
1t
üç aylık afaştlrrna efglSr

rünı<iyE,DE DiN söyrnurnni
MEHMED sein HerisoĞru
Düzeltmeye Tilib B<ızuculuk

a

islamDüşünc"r' 
jO:TY.K.f Ur|,,,'tor'.-'"riOlgusu

' 
İsıı,ıa.İı, raRa

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri Üzerine Birkaç Not
ıvıücerıtr siricı

. Milliyetçilik ve Cemaatlerin Din Söylemleri: Fethullah Gülen Cemaati Örneği
ALI BARDAKOGLU

İlahiyatçıların Din Söylemi

Türkiye'de Resmi Din ?İlİİrŞ,^#"kratik Sistemin inşisı
MEHMET PAÇACI

Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem
MUSTAFA özrünı<

Egemen Bir Dini Söylem Tarzı O|arak Ataerkillik
ui»ıyrı şsrKArI"i TuKSAL

rUrl.İv"' j" -r.,İ-irl"İın 
Oİıl İOylemi

NECDET SUBAŞI
Modern Alevilik: Sınırları Zorlayaı Söylem Arayışları

, ERCAN şEN
Muhayyel Bir.Geçmişten Muhayyel Bir Geleceğe Eklektik Bir Fikir Cereyanı: Türk-Islam Sentezi

AHMET YlLDlZ
RP-FP'nin Din Söylemi: Eleştirel Bir Yaklaşım

MUHAMMET ALTAYTAŞ
Türkiye'de Ateist Solun Din Söylemi

.. MUFIAMMET ÇAKMAK
CHP: Bir Siyaset Geleneği Üzerine Etüdler

r".iı..tı,,#Bi]tlt,ffiArbiıir mi?

şEHMUS onıvıİn
Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu Üzerine

.HocA isHAr srrNoi tısoı-ısgz]
Kişifu'l-esr2r difi'u'l-eşrflr

o

Kitap, Tez, Sempozyum Değerlendirmeleri

cilt Say1 ekim a'r'a | ı k 2oo7



islLmiy^t Iv (2001), sayı 4, s. 37,53

ı

l

I
ı
ı
i

I

i
l

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik
Değeri Üzerine Birkaç Not

isııııir ı<ene
PROF.DR., MARMAM ü. iLAHİYAT rerürrssi

I

Ya açar Nazm-ı celilin bakarız yaprağına;
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,

İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyle bilin,

Ne mezarlıkta okunmak ne de fa] bakmak için!

T 7-t r asrın ahlak abidesi ve mücahit büyük şahsiyeti merhum Akifin; 1912

x^. yılında,,,Süleymaniye Kürsüsü,nde", Abdürreşid İbrahim,in dilinden

nazmettiği temsil gücü yüksek bu fikriyatı (belki 'hissiyah' demeliydim) nasıl

anlamak doğru olur? Buradan kalkarak "İslamcı söylem" için bazı tutamak

noktaları çıkarabilir miyiz? Mısralara gömülmüş olarak karşlmıza çıkan bu his-

siyat ve katıltartışmaya kapa|ı/kesin hükümler acaba katı ve kesinlik eda|arı

oiçüsünde doğru mudur? (Siz doğru buluyor musunuz?) Doğru ise neye/ki

me/hangi zaroanave siyasete göre doğru? Doğru değilse eğer, niçin bize o ka_

dar srcak ve hakikatin ta kendisi gibi geliyor/geldi? Bu hükümlerin doğru olup

olmadıklanndan önce niçin bu hükümlerin bu şekilde ve bu sertlikte verildiği

üzerinde mi durmalıydık? Nihayet buralardan yüniyerek tespit edeceğimiz hu_

suslar acaba bugünkü İslamcı söylem için de açıklayıcı olur mu?

Bu merkezi sorulara hayati meseleler olarak dönebilmek için yine sorular

eşliğinde biraz çevre dairelerde dolaşmamız gerekecek,

il
1. Yüce Allah'ın nazmı (nizaml, manzumesl dizimi) o|arak Kur'an-ı Kerim, niçin

yaprağna, evet sadece yaprağına bakllarak şifaydb olunacak, anlaşılacak bir
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,mübarek, metin, bir ayet, bir işaret ve delalet olmasın? Şairin "yaprağa bak_

mak,,tan, Kuı,an sayfa|anna gelişigüzel ve m2nasını an|amadan bakmayı değ,il

de, evleviyetle tefe'ülüı kastettiğini son mısradan anlıyoruz, Olsun, ne mahzuru

var? Netice itibanyla bir mümin, hayatına yön vermek, hayatının bir nrunr mi-

nalandırabilmekiçinbaşkayeredeğil,nazm-lilahiolanKut'an,abakıyorveora-
dan kendisine bir tarikİat) ve istikamet çiziyor, Yaratıcl'nın kevrıi ayetlerinden

olanağaçvebitki.yaprak,lannaibretnazarıy|abakmayanedersiniz?onlarda
yupr^i üuuok) ve siz sadece, evet sadece bakıyorsunuz. okuyor ve anlıyorsu_

nu,au.Ayncabakmak,sadeceava|avalbakmakdeğil..dersbakmak,,,.yalan-
dan bakmak,, fiillerinde ve birçok türevinde olduğu gibi, anlamak ve istidlal et_

mek mlnllanna da geliyor (Arapçadaki na?an ve başara fiilleri de böyle değil

mi? Türkçede hepsini bir arayagetiren "nazar-i basiretle bakmalt" davar),

Söz, Kur,an,ı ,,ölünün topragina üflemek" ve onu i,mezar|ıl<ta okumak" va_

disine intikal eniğinde, bizi daia zor ve karmaşık problemlerin beklediğinden

hiç şüpheniz olmasın. Ahirete ve ruhun berhayat olduğuna, ebediyete inanan

bir zihin için nazmı celili dirinin yüzüne üflemekle ölünün toprağma,üflemek,

arasında mahiyet farkından ziyaie derece farkı olmah değil mi?z yoksa prob_

lem üflemekte mi? Ayrıca kur,an evde de mezarlıkıa da okunan zaman ve me_

kan üstü bir metin olmalı.
Burada istitrat kabilinden serdetmek istediğim bir husus var: ,olü,, ,mezar,,

.kıyamet,gibimeftıumlar,modernleşmedönemindeklasikdönemegöreciddi

^i^^kaiıplarına/kayma|anna 
mar.Oz kalan ve yaşanan hayat içinde futtukları

yer sarsıntly a uğrayankelimelerdendir. Felsefi olarak bakıldığında, ilerleme (te_

rakki)düşüncesininetkisiyleirtibatlıolarak,dahayüzeyselbakıldığındaiseıs-
lahat teşebbüsleri için r"-.i oıun ictimai seferberliği (mobilizasyonu) sağlamak

maksadıyla dünyevi olan3 ve (dünyevi) yarın için ol,an çok yukanlara Çekilmiş,

1 Tefe,ul falabakma man2sına geliyor. FaI ise uğur, iyi talih, yaver baht,demek (Görüldüğü gibi fa_

lın rn6niları ortalıkta d.;;d veya tahmin .iıgi.i, kadar kötü değil). Bir de BuhaAri ve Mus_

İ-ı-t ,ı""v" edilen bir n"ai." türetilen fal_i ia,T var ki, istihare gibi tamamen müspet min2_

i;;;hrd ;. uğursuzluk minisına ge|en çıyare ve reşe,umün zıd!ıd5, peygarnber Efendimiz,in,

duyduğu bir kelimenin veya bir saha-binin isminin m6n2ından tefe,ülde bulunduğu, yani içinde

bulundukları duruırrun ," 
't aı" iyiye doğru gideceğini istihrac ettiği de vakidir, Tefe,u1 usüllerin_

den biri de, ,,kitaba b"k;k,i,;, iüi; şeyli ıyireya ko,tı oıdrg,",, anlama| için kişi Kur,an_ı Ke_

rim'i veya UafızOivanı'n-açr,, llt 
",Üa,ğİ 

sayİa, llk ayet-ilk beyit, ilk bakuğı_satırı:ri}:Y:;

