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"Þehir boðuluyor, þehrin sakinleri de öyle. Güzide dimaðlarýn pervasýzlýðý, anlayýþsýzlýða dönüþmüþ, hâb-ý gaflet çoðu insano
dönüþmüþ bulunan bir Alzheimer hastalýðý halini almýþtýr&rdquo; sözleriyle çaðdaþ insanýn dramýný çarpýcý bir biçimde ortaya
Murad'a göre, &ldquo;Çevresel bir kýyâmet karþýlýðý alýnan taktik yaþantý, kýsa süreli olarak baþýmýzý göðe erdiriyor; ama ard
geriye ve boþanma, intihar, depresyon ve uyuþturucu yüklü kiþisel ve sosyal kabristana dönüþüyor..."

POSTMODERN DÜNYADA KIBLEYÝ BULAN ADAM / Sefa KOYUNCU

Timothy J. Winter, 1960&rsquo;da Londra&rsquo;da doðdu. Westminster School&rsquo;da eðitim gördü. 1983&rsquo;te
Cambridge Üniversitesi Arapça bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu.

Timothy J. Winter&rsquo;den Abdülhakim Murad&rsquo;a Müslüman olarak Abdülhakim Murad ismini alan Winter, dünyanýn en
eski üniversitelerinden biri olan El-Ezher&rsquo;de Müslüman hocalardan üç yýl eðitim aldý. Habib Ahmed Mashhur elHaddad&rsquo;la birlikte tercüme merkezi kurduðu Cidde&rsquo;de üç yýl yaþadý. Dostluk kurduðu Yemen ve
Hadramut&rsquo;daki Ýslami çevrelerle irtibatýný sürdürdü.
1989&rsquo;da Ýngiltere&rsquo;ye geri döndü ve Londra Üniversitesinde 2 yýl Türkçe ve Farsça eðitimi aldý. 1992&rsquo;de Ox
Üniversitesinde &ldquo;Osmanlý Devleti&rsquo;nin dini hayatý&rdquo; konusunda doktora yaptý. 1996 da Cambridge
Üniversitesinde &ldquo;Ýslâmî araþtýrmalar&rdquo; doçenti oldu.

Ýmâm-ý Gazâlî hazretlerinin Ýhyayý Ulûmuddin adlý eseri baþta olmak üzere, pek çok önemli eserin Ýngilizce&rsquo;ye tercüme
ve eserlerini, düzenlediði özel programlarla tanýttý. Abdülhakim Murad, BBC rodyosuna sýk sýk katýlýr ve zaman zaman The
Independent, Q-News International, Britain's premier Muslim Magazine gibi dergilerde yazýlarý yayýnlanýr. Cambridge
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi&rsquo;nde öðretim görevlisi olan Winter, eþi ve cocuklarýyla birlikte Cambridge&rsquo;de
yaþamaktadýr.

Abdülhakim Murad (T.J. Winter), &ldquo;Postmodern Dünyada Kýbleyi Bulmak&rdquo; (1) isimli eserinde yaþadýðýmýz çaðýn
kronikleþen meselelerine ve özellikle Batý dünyasýndaki sosyal çöküntüye dikkatleri çekmekte, sahte kurtuluþ reçetelerinin insan
günümüzün postmodern yaþayýþlarýna sürüklediðini belirtmektedir. Modern Avrupa&rsquo;nýn sosyal yönden çözülüþünü istatis
açýklayan Abdülhakim Murad, postmodernitenin, pençesine düþen Batý&rsquo;nýn &lsquo;çýldýrmak üzere&rsquo; olduðunu ifa
ederek þöyle demektedir: Bugün Ýngiliz çocüklarýnýn yüzde 34&rsquo;ü evlilik dýþý doðuyor. Benzer oranda yetiþkin ise boþanm
sonuçlarýný yaþýyor. Yirmi yýl içinde, ulus çapýnda çocuklarýn ancak yarýsýndan daha azý anne ve babanýn beraber yaþadýðý
büyütülecek. Birbiri ardýnca gelen sosyal felaketlere dair birkaç tartýþmalý hususa gelince: ABD&rsquo;de mahkumlarýn yarýsýn
çoðunun parçalanmýþ ailelerden geldikleri, erkek ve kadýnlarýn ileri yaþlarda dahi anne-babalarýnýn boþanmasýndan derin psik
zarar gördükleri biliniyor. Kimse feragatte bulunmuyor. Kiþisel özgürlük putuna boyun eðerek, hepimiz, haklarýmýz için yaygara
koparýp görevlerimizi es geçiyoruz. Bu ders, asap bozucu ama açýktýr. Cinsel tacizler üzerine günümüzdeki þiddetli tartýþmalard
anlýyoruz ki, bundan böyle özel arzularýn tecavüz edemeyeceði bir kamusal alan yok gibidir. Erkek ve kadýnlarýn birbirine
geliþigüzel karýþtýrýldýðý, ayartma ve sadakatsizlik yönünde radikal bir þekilde artmýþ fýrsatýn bu derece herkese açýk olduðu b
daha önce asla var olmamýþtý. Bu, artýk en ahlak karþýtý gazetecilerin ya da sosyal stratejistlerin dahi görmek zorunda olduðu b
durumdur.

