bu sýcak günlerde kendisine
fayda saðlamayacak boþ ve gayesiz iþlere
dalmýþ; bütün yazý, kýþ için en ufak bir hazýrlýk
çabasý göstermeden geçirmiþti. Derken
havalar soðudu ve kara kýþ geldi. Aðustos
böceði bir yandan açtý; bir yandan da
soðuktan donuyordu
Zamaný iyi deðerlendirme konusunda, yarýna
dair kaygý taþýmayan bir düþünceyle, sürat,
telaþ ve kazaným adýna, zaman
yönetiminde sýnýr tanýmayan bir anlayýþ,
insanlýk için bir huzur ve kurtuluþ vesilesi
olabilir mi acaba? Cevabý, gündelik
iliþkilerimizde ve hayat tarzlarýmýzda
gösterildiði zaman, anlamlý olan bir soru bu.
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