;i; ;iiŞ* veya menfi mana ifade edişine göre _nihai değil belki ama_ pir d:nkafar verrf veya

biı kanaat, bir hissiyat edinir, ,,Bakma-k" diyip geçmeyin, kara kaplumbağaları yumurtalannı

uzaktanbakarak o,,,. r.-ğJ"i,r,-iiiiı^"ı^i i^ a,rıanni bak,şıarıyla teshir ederlermiş. Ehl_i na,

)^-, i.o.nevliyaullah *;;;;y,h"; i^zrl^rr, sadece bakarak miiıridanın seyr ü sülükiinu niha_

yete erdirir. Yunus'un ",Arn.İi" ıazaııioprağı gevher eyler" mısraı da buna işarettir.

2 Akifin Çanakkale şehitleri için inşad .uçi brr, ınısraları hatırlatmak geçiyor içimden: "Bedr'in

arslanları ancak.bu k"d;;-ş-;; iJİz,r, nj-o", diyerek Kibe,yi diksem başına/Türbedarın gibi

,a hrşr. kadar bekletseJ,.._ a.ab" kım ,tılu,, kim ;diri' ve kimin toprağna iiıflemeye değer?

3 Akifin islam,ı "hayaun dini" olarak tasvir eden mısralarını bu açrdan fevkalade önemli buluYo-

ruz: ı\h o din nerde, o azmin, o sebatın dini / o yerin gökten inen dini, hayaan dini / Bu nasıl

l,
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bunun tabii bir neticesi olarak da, uhrevi olan ölü, mezar, kıyamet... bir tür

unufulmaya, gerilere doğru itilmeye çalışılmıştır. (Malumdur ki, kıyamet ve ahi-

ret, Kur,an,da.yarın,kadar yakın bir zaman o|arak geçer. Fakat bu güçlü mo_

dern sÖylem bizden Öncekilere de bize de 'yann'ı çoktan unutturdu ve onu

uzak|ara attı). Zaman tasav\,ı_ırunu altüst edercesine tarihin/geçmişin bir 'me-

zar' (karan|ıkve ürkütücü devir), istikbalin ise bir ,cennet' olarak tasviri de bu

süreçle ahkalıdır. Tevfik Fikret'in "kit6bı köhne", dediği tarih için inşad ettiği

meşhur beyit; "Yırtılır ey kitilb-ı köhneyarın/Medfen-i fjkr olan sahifelerin" bey-

ti, döneminin umumi telakkisinin kuwetli bir tercümanıdır. AkiPin "Çekilse: Ar-

kada m6z? denen ley6t-i az6b/Ltı|sa: Önde bir itiki da|ga da|ga ser^H, mıSra_

|arında maziyi (tarihi) tasvir için kullanılan "ley2l_i azdb" (azap gece|eri/karan-

lıklar) benzetmesi ile dtiyi/ge\eceği "da|ga dalga serap"la karşılamasl, şüphesiz,
Tevfik Fikret'i antmayacak güçtedir. (Birdiğerinin amanslz muhalifi olarak bi-

ze öğretilen iki şair, bazı konularda meğer ne kadar da benzeşiyorlarmış!)

Başka bir çalışmada modernleşme hidisesiyle irtibatlı olarak (ölülerin, me_

zarın, kıyametin de içinde oldugu) zaman tasayvurunun ve tarih telakkisinin

alttist oluşu meselesi üzerinde genişçe durduğumuz için,a 51116r, sadece sefer-

berlik için, kıyameti kendisinden ve bizden uzaklaştırmaya çalışan Reşid Rı-

zd'dan bir iktibasla iktifa edeceğim:

klyametin yakın olduğuna, ondan ewel de behemahal ,din,in dtıçar_ı zaaf

olacağına, Müslümanlarln parça parça o|arak her biri bif tarafta mahvolup
gideceklerine dair; her asırda vü.cudu eksik olmayan cahi] vaizlerin, beyin-

İiz serserilerin buda]aca te]kinat]arı, muhakemeden Ari o]an safsata]arı d«>

laylsıyla bu mesele Müslümanları pek fena bir surette m|]tazafflr ediyor, on-

laiı sa,y u amelden alıkoyup her türlü zillet ve meskenete, en basit, pek fe_

na bir maişet-i hayatiyeye razı olmakta berdevam kılıyor,5

Bana hemen itiraz edin ve deyin ki: Derme çatma dil bilgilerinle gündeme

getirmeye çalıştığın "etimolojik, ser,nantik" hususları, ÖmrünÜ Türkçenin, Arap-

çanın, Farsçanın, Fransızcanın derinliklerine vukuf kesbetmek için geçiren, her

mdndsıyla büyük bir şair, Akif bilmiyor muydu?

dar, ıe kadar basmakalıp bir görenek / Müslümanlık mı dedin?... Tövbeler olsun, ne demek! /
Hani Kur,an,daki ruhun şu heyülida izi / Nasıl İslim ile birleştiririz kendimizi.

4 Bkz. İsmail Kara, "Tarih ve Hurafe-Çağdaş İslam Düşüncesinde Tarih Telakkisi", Derg1h, (Ka-

sım 1998), sayı: 1O5, s.1,,19-26.
5 Reşid Rız6, İezAhibin Telfrkı ve İs!an,|ın Bir Noktaya Cenı'i, çev. Aksekili Ahmed Hamdi, İstanbul,

Amecli Matbaası-Sebilüneşad Kütiiphanesi, |332, s, 59-60. Ayrıca bkz. s. 40,76. ReŞid Rızi'nın bu

eseri Hayrecldin Karaman tarafından da Gerçek İsllm'da Birlik adıyla tercüme edilrniŞtir, Nesil Ya-
yınları, istanbul t.y. Bu iktibas için bkz. s. 192. Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1925 yılırıda tekkeler-

İe lıirlikte nırbeleİin de kapatılmış olmasıru bir yabancı diplomata şu cünıIelerle açıklamak zorun-

da kaldığını söyler: "Bir rnüddet mazi ltarih] ile a|dkamızı kesmek istedik, onun iÇin nirbderi ka-

paaık". İarihle'kapalı ttirbeler arasında kurulan doğrudan ilişki bizce tesadüfi, o inda akla gelmiŞ

ti, ifrd. değildir; M. Baydar, Hamdullalı Suplıi Tanrıöver ve Aniları, Menteş Kitabevi, İstanbul

1968, s. 173. Aynca bkz. CHP Yedinci Kurultay Tutanağ,, A*an 7948, s. 4O3,457,



Cevabırn,,.elbettebiliyordu,hemdebendençokdahaiyiveüstdüzeyde,,
olacaktır. O h2lde bu cevap doğrultusunda bir başka vadiye intikal etmeliyiz,