Açýkçasý, Batý&rsquo;da çok eþlilik, Müslüman topraklarda görüldüðü üzere az rastlanýr bir istisna deðil bir kuraldýr. Modern
Avrupa&rsquo;nýn sosyal yönden çözülüþü, vergi gelirlerinde müthiþ bir artýþý beraberinde getirmiþtir. Çünkü Batý&rsquo;da, ço
ne kadar acý çekerlerse çeksinler, isterse intihara kadar varan travmalar yaþasýnlar, sistem çok kadýnla yaþamaya -bireysel hak
adý altýnda bir koruma sunmaktadýr. Demek ki, bireysel haklarýn aile haklarýndan önce geldiði gibi felakete götürücü bir anlayýþ
kaçýnýlmaz bir þekilde hem bireyin hem de ailenin çökmesi sonucunu doðurmaktadýr. Söz konusu sosyal çöküþün oraný vergi
gelirlerindeki yýllýk artýþý geçmedikçe siyasetçilerin endiþe edeceði pek bir þey yoktur. Ne var ki, milyonlarca parçalanmýþ aileni
durumu çok acýnasý bir durumdur. Kadýnlarýn besleyip büyütme, terbiye etme istidatlarýnýn bastýrýlmaktan ziyade övüldüðü ge
tek gelirli ailelerin durumu ise, liberallerin tahmin ettiðinden çok daha ahlaki görünüyor. Yeterince aþikar olduðu halda, radikal bir
nitelik taþýyan bu teþhisten sonra sorulmasý gereken soru þu: Acaba çare var mý? Ýslâm, bu sorunun cevabý olarak, Batý&rsqu
asla tasavvur dahi edilemeyecek bir çare sunar: Halveti, yani yabancý bir kadýnla erkeðin, yanlarýnda baþka kimse olmadan,
tenhada buluþup görüþmelerinin günah olduðunu bildirir. Ahlâki hastalýklarýn daima bir baþlangýcý vardýr. Ýslam bu tip baþlang
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çýkabileceði sosyal bataklýðý kurutmaya çalýþýr.

Gidiþattan endiþe etmeliyiz

Abdülhakim Murad, bu noktada Müslümanlara seslenerek þöyle der: &ldquo;Müslümanlar bazen Batý&rsquo;da alie deðerelerini
çöküþünün genel olarak insanlýðýn menfaatine bir iþlev göreceðini düþünüyorlar. Dediklerine bakýlýrsa, bu çöküþ tercih edilmiþ v
sonuçtur ve söz konusu toplumun kendi içinde çöküþü, ahlaki açýdan güçlü olan Ýslam&rsquo;a dünyanýn hakim medeniyeti ola
konumunu tekrar kazanmasý için yer açacaktýr. Bu tezdeki problem, çöküþün diðer medeniyetleri de kapsayabileceðinin
düþünülmemesidir.Teknoloji ve refah, artan orandaki zayiatla baþa çýkabilecek sosyal güvenlik sistemlerinin vücuda getirilmesine
izin verir. Ama burada da kesin bir ironi mevcuttur: Yeni Dünya Düzeni&rsquo;ne önderlik eden bir devletin Central
Park&rsquo;ýnda gece yarýsýndan sonra asayiþ saðlanamamaktadýr. Salakça bir iyimserlik içinde ya da mutlak totaliterizm
peþinde deðilsek &ndash;ki olamayýz- Batý&rsquo;daki sosyal gidiþat konusunda her halükarda endiþe etmeliyiz. Batýlý ailenin
saðlýðýna kavuþmasý, Müslümanlarýn ilgilenmesi gereken acil bir meseledir. Arkadaþ ve komþularýmýzýn inançlarý, gerçekliðin
paramparça olup da bizi dinleyemeyecek kadar periþan olmadan önce, görüþlerimizi onlara ifade etmek zorundayýz.