2. Bir bilgilenme ve idrat dUzeyl, bir zihniyet, o gün için hedeflenen/bek-

lenen/umulan şeyi (diyelim ki, terakkiyi, fevz ü necatı, intibahı, teiliyi, galibi-

yeii, zafei, kuweti, iktidan, ahlaken yücelmeyi",) geürmiyor, gerçekleşürmi-

yor veya onlara yetmiyorsa, daha önce bu fonksiyonlan yerine geürip getirme-

ilgirre'pet de bakılmaksızın bu bilgiden, bu bilginin ete kemiğe bürünmüş hi_

liıiden, hayatın mevcut akışından ve onun arkasındaki.zihniyet dürryasından

şüpheye 
jtlştilmesl kaçınılmaz olacaktır, Şüpheye düşmenin belirti ve netice-

i"rj r"iı.ı, olur: Artık bir zaman|ar çok önemsediğiniz o bilgiyi kullanmaz, unu_

tulmaya terk edersiniz; ona atfettiğiniz değeri tenzil eder, onu horlar veya bi_

teviye tenkit edersiniz; o yolda tüketilen ömninüze/başkalannın Ömıüne ya_

narsrnız...Buradaönceliklesözkonusuolanbilmemek,bilmevekuşatrnaim-
kanındanmahrumolmak,bilgiitibarıylayetersizolmakdeğil,oinınşartlan
ve hilet_i ruhiyesi içinde _bitgi ılaıı da dahil olmak üzere_ mevcut olanı, sa_

hip olduklannızı önemsememek, geçersiz ve işe yaramaz saymaklır, Bir baş-

ka ifadeyle, ele geçirilecek o}an ,namevcut,, elde olan ,mevcrit,la takas edil_

mekte, garip bir alışveriş yapılmakt3ıdır. (Modernleşme islam dünyası için bi_

raz da böyle bir alışveriş sürecidir),

ç"ğarş islam mııtefekkirlerinin/ıslamcıların kendilerinden, _aslında kimse_

nin dudak büküp geçemiyeceği kadar geniş ve derin_ ilml_kültürel miraslann_

j"r, t .,"rtı, eniİ<ıJrı jsh*,dar, şu veya bu ölçüde şüpheye düşttikleri açık ol-

sa gerektir. Çok basit olarak tasvir etmek gerekirse, şöyle bir mantık yürütü-

yoj"rd,, isıam, tabiatı ve tebliği icabıı mağlubiyetin, gerilemenin, tefessühün

sebebi ve.menşei o|amaz (oryantalistler İslam,ın bunların da sebebi Ve men_

i., "ıa"g""" 
soyluyorlardı); islam akıl, mantık ve ilim dinidir; Müslümanların

grr.ir, çir.n"si altında ezilrneleri, islam diyarının küfrün istila, işgal ve saldırı_

|arına maruz kalması da ,gerçek, Müslümanlık,tan ve İslam,dan miitevellit ola_

maz. o zaman,,kabahat islam,da değil, Müslümanlarda"dır. Ecdadımız, {ok
kısa bir dönem hariç_ islam,ı yanlış anladı ve yanlış yaşadı (veya hiç an]lama,

dı ve hiç yaşamadı,/onu anladığını ve yaşadığını zannetti), Ui1 |e onların ço-

cukları oı"rrı. İslam,ı yanlış anladık ve yanlış yaşadık. Mağlubiyeü getiren,

,,yanlış anlaşılan/yaşanan" islam,drr, İslam,ın bizzat kendisi değildir. (Bugün de

baglamından ve iarihİ_siyasi zemininden kopuk olarak ortalıkta dolaşan "ger_

ç"İ İrl"*-oritıi islam" ayınmları buralarda mayalanm§tr,)

Mağlubiyetlerin ve kendini geride kalmış hissetmenin islam dünyasında ve

hususen osmanlı merkezinde ortaya çıkarüğı tedirginlik ve gerilimin derecesi

ve şiddeti bugünden geriye bakarak kolaylıkla anlaşılabilecek bir hidise değil-

dir. Asırlard ıİ zaferdİn zafere koşmuş, küfre meydan okumuş, müesseseleri

oturmuş,kendikendineyeterli,kendinegüvenitambirsiyasi,sosyalvelıııltü-
rel yapinın, küftir karşısında mağlup olması, sadece siyasi yapının ve devletin

Sare
Vurgu

Sare
Vurgu

Sare
Vurgu
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değil, şaşırtıcı bir şekilde _zihni olarak devletle zaruribağları olan_ İ.slam'ın da

mağlubiyeti sayılmıştır. Dinle devlet ve toprak (Müslüman coğrafya) arasında

kurulan bu zaruri ilişkilerin, tarihin derinliklerine doğru da uzanan mantığr, mo-

dem dönemler için derinliğine ve yeterince ortaya konulmuş olmamakla bera_

ber, önemlidir. (AkiPin Osmanlı topraklannı kastederek inşad ettiği mısra: "Bu

da çiğnendi mi çiğnendi demek şec-i mübin"),6 BatılAvrupa/küfür, İslam,ın,

Müslümanlann, İslam devletlerinin üzerine gelen bir seyl-i hurtışdn gibidir. Bu

coşkun sel, her önüne çıkanı devirmekte, her önüne kattığını sürüklemektedir.

İslamcı söylemin oluşmasında önemli fonksiyonlar icra etmiş bu kabuller ve

yorumlar, iki noktada yoğunluk kazanarak merkezileşti:

a) Bu selin önünde durulamaz, var ka|mak/olmak için onun ahengine uyul_

malıdır.z (Bu kabule, zaruri hdle gelen/getirilen Avrupalılaşmanın meşru-

laşması süreci de diyebiliriz),
b) Yapılması gerekenler acilen ve pratik hedefler gÖzetilerek yapılmalıdır.

(Bu süreç ise, aknialitenin dayattıklarının dışında kalarak da hndiselere

bakmayı _tabir caizse bir tür idealizmi_ ve derinleşmeyi, üst düzeyde

yeni dini-felsefi inş|yı zayıflatmış, kendisi kalarak yenilenme kanallarını

dumura uğratmtştlr.)8

6 Bugıünün lıakim islamcı söylemi, herhangi bir İslam devletinin zayıflaması veya çökmesiyle di-

nin, imanın ortadan kalkması arasında zaruri bir ilişki kurmaktan hayli uzaklaşmıŞtır. Hatta heP-

si değilse de önemsenmesi gereken bir İslamcı gruplar kümesinin, mevcut devletleri İslamcılığın

önünde bir engel olarak gördüklerinden bile bahsedilebilir. H2lbuki son bağımsızlık hareketleri

dahil olmak üzere bütün XIX. asır ve XX. asrın ilk yarısında değişik İslam coğrafyalarında cere-

yan eden istila ve işgal karşıtı hareketler dini unsurlar İadar 'milli' temayülleri de güÇlendirmiŞ;

ikisi arasındaki i(ibatları modern bir muhtevada, fakat gelenek içinde de anlaŞılabilecek tarzda

kuwetlendirmişti. İslamcı söylemin bu cephesindeki ciddi değişmenin en önemli sebebi, hilafe-

tin ilgasından sonra inş| edilen "İslaın devleti" kavramının herhangi bir ülkeye, ttıPrağa, merke-

ze nispet edilmemesi, bünik <ilçüde mücerret -veya ideal- bir kavram olarak kalmasıdıf. AYrı-

ca II. Dünya Savaşı sonrası şartlarında Marksist etki ile enternasyonallik boyutu irtifa kaYdeden
,ümmetçilik' söyleminin <le memleket, devlet, toprak gilıi kavramların din için vazgeÇilmezliğini

zayrfl"tmrşt,r. ilk bakışta <.laha top(ar)layıcı ve kuşatıcı gibi gözüken ümmetçitiğin as|ında zaYıf,

[atİc, ve dağıtıcı bu yönü üzerinde yeterince durulmaınıştır. Bu meyanda önemsediğim bir husu-

su hatırlatmak isteriı,ı-ı: Bugün Avrupa ve Amerika'daki strateii merkezleri sadece 'milli' irtibatla-

rı da olan, yani bir toprağa basan, bir dili konuşan, bir milleti ayağa kaldırmaya kendini adamıŞ

lıafızası canlı islami hareketleri önemsemektedir. Ayakları yerden kesilmiş, sosYal mütekabiliYe-

ti olmayan, hafızasız ve natıkasız bir hareketin gücü ne olabilir ki?
7 Akifin diliyle söylersek: coşkun koca bir seJ gibi d6im beşeriyet / Müstakbele koşmakta verip

seyrine şidclet / Dağlar, uçurumlar ona yol vermemek ister / Likin o ne yüksek ne de alÇak de-

mez örter / Akvam o büyük nehre katılmış birer ırmak / Elbet katılır. .. Hangisi ister geri kalmak

/ Bizler ki bu müthiş bu muazzam cereyanla / IJğraşmadayız... Bak ne kadar çılgınız anla / Uğ-
raş bakalım yoksa işin hey gidi şaşkın / Kurşun gibi sürat]i denizler gibi taşkn / Bir ÇağaYanın
menba-ı dehhişına doğıu / Tırmannıaya henzer yüzerek başka değil bu / Ey katre-i ivare bu

cüşun bu hurüşun / Ahengine uymaz§an emin ol boğulursun. Çağdaş İslam ve Türk düŞüncesin-

de yaygın.,..İkili bir kuİlanıma sahip olan seyl-i lıurtışln terkibi için bkz. İsmail Kara, İs/Lm,

cılann Siyasi Gönişleri, Dergih Yayınları, İstanbul 2001 (genişletilmiş 2. baskı), s. 20,

8 Mehmet izzet|ley, Oüyük bir ihtimalle II. Meşrutiyetin ilk yıllarında) tatil için Paris'ten geldiği İs-

tanbul'da iyi bir tesadüf eseri olarak Yusuf Akçura ile karşılaşır. Akçura'nın "ne tahsil ediyorsunuzz"
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Gerek Batılılaşmanın meşrulaşması gerekse acil, Pratik ve Paragmaük ola-

nın felsefi ve tarihi oıaru utıyiit oiçüde iaafaugratması, fiili veya psikoloilk'za-

ruret'lerin dayattığı Uirİ"vİ ve b, ç,rçe,ede meşru idi, Çünkti "din ü devlet"

de .,mülk ü millet,, a. nayatı bir tehdit altındaydı veya Müslüman aydınlar mev-

cuttehdidibudüzeydeveciddiyettegörüyorlardı.MesuliyetabidesiAkifin,I.
cihan Harbi arifesinde verdiği Li, uiuzrnd^ki ifadeleri, ne kadar tedirgin bir

orEmda konuştuklann, ,. .rJ ölçüde kılıç sırtında bulunduklannl göstermesi

açısından dikkate değer olmalıdır:

Eycemaat-ımüslimin!Artıkgözünüzi.açınız,aklınızıbaşınızatop|ayııız;zi-
ra tahtı ,uıtunut gr;,raryoı öoyıe giderse _e|_iyaze billah_ o.da devri]ecek.

Eğer Rusya,drki 
"M;;i#"nhr,heıiüz dinlerini muhafaza ediyorlarsa, eğer

Fransızlarıntat,t-,ia.r.sındekidindaş|anmızhilnnnassuretmemişlerse,
eğeringiltere,Hintlikardeşlerimizeşimdiliksesçıkarmıyorsa...iyibiliniz
ki, hep çtirul< çarıl< yine bL hükümet sayesindedir, .Malzallalı 

bu ğderse

hepsiningİttigigündür.BizbusalEnatımuhafazaedemiyorsakdüşünmeli-
yiz ki bizim ytı)timtizden o biçareler de mahvo]acak]ar (",)9

Fakatbirçoktarihivepsikolojikicbar,söylemin,zarurdtlerin.meşrulaştırdr
ğıböylebirortamdavebuşekildeteşekkületmesiniaçıklarsada,onunyılla-
ra, on yıllara, hatta asırlara dayanıklı bii söylem haline nasıl geldiğini açık|amaz.

Zaruret,adıüstündedaimiolanadeğilgeçiciolanaişarettebulunur.(Mecelldnin
2I_24. maddelerini teberniken hatıriayalım: "Zaruretler memnu olan şeyleri mu_

bahkılar.Zarııreİ|erkendimiktar|arıncatakdirolunur.Birözüriçincaizolan
şeyolözrünzeva|iy|ebAtılolur.Mdnizdı|oldukdamemnuavdeteder,,).Nasıl
Lİ-r, da zaruretleİ hiç bitmemiş veya zeıturet devri geçtiği hnlde zaruretlere

yas|anarakteşekkületmişsoylem,gücündenvetesirkabiliyetindenhiçbirşey
kaybetmemiş?Aslındaolanşudur.Lkanzamaniçindezarureth2linormalhalin
yerine geçmiş (zaruret h2li jevamlılık sebebiyle mutlaklaşmış), lulun beklene_

bilir bir neücesi oırJ J, zaruretin geçici bir süre için 'mubah' kıldığı -aslen

tO* r. yanlış olan- şey, her zarnaflİçin iyi ve doğru olan şey hiline gelmiştir,

Zanıreth2lindeteşekl«iledensöyleminniceonyıllardansonrabugünbizede

soru§una..felsefe,,karşılğınıı,erince,soğukbirtepkialır:,Bizefılozofdeğildemircila,Ti9|,
Mehmet izzet, Makaleler,'i.-. c_o.-ıĞğlu, Kültiir Bakanlğı Yayıııları, Ankara 1989, s, 102, on-

ce geleneksel usüllere so;.ei * uır"5, ,,a_gri pariste taüil görmüş, islam dünyzsırıın birden

faz|a coğrafyası"a, urı.n,İrİ-ui.İ oırr"[ v*"r ıı.çura'nın bu kadar pratik araYıŞlar PeŞinde koŞ-

ıTvısı ve fütursuzca ae-lrcllgİ fikızofluğa tercih etmesi düşündürücü değil mi? 
^ .

9 Mehme<l Akif, "Mevize", Seb?IürreşAd, 1X/23o, s, 3z5 Qğ safer 1,ü|/|2 K, sini 1328), Atir, ıı,

şemseddin [Günaltay1,ın İ"İİ.İ tlİ-kiubına.yaz<lığı takrize de şöyle baŞlamaktadır: "Yakın

zaman|arakadar d.ınyanl*ti;rFrk kıtasına hAkım ola=n altıyüzoruz senelik koga bir saıtanat ev_

vel, Afrika,dan, sonra Avrupa,dan çekilmiş, bugün Asya'da bile büyük, tıem Pek büYük fedak6r-

lıklarla yaşayab,ı...ı. tJiituçuı;ui ,!:l nğm 
^ı,aia 

uyuİnamız, hdli ibret gözünü açmak ta_

raf7arınayrr.ş_ry,ş,_rr-i.;;;;""il felai<eair"; Sebilürieşad Kütübhanesi, Tevsli Tıbaat Mat_

baası, istanbul l33l, s. ct. viıŞ]Sİl vl",a, inşad ettiği feryat ve isyanla, dua ile_karışık mısralar:

yetmez mi musib oıarg.r_,r, bunca'devahi /-Ağzmi<urusun yok musun ey adl_i il2hi,
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çok sıcak ve doğru gelişinin sebebi, 'köni'nün 'iyi' hAline dönüşme sürecini dik-
katle takip etmeyişimiz veya ehemmiyetsiz bulmamız|a aldkalı olmalı.