Murad, kitabýna &ldquo;Postmodern Dünyada Kýbleyi Bulmak&rdquo; ismini vermekle, postmodern bir dünyada yaþadýðýmýzý
bu hengame arasýnda doðruya ulaþmanýn güçlüðünü çarpýcý bir ifadeyle vurguluyor. Bu bir durum tespitidir ve içinde yaþadýðý
ortamýna yakýþtýrýlan ad, postmodernizmdir. Post-modernist guru Jean-François Lyotard&rsquo;ýn (2) &lsquo;bir durgunlaþma
dönemi&rsquo; olarak tanýmladýðý, bayaðýlýðýn ve sathiliðin hakim olduðu bir tarzda, Batý yeni bin yýla &lsquo;tabula rasa&rsq
boþ bir levha olarak giriyor. &ldquo;Seçmecilik çaðdaþ kültürün sýfýr derecesidir&rdquo; diyen Lyotard&rsquo;ýn tespitiyle günüm
Batýlý reggae (Jamaika müziði) dinler, bir kovboy filmi izler, öðle yemeðini McDonalds&rsquo;tan, akþam yemeðini yerel mutfaðý
yer. Tokyo&rsquo;da bir Paris parfümü sürer ve Hong Kong&rsquo;da geleneksel kýyafetler giyer.

Çaðýn gizemli kavramý

Lyotard&rsquo;ýn tespitleri Batý insanýnýn, &lsquo;bellek yitimi&rsquo;ne uðradýðýný, kiþiliksizleþtiðini, modernizmin baþlangýcý
heyecanýný yitirdiðini ve bir iddiasý kalmadýðý için rüzgara göre yelken açtýðýný ifade eder. Bununla birlikte postmodernizm, &ls
gizemli kavramý&rsquo; olmayý sürdürüyor. Henüz tam anlamýyla açýklýða kavuþturulmuþ deðil. Avrupa ve Amerika&rsquo;dan
postmodernizmin ne olup ne olmadýðý, genel anlamda varlýðý kabul edilen bu olgunun hangi tarihte baþladýðý hakkýnda farklý s
yükselmeye devam ediyor. Bu farklý sesler arasýnda tabiidir ki ortak bir taným da ortaya çýkmýyor.