Size bazı tatsız örnekler de verebilirim: Bizim temel eğitim-öğretim kurum-
larımız medreselerdi, -o zaman|ar halkın gar,rır sıfatını ekleyerek andığı- mek-
tepleri zaruretler sebebiyle açmıştık; asıl mahkemelerimiz şer'? mahkemelerdi,
nizami (laik) mevzuata ve mahkemelere zaruretler sebebiyle razı olmuştuk;
muteber dillerimiz Türkçe, Arapça ve Farsça (elsine-i sel1se) idi, zaruretler se-
bebiyle Fransızcayı (çok çok sonraları İngilizceyi) kısmen fakat itibarlı eğitim
dili yapmıştık; halife-padişahımız efendimiz namaz kılmaya müsait olmayan
pantalonu zaruretler sebebiyle giydiği için "gavur padişah" olmuştu,.. Nasıl ol-
du da geçen zamar, bu 'kötıi' şeyleri "pdk u dırahşan" h2le getirdi?

3. Modemleşme dönemi Müslüman aydınlarının tedafüi/savunmacı bir h2-
let-i ruhiye içinde fikirlerini serdetmeleri ve bunun neticesi olarak kendileri ve
fikir dünyaları için otosansür (kendi kendini tasfiye) diyebileceğimiz bir meka-
nizmayı işletmeleri de, İslamcı söylemin teşekkülü, işleyişi ve mantığı açısln-
dan önemli bir meseledir. Otosansünin her müellif ve her dönem için geçerli
olduğu/olabileceği itirazını ihmal ediyor değiliz; işaret etmek istediğimiz husus,
bu gerçeğin çağdaş İslam düşüncesi söz konusu olduğunda unutulması veya
yeterince ciddiye alınmamasıdır. Mesela, tasaı.vufi terbiye altında yetişen tari-
kat mensubu bir Müslüman aydının, diyelim ki, Muhammed Abduh'un daha
sonra fasawuf karşıtı fikirler serdetmesi veya tasawufu paranteze a|ması aca-
ba nasıl anlaşılmalıdır? Böyle köklü bir dönüşüme sebep olan esas unsur, ta-
sawuf düşüncesinin ve tarikatların modernleşme teşebbüsleriyle birlikte orta-
ya çıkan zihniyet dünyası, ilim anlayışı ve aktif toplumsal projeler içinde üst
düzeyde savunulmasının zorluğu mu, yoksa üzerinde çalıştığımız aydının ilmi
ve fikri gelişmesinin beklenebilir, normal bir sonucu mu? Bizi ilgilendiren el-
bette öncelikle bir düşünürün neleri, hangi hiyerarşi ve değer düzeni içinde,
ne zaman dile getirdiği ve niçin bunları, bu şekilde ete kemiğe büründürdüğü-
dür. Fakat bunları üst düzeyde anlamak için, üzerinde çalıştığımız zat|n/zeva-
tın neleri, niçin örthikleri/geri plana itttikleri, tevarüs ettiklerinin bir kısmını ni-
çin tasfiye ettikleri, bir başka ifade ile, neden otosansür uyguladıkları sorusu-
nu da sormamlz ve cevaplandırmamız gerekir. Aksi takdirde metnin bize söy-
leyebileceklerinin çok az bir kısmına cevap vermesine rıza göstermiş olacağız.

Merhum AkiPten bize intikal eden bazı anekdotları bu problem etrafında zik-
retmek isterim. Hasan Basri Çantay'ın aktardığına göre, Akif, Mısır'da geçen mün-
zevi yıllanndayazdığı şiirlerden biri olan ve "Şuhüdundan cüdAdır çok zamanlar
var ki imanım/Bu vahdetzdra guya geldim amma bin peşimanın" mısralanyla
başlayıp "kıylmaz lAkin Allah'ım bu gaşyolmuş yatan vecde/Bırak hilkatle olsun
varlığım yekpnre bir secde"lerle nihayete eren meşhur §ecde şiirini Hasan Basri
Bey'e okuyunca, "üstad, sizvadiyi değiştiriyorsunuz sanırım" demekten kendini
alamamış. Hasan Basri Bey bu soruyu şaşkınl*la ve hayretle sorTnuş olmal1 çün-
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küşiirleriniyakındanveyaşayaraktakipetüğiüstadıgerçektenvadiyideğiştir-
mişü. Bir şair vadi değiştirlr'J, h"- de 5O'sinden sonra? Akifin cwabı şu:

HayırkardeşimhayırlBenimasıIvadimbudur.tŞimdiyekadarlneşrenikle-
rim cemiyet-i aeşİriyeye hizmet için yazılmış manzumelerdir,ıo

Bir başka zaman Hasan Basri Bey'e şunları söylüyor:

Ben arkadaşl atıma yizer beyitli mektu plar yazardım, Zila Plş: üslübunda

terkib-i benOim, tercli bendim vardı, Fakat bugün bunlaıın bir mısraı bile

hatınmda ı.rı_"*r|tr. ıBu cümleyi ,,kendimi tasfiye ettim" şeklinde aı|aya,

bilir miyiz? i.ı<.]. İendimi mi]letimin huzurunda gördüğüm günden bei sa-

nattan ziyade ,r.}i"i-aiş,unmek istec]im. Ne ona y2r olabildim ne buna...11

6 Nisan 7925 tarihinde Akif tarafından Fuat Şemsi Bey'e gönderilen mektupta

da şunlar var:

l..Mahallekahvesi!osmanhlarbilirneclemeV.Tasawuretmesakrn,.görme-
dim nedir, aiy"."t; mlsralarıyla başlayanl Maha]le Kahvesihi yazan herifle

[..Nedirmdn6sı,mabüdolmadıktansonıamihrabın/Rüküun,haşyetin,vec-
din bütün bicare esb2bın,, mısralarının da yer aldığıl Hicran'ı nazmeden he-

rifin aynı herif olduğu güç anlaşılır değil mi?ız

Büyük şairin hayatında 'gönüllü' Mısır sürgünü devri olmasaydı, konumuzla

irtibatlı söylersek, x"nJİİ"pİrrnsal projelerinin,/"cemiyet-i beŞeriYeYe hizmet"in

ağırmesuliyetivetesiri,ıı.ıvıeşrutiyetdevrindetelifedilmişşiirlerininşekilve
rengini hatta ,,asıl ,njıri,,rri degıştırecek ölçüde üzerinde baskl yapmasaydı ve_

10 Bkz. Hasan Basri Çantay, Akifnilme, İstanbul '1966, s, 261 ve 25,

1r .4,frr., s. 55. Aynı Akifin'kendisini "cemiyet-i beşeriyeye" ada<lığı y_ıllarda yazAığııakriz cümlele-

ri: ,,Ediblerimiz, şrı.ı.ri.i]ı..nJııerinı Nedım j.*i.,a" sanırken (",) yine meyus olmamak, yi_

ne hayırlı bir atı b.klemei;;;l;bh, er, _"tin aclamların bile karı olmasa gerekdir"; M, Şem_

..aai" lCti"rl,uy|, Zulmenen Nuız, takriz, s, h,

12 M. Em]ğrul Düzdağ, ili_i erır,rrroy, Klııtti. _tsakaıılğı 
Yayınları, Ankara 1988, s, 102, Bu me_

sele için ayrıcabkz."r*.a;; rı,ı"J_Jomın bazı"şiiılerinde şekit_muhteva münasebederi",

Mehmetl{aplan,aAfiIrağaniçinde,DergihYayınlan,i,tu,,b,ı1984,s'213-|5.okuyucular,husu.
sen çağdaş İslam ve çrsdr; iurı. itıştli..rı üzerine 