Bunun sebebi ise Avrupa medeniyetinin asýl kaynaðý on beþ asýrlýk muhteþem Ýslâm medeniyetini göz ardý etme çabasýdýr. G
balçýkla sývamaya kalkýþýrsanýz elbette kaosa sürüklenir, hiçbir iþin içinden çýkamaz, bocalar durursunuz. Bugün insaf sahibi h
kabul ediyor ki, dünyamýz Ýslâm&rsquo;ýn aydýnlatýcý ýþýklarý yayýlmadan önce bir kargaþa dönemi içindeydi. Doðusuyla batý
koyu bir zulmetin pençesindeydi. Avrupalý zalim derebeylerin ve muhteris papalarýn tahakkümü altýnda inim inim inliyor, kadýný
þeytan olarak görüyor, insan haklarýna ve bilime þiddetle karþý çýkma ilkelliði gösteriyordu. Arabistan&rsquo;da ise kýz çocuklar
topraða gömülüyordu. Bütün dünyada, güçlü olanýn zayýf olaný ezdiði, tiranlarýn, insanlarý kendilerine tapýnmaya zorladýðý, ala
adaletsizliðin hakim olduðu bir kargaþa ortamý hakimdi. Taþlar yerinden oynamýþ, dünyamýzý bir düzensizlik kaplamýþtý. Yani o
için de bir &ldquo;Postmodern durum&rdquo; sözkonusuydu. Ýslâmiyet&rsquo;in geliþi ile dünyamýz aydýnlanmaya ve taþlar yer
oturmaya baþladý. Müslüman olmayan devletler ve özellikle de Avrupa devletleri Ýslamiyet&rsquo;le gelen hak, hukuk ve adalet
prensiplerinden faydalandý. Batý&rsquo;daki ilmi çalýþmalar Ýslamiyet&rsquo;ten güç buldu. Modern Batý&rsquo;nýn doðuþuna
Ýslamiyet kaynaklýk etti. Bunu iyi anlamak için Bacon&rsquo;a kulak vermek yeterlidir. Batý&rsquo;da gözlem ve deney
metodlarýnýn öncüsü olan ve Arapça da öðrenmiþ olan Roger Bacon (1214-1294), Arap dili ve bilimlerini öðrenmenin kendi çaðd
hakiki bilgiye eriþmenin tek yolu olduðunu yazmýþtýr. Bacon&rsquo;ýn perspektife ayrýlmýþ olan Opus Majus adlý eserinin beþin
bölümü, Batýlýlarýn Alhazen diye bildikleri Ýbn&rsquo;ül Heysem&rsquo;in (965-1032) Optik adlý eserinin bir tercümesidir. Ýslâm
ve bundan doðan teknikler, Batý&rsquo;daki Rönesans biliminin temelini oluþturmuþtur. (3) Bunu böylece kabul edip hakký teslim
etmediðiniz müddetçe modernizmin ne zaman baþlayýp bittiði, postmodernizmin ne olduðu ve hangi tarihlerden itibaren baþladýð
suallerine tatmin edici cevaplar bulmanýz güçleþir. Nitekim, postmodernizmle ilgili literatürü tedkik ettiðiniz zaman kendinizi
öylesine bir &ldquo;ting-tank&rdquo; atmosferinde buluyorsunuz ki, güya meseleyi açýklýða kavuþturmak için yazýlma iddiasýnda
bu eserlerin satýrlarý arasýndan külliyen karmakarýþýk hale gelmiþ zihin yapýsýyla çýkarken, kendi kendinize þu soruyu tekrar
sormaktan alýkoyamýyorsunuz: Postmodernizm nedir? Bu sualin cevabýný &ldquo;Irak&rsquo;ta Kanlý Þafak&rdquo; isimli þiir
kitabýmda, þu beyitte özetledim: Postmodernlik dünyanýn çýlgýnlýkta zirvesi./ Kaostaki insanýn, türbülansa girmesi!(4)

Bir tarife göre postmodernizm, &ldquo;yaptýðýn þeyin kuralýný bulmak için kuralsýz çalýþmak&rdquo; demektir. Lyotard&rsquo;ý
postmodernizm teorisi adeta Karl Marks&rsquo;ýn &ldquo;sürekli devrim&rdquo;inin kapitalist versiyonudur.
Lyotard&rsquo;a göre &ldquo;Hiçbir kural ve kategoriye ihtiyaç yoktur; ne olsa gider. Yapmaya ve denemeye devam
etmelidir. Yapýlan ne kadar saçma da olsa eninde sonunda kabullenilir ve sonradan meþruiyet kazanýr. (5) Feminizmde,
eþcinsellikte, &lsquo;özgür kýz&rsquo; naralarýnda, erkekleri kadýnlaþtýrma çabalarýnda, &ldquo;Artýk ailenin reise yok!&rdquo;
çýðlýklarýnda ve ABD&rsquo;nin Irak&rsquo;ý iþgalinde, postmodern metod uygulanmýþtýr. Önce tepki görmüþ, ancak, ne kadar
olsa da, deðiþik varyasyonlarla &ldquo;devrim&rdquo; sürdürüldüðü için, özellikle Batý toplumlarýnda bir ölçüde meþruiyet kazan
Eþcinsel olduðunu ilân eden Bertrand Delanoe&rsquo;nun, Paris belediye baþkanlýðýna seçilmesi, postmodern kültürün bir
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sonucudur. Çaðdaþ insanýn huzursuzluðu ve güvensizliði, iþte bu gayrý tabii &lsquo;kuralsýzlýk kuralý&rsquo;ndan kaynaklanma
sosyal çözülme, savaþlar ve terör, postmodern Amerikan stratejistlerince de benimsenen &ldquo;bulanýk suda balýk
avlamak&rdquo; anlayýþýndan beslenmektedir.

Postmodernizmin temelleri

Postmodernizmin temellerinde komünist yayýlmacý ideolojinin varlýðý bir vakýa olarak ortadadýr. Charles Jencks&rsquo;e göre,
&ldquo;Bugün akademik dünyanýn yarýsý, postmodernizmin &lsquo;olumsuz diyalektik ve yapý bozumu&rsquo;ndan ibaret
olduðuna inanmaktadýr&rdquo;. Sýkça sorulan, &ldquo;Komünizm iflas etmeseydi postmodernizm bu kadar güç kazanabilir
miydi?&rdquo; sorusuna cevap olarak ise, &ldquo;Komünistler, klasik yapýlara karþý savaþ açarken, iflas etmeyi akýllarýna
getirmedikleri gibi, dünyaya hakim olacaklarýnýn hesabý içindeydiler&rdquo; diyeceðiz. Yapýbozumcu postmodernizmin bir
strateji olarak, &ldquo;SSCB&rsquo;nin Brejnev Doktrini&rdquo;ne karþý Amerika&rsquo;da ön plana çýkmasý ise, Fransýz
postyapýsalcýlarýnýn (Lyotard, Derrida, Baudrillard), 1970&rsquo;lerde, ABD&rsquo;de kabul görmesiyle baþlar. Ýdeallerinden
bugün de asla vazgeçmeyen ve Batý&rsquo;da bir hayalet gibi dolaþmaya devam eden komünizmin-vaktiyle- postmoderniteyi
teþvik ederek, kendisine hayat alaný açmaya çalýþtýðý bir gerçektir. SSCB&rsquo;nin daðýlmasýyla kapitalizm, &lsquo;yeni söm
açma bayraðý&rsquo;ný çoktan ele geçirmiþ durumdadýr. Abdülhakim Murad&rsquo;ýn tespitiyle, &ldquo;Müþterek sosyal ilerlem
anahtarý olarak Adam Smith&rsquo;in rekabete dayalý bireysel menfaat taraftarlýðýný kutsallaþtýran Thatcher-Reagan ben
merkezciliði, tüm teþebbüsü tehlikeye atacaðýndan dolayý, birçok zayiata sahip çýkýyor. Açgözlülük, zengin insanlar ve mutlu Fin
Bakanlarý meydana getiriyor ama artýk bunun uzun vadeli maliyetinin ödenme zamanýna gelindiði de gözleniyor. Ekstra polis
kuvvetlerine, hapishanelere, güvenlik ekipman ve iþçileri ile ardý arkasý kesilmez güvenlik kontrollerine kadar uzanan geniþ bir
yelpazede yapýlan ödemelerin faturasý gittikçe aðýrlaþýyor. Sosyalist devrimin baþarýsýzlýðý görüldü, öyle anlaþýlýyor ki, kapita
kendi çeliþkileri içinde boðulacak&rdquo;týr.