,kronoloiik 
ve derinlğine malumatı olmayan_

lar metinleri, şiiıteri, meiillr-"*r,-ınin^,ırr, _keyfi otarak_ bir ,yer,lere doğru çektiğimi, zorladğı_

mı zannedebilirl.r. Had;;İ;;; bu ve diger yaalarda y^pmaya çalıştığım şey, düşünce dünya-

mrzda yerinde oı*yrr,,'ü#rl'v.rı.J. "ı#J,gının 
fark,ııa varılmayan, dolayısıyla da, gerçeğin u_

mamınyansıttğ,-,,nedil.nbı,,metinlerkümesinigerçekyerineçekmeyedoğrubirçabadır.Hem
de bu çabanın kendimi/kendimizi, olmam/olmamu geieken yere doğru çekmek olduğunun tama-

men farkında olarak... Ö;;;;üi.uiğiro. ,ni uiıgi ve yorumdan öte bir ahlak meselesÇ

le karşı karşıya ola,,gu,i",, şilphe götürm;,.Bir,memin-lzza"n muraclından_ve kendi muhteva-

sından bağımsız "ırok;;;;]rtitr..tı"ra. 
okuyucunun ve toplumun hafuasında bir ,1,er, ve

gerçeklikedinebileceğini,bununmümkiinV.eyalqırıolduğunuihmalediyordeğiliz;fakatfonksi.
yonu itibanyla d.ğil, ";;;]iiırr.yı" bu ikinci,Jereced&i gerçeklik bizi yazarn ve metnin gö_

zettiği biıinci a"r...a.ı.igi;aiı-t *a"rr.lılqin clerin sebeb]nden uzaklaştırmamalıdır, Aksi tak_

dirde metin, ı.."a,,op*l?riai" i;p.*, ıstikıaiıyetini kaybetmiş ve amamen.bizim insiyaklarımız

istikametinde akttielleşmiş sıradan bir metin oluverir, rıemen hatırlatmak isteriın: Tarih, metinlerin

böyle müdahaleı.r. uuşr,uiin rraeae mtiteıummil ve ,şerbetli, olduklarnı da göstermiştir,
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ya tasaıvufi neşvenin, deruniliğin ve lzdırabtn en üst düzeyde tezahür ettiği
Gölgelerdeki şiirler (Secde, Hicran vb.) kaderin cilvesiyle telif edilmemiş olsay-
dı, aktardığım bu anekdotların bize ifşa ettiği zihni ve fiili sansürleri anlama ve
değerlendirme ihtimalimiz hay|i zayıflayacaktı. Diyelim ki, bütün bu süreci
(şimdi) müellifin açıklamaları eşliğinde anladık, o zaman yazrmlzln başına al-
dığımz I9l2 telif tarihli mısralardaki söylemin tarih? değeri-gerçekliği ile akni-
el değeri-gerçekliği arasında teşekkül edecek/etmesi gereken mesafeyi ve bu
mesafenin ortaya çıkaracağı meseleleri nasıl anlayıp çözeceğiz?

4. Oryanta|istik dilin inşa effiği, 'mağlup' İslam dünyasına yönelik tasvirler
ve "gururlarıyla oynanmış" Müslümanları zihn?,olarak belli bir dairenin ve ka-
lıbın içine hapsetme, onları Avrupa merkezli siyasi arzular doğrultusunda de-

ğişime zorlama teşebbüsleri -siyasi vecheleri iyi örtülmüş olmakla beraber- il-
mi ve fikr? olmaktan çok ötede siyasi idi. X[X. ve )O(. asır Müslüman aydın|a-
rını ziyadesiyle meşgul eden ve ağır ytikünden kurtulmak için büyük mücade-
leler verdikleri "İsllm, mini-i terakkidir." hükmünden önce veya sonra zikre-
dilen bu tespitler, aslında Müslümanların bu vasıfları üzerlerinden atmadıkları
müddetçe müterakki ve medeni olamayacaklarını vurgulamaya matuftu. İslam
ve Müslümanlara müteveccih tespitler olarak kabaca şunları söylüyorlardı:

a) Hurafelere, b2tıl inançlara, menkıbelere, İsrailiyata bulanmış bir inançlar
manzumesi ve din;

b) Müstebit (ototiter/totaliter/despotik) bir siyasi rejim; buna karşılık itaat-
k6r, sesini yükseltmeyen bir toplum;

c) Atıl, hereketsiz, vurdumduymaz, gözü ahirete dönük bir toplumsal yapı
ve ilişkiler ağı,

d) Kadınla erkeğin, müslimle gayrımüslimin, hürle esirin hukuken, siyaseten
ve statü itibarıyla eşit olmadığı bir s<ısyal hayat;

e) Sa'y u gayreti, ictihadı, iradeyi değil de pasif bir hat üzerinde cereyan
eden tevekkülü, sabrı, kaderi, kanaatı, bir lokma bir hırkayı öne çıkaran
bir zihniyet ve yaşama uslübu;

O İlmi ve felsefi gelişme.si XII. asırda durmuş; şerhlere, haşiyelere,'tekrara,
ezbere boğulmuş, taklitle yüniyen bir ilim anlayışı ve kendini yeniden
üretemeyen, yeni meseleler vazedemeyen, bu yüzden de geçmişte kalan
bir tedris tarzı...

Saldırı .sloganı olarak iyi işlenmiş, ilmi ve tarihi hakikatlere tercüman olmak
zaviyesinden ise çok çelimsiz olan bu 'siyasi' tespitlerin doğruluk yahut yanlış-
lıklarını tartışmak, bu yazının konusu değildir. Fakat ağırlıklı olarak XV[I. asrın
ikinci yansı ile XIX. asrın ilk yarısında dikkatle icat ve ihdas edilen bu hüküm ve
değerlendirnıelerin kısa sayılabilecek bir müddet sonra Müslüman fikir adam|arı
tarafından pek de tartışılmadan büyük ölçüde benimsenmesi (bugün de tartışıl-
madan benimseniyor), ciddi ve hayai tedirginlikler duyulmadan içselleştirilmesi
(bugün de tedirginlik duyıılmadan içielleştiriliyor) ve ardından bu kurgudaki or-
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yantalistik dilin hakimiyet ve siyasetinin unutulmasl (bugün de ft,itursuzca unu_

ruıryoo islamcı söylemin teşekkülü ile sloganlarının muhtevası ve istikameti açı_

sından Önemsenmelidir.lı İnsanoğlu kendini inşa ederken elbette etrafinda olup

bitenlerden, kendine yönelik teşebbüslerden farkında olarak veya olmayarak et_

kilenir ve onlara cevaplar verir, mesajlar gönderir; bu süreç içinde biraz da düş_

manlanna, muhaliflerine, tenkit ettiklerine benzer. Bu normaldir; normal olma_

yan, kendini başkalannın tarif ettiği şekilde tarumak, başkalarının biçip diktiği el_

tiseyl giymek, dahası bu ısmarlama kimliği kaynağından ve hedeflerinden ba_

gımsızolarak,çoksıcakveyerinde,tabircaizse.tambanagöre,,bulmaktır.
ıslamcı söylemde mutena bir yeri ve itiban olan "düşmanın silahıyla silah_

lanma,,nın altında işleyen zayıf mantık da belki buralarda tespit ve deşifre edi_

lebilir. (Bu noktada düşmanın silahıyla silahlanmak, düşman gibi olmak, düş-

man gibi düşünmek ve onun ağzıyla konuşmak değilse nedir?) Bugün itibarıy_

la bilJ yuka.da maddeler h2tinde özetlediğimiz tespitlerin çok önemli bir kıs_

*r.,,n krorrolojik olarak İslam dünyasından önce Avrupa,da Müslümanları mah_

kum etmek kasdıyla seslendirildiğini veyahut İlahiyat fakültelerindeki akade_

mik ve fikri çalışmalar dahil olmak üzere, islam dünyasındaki hakim ilrrıi ve

fikri söylemin oryantalistik dilin ciddi etkisi altında teşekkül ettiğini/hdlen de

etmekt. olduğunu anlatmak için uzun açık]lama]lara birçok delil serdine ihtiyaç

bulunmaktadır. Hİlbuki köprülerin altından bu kadar sular aktıktan, Batı ve

modernleşmeye (hatta postmodernizme) dair, oryantalizmin tarihi ve siyaseti

hakkında bu ölçüde bilğller edindikten (?) sonra, hiç değilse bu sahada bir vu_

zuh ve paylaşılabilir bii kararlistikrar noktası teşekkül etmeli değil miydi?