Modernizmin temelindeki komünist etki ise 1950&rsquo;li yýllarda uygulamaya konan &ldquo;Brejnev Doktrini&rdquo; ile
baþlar. Küba hadisesinde, Kennedy karþýsýnda adýmýný geri almasýndan beri, komünist yayýlmayý silah gücüyle gerçekleþtirm
tehlikeler getireceðini anlayan Rusya, cihan hakimiyeti idealini &ldquo;kültür savaþý&rdquo; yoluyla gerçekleþtirmeye çalýþmýþtý
Komünist kültür savaþý, musallat olduðu milletin milli kültürüne, tarihine, klasik deðerlerine, musikisine, þiirine, büyük adamlarýna
örf, adet ve geleneklerine sinsi bir savaþ açmýþtýr. Dile saldýrarak nesilleri birbirini anlamaz, dýþarýdaki vatandaþlarla ayrý kelim
kullanan, klasik eserlerini okuyamaz, belirli sayýda uydurma kelimelerle geniþ düþünce sahasýna açýlamaz hale getirmek istemiþ
Bu þekilde milletlerarasý sol, bütün dünyada, klasik deðerleri gözden düþürmek için büyük çaba harcamýþ, bu uðurda milyarlarca
yatýrýmlar yapmýþ, iþine yarar her mihraka para daðýtmýþtýr. Klasik resim yerine dejenere resim, klasik musiki yerine dejenere
musiki, klasik þiir yerine vezinsiz, kafiyesiz laf yýðýnlarý ortaya çýkarmýþtýr. Kan, þiddet ve þehvet edebiyatýný iþlemiþ ve teþvik
ahlaki deðerleri küçük düþürmeye çalýþmýþtýr. Milli kahramanlarý aþaðýlamak, milli tarihi küçümsemek ve tahrif ederek yeni nes
bütün kalemþorlarýný seferber etmiþtir. Eðitimin milli deðil kozmopolit olmasý için çok çalýþýlmýþtýr. Rusya eninde sonunda ele g
hedeflediði ülkelerde bir taraftan da sanayileþmeyi teþvik ederken, milli kültürle ilgili yatýrýmlarý engellemek için bütün yaygaracý
harekete geçirmiþtir. Sanayileþmiþ Batý ülkeleri ve bunlarýn lideri olan Amerika ise, tersine, o ülkeleri Pazar haline getirebilmek iç
sanayileþmeyi önlemek istemiþ, sanayileþmenin öncüsü liderleri devirmeye çalýþmýþ, milli uyanýþý da tehlikeli gördüðü için, mill
davranmýþ ve kozmopolitliði teþvik etmiþ, para iþleri ile uðraþan zümreleri tutmuþtur.(6) Ýþte size postmodernizmin ortaya çýkýþ
Postmodern olarak adlandýrdýðýmýz &ldquo;bugünkü küresel kaos ve çýlgýnlýk dönemi&rdquo; Rusya-komünist blok ile Amerik
cepheleri arasýnda 1986 yýlýnda SSCB&rsquo;nin daðýlmasýna kadar süren koloni kavgasýndan çýkmýþtýr. Rusya sahneden
çekildikten sonra, tek küresel güç haline gelen ve kuruluþundan bu yana dünyayý kendisi için serbest pazar, &ldquo;küresel
köy&rdquo; yapmaktan baþka amacý olmayan ABD, &lsquo;küresel alýþveriþ merkezi&rsquo; haline getirdiði postmodern dünya
&ndash;baþkalarýnýn acý çekmesine aldýrmadan- tadýný çýkarmakta, amacýna ulaþmanýn keyfini yaþamaktadýr. Tabii ki, bütün
Osmanlý Devleti&rsquo;nin el birliðiyle tasfiyesi, yani Ýslam kültür ve medeniyetinin etkisizleþtirilmesiyle gerçekleþtirilebilmiþtir. B
hayati nokta kasýtlý olarak gözden kaçýrýlmaktadýr. Postmodernizmin çözümlenmesinde anahtar kelime &lsquo;Osmanlý&rsquo
Ýslâmiyetin küresel bilim ve medeniyet üzerindeki etkisini ve önemini Bacon kadar kavrayamamýþsanýz, modernizm ve
postmodernizm üzerine söyleyeceðiniz her söz, boþlukta kalmaya mahkumdur.

Abdülhakim Murad, bu konuda þunlarý söylemektedir: Postmodernitenin ve bütün sahte kurtuluþlarýn kadehinden içmiþ ve sonra
anlamýn tamamýna bizi götüren kesin bir anahtar olarak tanýmýþ bulunan Batý demokrasilerindeki bizim gibi insanlar, tüketim pu
olarak modern ve en cazibeli enkarnasyonunda maddenin nursuz ama etkili gücünün gölgesinde kalmýþlýk manzarasýný müþah
ediyorlar... Oysa, modernitenin açmazýnýn ekstremliði, onun beþeri sefaletinin saf göstergesidir: Yalnýz yaþlýlar, binlerce kocasý
anne, çocuklarýn düþtüðü iptilalar, evsizler, baðnaz ýrkçýlar, türlerimizin yapý taþlarýný yeniden edite etme tehdidinde bulunan fa
biotekçiler, nizamsýzlýk cilasýnýn altýnda fokurdayan bütün zehirler... Bütün bunlar, bizi Ernest Gellner&rsquo;in gerçekten zama
aþan son din olarak tanýmladýðý Ýslam&rsquo;a doðru daha da sürüklüyor ve -en son dönüþ otobüsü olan- hak dinin potansiyel
gözler önüne seriyor.

Can kurtaran gemisi

Müslüman nüfusun dünya nüfusu içindeki oranýnýn 1990 yýlýnda yüzde 12, yirminci yüzyýlýn sonunda ise yaklaþýk yüzde 20 civ
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olduðunu gördük. Bu oran 2025 yýlýnda tahminen yüzde 30 civarýnda olacaktýr. Peygamber Efendimiz &lsquo;aleyhissalâtü
vesselâmýn&rsquo; vefatýndan 14 yüzyýl sonra da Ýslamiyet, birbirinden epeyce farklý toplumlarda insanlarý kendine cezbetmey
devam ediyor. Bu bakýmdan, Ýslam&rsquo;ýn ihsanlarý kendine döndürmesinin gerçek niteliði, dünya tarihinin çok önemli
sabitlerinden biri olmakla birlikte, hâlâ daha, hakkýyla anlaþýlmýþ olmaktan hayli uzaktýr.

Bugün Batý&rsquo;nýn geleneksel Hýristiyan ülkelerinin &lsquo;Ýslamlaþma modelleri&rsquo; yaþadýklarýnda þüphe yoktur. Bu
demografik bakýmdan en çok öne çýkan örneði, boksör Muhammed Ali, caz müziði sanatcýsý John Coltrane ve aktivist Malcolm
meþhurlarla güçlenen Afrikalý-Amerikan Müslümanlarýdýr. Ýslam&rsquo;ýn &lsquo;fakirlere yönelik öncelikli tercihi&rsquo;nin far
vararak, 1981&rsquo;de Müslüman olan eski Fransýz Komünist Partisi baþkaný Roger Garaudy&rsquo;nin veya Ýslam&rsquo;ý
&lsquo;sömürgecilik karþýtý&rsquo; olarak gördüðü için Müslüman olan bale kareografý Maurice Bejart&rsquo;ýn yaný sýra günü
Amerikasý&rsquo;nda Ýslam&rsquo;ý farklý saiklerle kabul etmenin yüzde 5&rsquo;i beyaz çoðunluk içinde devam etmektedir.

Müzik dünyasýnýn starlarý birer ikiþer dine dönüyor

Türkiyemiz&rsquo;de de postmodern kültürün sahte cazibesinden kendini kuratarýp, Ýslam&rsquo;a yönelenlere son örnek pop
müzik sanatçýsý Cem Karaca&rsquo;dýr. Cem Karaca&rsquo;nýn ölümünden sonra gazetelerde þu ilginç yazýlar yer almýþtýr: 1
2004 tarihli Milliyet gazetesinde popüler kültürde: &ldquo;Cem Karaca alkýþlarla girdi hayatýmýza; tekbirlerle gitti...
Rock&rsquo;tan... Hakk&rsquo;a...&rdquo; Can Dündar&rsquo;a göre: &ldquo;Müzik dünyasýnýn starlarý birer ikiþer dine dönüyo
cenazelerinde tekbir sesleri yükseliyor. Peki ne oluyor da ateist rock, Hakk&rsquo;a kavuþuyor?.. Devrimci þarkýlarýyla
hayatýmýza giren Cem Karaca&rsquo;nýn cenazesi tekbir sesleriyle kaldýrýldý. 1 Mayýs marþlarýyla salonlarý titreten Timur Sel
(Baþucu kitabým Kur&rsquo;an-ý Kerim&rsquo;dir) dedi. &lsquo;Mevla&rsquo;yý bulma yollarýnda sevdadan geçme
faslýnda&rsquo; olduðunu söyleyen Mazhar Alanson &lsquo;Yandým yandým&rsquo; þarkýsýný Kâbe&rsquo;de Hazreti Muham
(Sallallahü aleyhi ve sellem) için yazdýðýný açýkladý. Cat Stevens uyuþturucunun pençesindeyken Ýslâma döndü ve Yusuf Ýslâ
Acaba popçular mý dindarlaþýyor? Yoksa din mi popülerleþiyor?&rdquo;