n,., t r*r," islamcı söylemin yerliliği, sosyal mütekabiliyeti ve değeri prob_

lemini tartışırken de gözden ırak tutulmaması gereken bir konudur,

5.Söyleminahlakmeseleleriyleal6ka|ıayağınagelince:ModernleşmedÖ.
neminde tasawuf ve tarikatlar ile kadim ahlak an|ayışına yöneltilen tenkitlerin

ve bu alanları tasfiyeye tAbi tutma veya dönüştürme teşebbüslerinin mihverin_

de de dönemin icbarları ve oryantalisttk dile muvafik olarak aktif insan,/aktif

toplum-pasif insan/pasif toplum tartışmasından doğan meseleler yer almakta-

a,i. çtiniu tasawuf ve tarikatlar biraz da tabiat|arı icabı, uzlet, halvet, bir lok_

ma bir hırka, kanaat, ilham, keşf, keramet, rabıta, rüya, rıza, şeyhe mutlak ita-

at, ricalü,l_gayb (gayb erenleri), silsile (zincir), istimdad, türbedarlık.. . glbi ar_

tık pek hoş karşılanmayan bilgi kanallarını, hiyerarşileri, inanç ve kabulleri, ge_

leneklerl kuı.vetle besiemeı.te ve yaşatmaktadır. kadim İslam ahlak telakkisi_

nin,hemtevekkül,sabır,kanaatgibitemelkavramları,hemdebukavramla-
rın hiyerarşisi ve sosyal değeri, aktif bir insan tipi ortaya çıkarmak ve toplu-

13 İslam,ın ve Müslümanların cleğerleri, yaşama tarz|arıve kültürel kodları itibarıyla "mini-i terak-

ki" olduğu yolundaki iddianın"ivıt_ıslumanların diline de bulaşmasına karşı ziya paşa,nın tedirgin_

liğinl ve"isyanırıı hatırlayalım: isnad_r taassub olunur merd_i gayira / Dinsizlere tevcih_i reviy_

;;;."i çıLtı / ishm imiş devlete pi_bend_i terakki / Ewel.yoğidi işbu rivayet yeni çıktı.

]
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mu ayağa kaldırmak isteyen/ihtiyac|nda olan İslamcı söylemin önünde ket vu_

rucu, geriletici kuwetli bir unsur olarak duruyordu. Bu süreçte tasavvuf Ve ta_

rikatlara yÖneltilen tenkitlere paralel o|arak, ahlak kavramlarının yeniden ta_

rumlanmasl ve hiyerarşilerinin değiştirilmesi konusunda önemli teşebbüslerle

karşılaşacağızjq Misal olmak üzere ilmiyeden iki zaİın, Manastırlı İsmail Hak-

kı ile Müsa kdzım efendilerin tasawuf ve ahlakla irtibatlı o|arak, Özellikle de

'dünya' ıı_ırgusuyla kanaat kavramı etrafında söylediklerine bakabiliriz, (Bu

beyanlarda ağır ifadelerle tenkit veya reddedilen gayrışahsi kişiler, kadim ah-

lak anlayışına ve zlhniyet dünyasına mensup alimler, yani kendilerinin hocala-

fl, ayrrca Müslümanlar ve onların 'söylem'leridir):

_ ,,Artık ne çare? Ahır zaman geldi, ne kadar çalışsak boştur" [diyorlarl. Böy_

le diyerek meskenetle yaşamalı, öyle mi? Hükümet_i müstebidde tII. Abdül-

hamit,in istibdat yönetimi] böyle işi,a etmişlerdir. Elbet böyle olacakmış.

Hükm-i zatnan imiş, Müslümanlar ezilecekmiş, (",)

Böyle[cel kanaatı ata]et]e tefsir eder]er... Kanaal bu demek mi? Kanaat de-

met alemin malına hırs etmemek, nasibine kani olmak, (",) Yoksa meske-

net demek değildir. (...)

«Nas içinde ahıreti dünya için terk etmişler var: Dünya yeter bize! diyorlar.

Bir kısmımız böyledir. Asıl fenalık budur. Lakin öbürleri de fena. onlar şöy_

le diyorlar: Bize ahıret lazım, dünya nemize lazım? Tenbellik ederler, işten

çekiliyorlar, hainlere meydan veriyorlar. Ne yaparlar?. Kifii tekkeye çekilir,
kimi Mekke,ye çekitir.Bazılarıda evinde oturur. (...) İşi gücü terk ile küşe_

i inzivaya çekilmek hamiyetsizliktır. (...) Bu gibi insanlar cemiyet_i beşeri_

yeden sayılmaz. on]an ,insan, ıtlak etmek abestir. Ne cismen, ne fikren in_

ianlıkta bir al2kaları yoktur. onlar bu cemiyet efradından ma,düd değildir.ıs

_,,iyi ama, bu dünyaya bu kadar ehemiyet verilir mi? ldiyorlarl. Evet, veri_

ıt. Qtıntıı veri]mezse mahvo]uruz. B6_husus bu asır asrı terakkidir. Kati_

yen ihmal etmemeli. Zaten dinya o|mazsa ahıret de hiç olmaz. Zira dinya
ahlretten mukaddemdir. (.,.) -Adam... bugün rızkımvar, yarın Allah kerim",

[diyorlarl. Bunlar saçma şeylerdir. Böyle şeyler olmaz. Çünkü bu gibi fikir-

ler hayatı, daha doğrusu İsl2miyet,i mahva sebep olur. onun için hem dün_

ya hem ahıret için ça|ışacağız. Fakat eıııel2 dünyayı (...) imar |azım. (..) Bİr

de dünya mamu| o]mazsa mem]eket batar. o vakit ne din kalır, ne namLJS,

ne iman. Demek oluyor ki dünyaya çalışmak farzdır}6

14 Modemleşme döneminde temel alrlak kavramlarının yeniden nasıl tanımlandıkları ve hiyerarşi-

lerinin ne ölçüde değiştirildiği konusunda bazı ömekler için bkz. İsmail Kara, "İslam Modemiz-

mi ve Akife Dair Birkaç Not", Dergllı, (Nisan 1997), sayl: 86, s. 15-18,

15 Manastırlı İsmail Hakkı, "MevAiz", SM (Sırat-ı Müstakim), |/23, s. 366,67 (5 Mıharrem 327/15

K. sAni 324).
16 Müsa Kizım, "Kuwe| Hazırlamak-Z", SM, IIl/59, s. 10O (6 Şevval 1327/8 T. eıııel |325). Bu ya,

zının tamamr Türkiye'de İslınıcıIık Düşünc,e.sfne alınmıştlr; Kitabevi Yayınları, istanbul 1998