Müslüman kimliðinden rahatsýz olanlar kabir hayatýna alkýþlarla uðurlanýrken; hatta bazýsý cenaze namazý istemezken; deniz
kenarýnda kumdan þatolar yapan, çakýl taþlarýyla ve midye kabuklarýyla oyalanan Cem Karaca son anda uyandý. &ldquo;Beni
tekbirlerle (aslýnda niyeti dualarla) uðurlayýn&rdquo; dedi. Tekbir son derece þereflidir. Ama Ýslamiyette cenaze sessizce,
kalben ve kimsenin duymayacaðý sadece kendisinin duyacaðý dualarla sonsuz hayata yolcu edilir. Cem Karaca kýrgýn gitti.
Sanat dünyasýnda kýymeti bilinmedi. Son 10 yýldýr sanat dünyasý ve tanýnmýþ entelektüellerin cenazelerinin alkýþlarla uðurlan
moda olmuþtu. Cem Karaca vasiyeti ile bu bid&rsquo;ati yýkmak istedi. En azýndan temelini sarstý. Cem Karaca&rsquo;nýn
cenazesi, yeni bir milat sayýlýr. Geçmiþte &ldquo;Allah yâr&rdquo; ile bazýlarý Cem Karaca&rsquo;yý bir nevi terk ettiler.
Piyasanýn arzu ettiði müzik yerine hissettiði müziði yaptý. Kendi ifadesine göre: &ldquo;... Ateizme gelince ben hiçbir zaman hiçb
yerde yarataný inkâr etmedim.&rdquo; Müzik görüþü ise: &ldquo;Batý&rsquo;ya bakmak yerine kendi deðerlerimize yüzümüzü dö
oradan aldýklarýmýzla nasýl bir sentez oluþturabilirizin&rdquo; simgesiydi. Elbette Ýslami yaþantýsýnda eksiklikleri vardý. Ama k
ve yakýnlarýnýn ifadesine göre: &ldquo;Dindar görünmeye utananlara inat; daima Müslüman görünmek istedi.&rdquo; Ve bazý
geceler aðlayarak Salevat-ý þerifeyi yüksek sesle söylerdi. &ldquo;Ben zavallý biriyim, sana kulluk edemedim, Allahým beni
affet&rdquo; sözleri Ýslâm büyüklerinin sözlerine uygundur. Kendi ifadesi ile Cem Karaca: &ldquo;Askere gidip de
Anadolu&rsquo;yu görünce, kýrsaldaki hayatýn hiç de dergilerde anlatýldýðý gibi nefis köy manzaralarýndan ibaret olmadýðýný g
Kerpiç evleri; þalvarlý, poturlu insanlarý; kýz kaçýrmalarý, yoksulluðu, kan davalarýný görünce bakýþ açým deðiþti. Kültürlerle be
Doðu Güneydoðu kökenli müziðe eðildim. O güne kadar Türkçe þarký hiç söylememiþtim. Fransýzca bile söylerdim kulaktan dolm
yoktu. Fakat beni anlatan enstrümanýn adý baðlama, beni anlatan þarkýnýn, öykünün dili Türkçeydi. Daha sonra tarzýmý geniþle
Daha Doðu-Güneydoðu&rsquo;yla kýsýtlý kalmayýp Anadolu&rsquo;nun her yanýndan türkülere eðildim.&rdquo; (7)

&ldquo;Þehir boðuluyor, þehrin sakinleri de öyle. Güzide dimaðlarýn pervasýzlýðý, anlayýþsýzlýða dönüþmüþ, hâb-ý gaflet çoðu
ürpertisine dönüþmüþ bulunan bir Alzheimer hastalýðý halini almýþtýr&rdquo; sözleriyle çaðdaþ insanýn dramýný çarpýcý bir biç
Abdülhakim Murad, &ldquo;Çevresel bir kýyâmet karþýlýðý alýnan taktik yaþantý, kýsa süreli olarak baþýmýzý göðe erdiriyor; am
kalýyor geriye ve boþanma, intihar, depresyon ve uyuþturucu yüklü kiþisel ve sosyal kabristana dönüþüyor. Ýlerlemeye dair
sloganlarýmýza raðmen, Machado&rsquo;yla birlikte acý çekiyoruz: &lsquo;Ýnsanlarla barýþ içinde, ama iç organlarýmýzla sava
yaþayýþ&rsquo; ve Nabokov gibi, &lsquo;beþiðin dipsiz bir kuyuya doðru yuvarlandýðý&rsquo;na kâniyiz&rdquo; demekte ve
kurtuluþun Ýslam&rsquo;da olduðunu þu sözlerle belirtmektedir: Postmodern dünya, fýtrattan uzaklaþma hususunda bir panik
içindedir. Buna karþýlýk Ýslâm, bütün ihtiþamýyla, bizim baþlangýçta bize verilen insaniyetimize, fýtratýmýza yeniden eriþme imk
Ýslam, barýþ içinde bizi yeniden türümüzün normal vaziyetine döndüren bir hayat kalýbýyla, postmodern yaþayýþ okyanuslarý bo
selâmetle yol almamýzý mümkün kýlan bir can kurtaran gemisidir.
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