(genişletilmiş 3. baslı), l. 144-50. Müsn Kizım Efendi bir başka konuşmasında "Kuwe-i maddi_
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(Müsi KAzım Efendi'nin "Bir de dünya mamur olmazsa memleket batar. o
vakit ne din kalır, ne namus, ne iman" cümlesine ve burada işleyen mantğa,
Akif örneğinden sonra ikinci defa tekrar dikkat çekmek isterim). Ahlak alanİy-
la ilgili bu problemler yanında gözden uzakkalan bir ciiğer mesele, belirleyi-
cilik açısından siyasetin ahlakın yerini alması, bir başka ifade ile, ahlakın da
siyasetin güdümüne terk edilmesidir, yakın zamanlara kadar halkın hafızasın-
da bütün kuwetiyle yaşayan"'Nasılsanız öyle idare edilirsiniz'' kalıp ifadesi,
siYasetin aldığı/alacağı şekli ve muhtevayı ferd? veya ictimai ahlakın tabii bir
uzaniısı/devamı olarak gönirken, İslamcı söylem siyasi iktidar ele geçme-
denltahkim edilmeden ahlakın teşekkülünü imkansız veya zor görmektedir. Bu
meseleye siyasi bir problem olarak İslam'ın aşağıdan yukarıya doğru mu (bi-
rinci sırada ahlak) yoksa yukarıdan aşağıya doğru mu (birinci sırada siyaset)
sirayet edip yayılacağı zaviyesinden de bakılmalıdır.ız

III
SöYlem belli bir dönemin, belli ihtiyaç ve icbarların, belli siyasetlerin üninü ola-
rak ortaya çıkar. suni-kurgusal bir tarafi vardır; fakat bir fantezi, bir lüks de-
ğildir. Hedef olarakbazıyolları açmak, işaretleri belirgin kılmak veyabazıyo|-
ları kapatmak, delilleri silikleştirmek istiyordur. orıaya koyduğu iradenin karar-
Iılığı ve taleplerinin seviyesi ile kullandığı semboller, hata .seıinin tonu" bir ta-
raftan sert-katı veya yumuşak tabiatlı oluşunu belirginleştirirken, diğer taraftan
da, süreklilik ve dayanıklılığını tayin eder. söylem, adı üstünde evleviyetle bir
dil ve ifade biçimidir; fakat birçok etkenin eşliğinde ve belli bir mantık örgü-
süne göre şekillendiği için, herhangi bir ifade biçimi değildir. Bu yüzden, nasrl
bir dil olduğunu kestirebilmeft, ardından anlayıp şerhJdebiımek için, içınden
akıp geldiği dönemin ihtiyaçları ve hissiyatını, o akrntı içindeki insanların bek-

Ye olmazsa insan Yerine bile bizi koymazlar. İçimizde ihtimal ki evliyaullih cJa var; fakat hani
toPları, hanİ üfekleıi? Hazreti Peygamber muharebeye ne ile giderdi? Cihadı minevi başka, ci_hadı maddi baŞka", "Yalnız ahlak olur da ilim, sanat, ticaret hiç olmazsa bu hilde de yine te_
ral<ki olmaz. HePimiz süfi olduk, tesbihleri aldık, kenara çekildik... olur mu bu? Kim §teyecek,kim alit ve edevat, kim top tüfek yapacak, milleti muhafaza edecek? (...) ya1nız maneviyatla
dini muhafaza knbil değil. Çünkü mizallah düşmanlar gelecekler, istili edecekler, ikinci batın-
!1jsjamhr mahvolup gidecek..." demektedir; 'etraı-ı aiem-i ishm trı.ı.r"J;, ]Ü IY/85, s.722,
123 (r1 R, ahır 7328/8 Nisan 1326).

ı7 )o(, yüzyıl islam dünyasını ve İslamcı söylemleri ziyadesiyIe etkilemiş olan ihvan_ı Müslimin ha_reketinin kurucusu Hasan el-Benna'nın, klasik anlayışa'sadü kalaİak ahlakı !;iyasetin öntine
koYduğunu, t9n_lurrru değiştirme/dönüştürme projesine siyasetten önce bir ahlak meselesi ola-rak baktğını biliYoruz (Tebliğ Cemaat, ve b,İytıİ< kentleL intikal btmeyen taİikat faaliyetleri
baŞta olmak üzere bunun başka örneklerl de var), fakat l,ıareketin yuoyuştı sırasında siyasetin
öne geEği de bir vakıadır. Türkiye'deki İslamcı söylemde siyasetin ahlakrn ö.rü.r. geçmesi hi_
disesi 27 Mayıs ihtililinden, hususen'60'lı yıllarda ı,ı,.ırl.ı-r., Kardeş|er,e ve ce;;'i§h;İre
mensup zevatın eserlerinin tercümesiyİe oluşmaya başlayacak; (sloganlarından biri *önce ahİak
ve mineviYat" olsa da) MNP-MSP cizgisi ile deram eİecek, iran Dlvrimi,ni., etkİ.iyı. son sını-rına vaıacaktır. Bu konuda bazı dlkkatler için bkz. İsmai! Kara, "Müslüman Kardeşler Türkçe_ye Tercüme Edildi mi?"; Dergeh, (Kasım 1991), sayı:21, s. 14-15.
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lenti ve tahassürlerini iyiyaka|amak gerekecektir. Buradan yünindüğünde, söy-
lemin gerçeklik değeri üzerinde konuşmak da imkan dahiline girer. Söylemle
birlikte ortaya çıkan gerçeklik ile, onun ifade etmeye, dillendirmeye, savunma-
ya, yukarılara çekmeye, reddetmeye, aşağıya indirmeye çalıştığı unsurların ken-
di gerçekliği arasında şu veya bu ölçüde bir mesafe vardır. Bir başka deyişle,
bir unsurun, söylemin içindeki gerçekliği ile, o unsurunbizzat/söylemden ba-

ğmsız gerçekliği aynı şey değildir; 'kanaat'kavramının insanlık tarihi ve İslam
kı:ilninl içinden akıp gelen kendi gerçekliği ile modemleşme döneminde teşek-
ktil eden aktivist İslamcı söylemdeki gerçekliğinin aynı olmayışı gibi.l8 Bilgi
kaynağ, ve haber değeri itibanyla 'İsrailiyat'ın, mucize ve kerametin, rüyanrn
modernleşme öncesi ve sonrasl dönemlerdeki gerçeklikleri de farklıdır.

İki gerçeklik arasındaki mesafenin boyutlarını, esas itibarıyla söylemin te-

şekkül ettiği dönemin şartları ve baş aktörlerin bilgi, beklenti ve hissiyatı ta-
yin eder; fakat zaman içinde mesafenin de, söylemin istinat ettiği mantığın da,

kelime ve terkiplerin de bir süreci, bir tarihi, hatta bir hikayesi oluşur. Özel-
likle kriz dönemlerindeki söylemler, alelacele ve büyük ölçüde aktüel ihtiyaç-
lara göre vücut buldukları için, toplumun hafızası ve ana temayülleri ile örtıiş-
me ve uyum yetersizlikleri problemleriyle karşılaştıklarında kendilerini tadil
eder ve dönüşüme uğrarlar. Dolayısıyla, hareketli bir h1dise olarak söylem et-
rufında gözlenmesi, izi sürülmesi, anlaşılmast gereken birbirine girmiş iç içe,
yanyan" daireler, halkalar vardır. ,

Bütün bu süreçleri ve iniş çıkışları da hesaba katarak İslamcı söylem için
t>azı tutamak noktaları tespit edebiliriz:

1. İslamcı söylem dönem olarak da muhteva olarak da modern (uzun tari-
hi süreçle ve gelenekle irtibat|arı zayıflamış), modernleştirici (modernist), ide-
olojik (genelleştirmeci, indirgemeci, siyasi) ve büyük ölçüde seküler bir söy-
lemdir. Bütün türevleriyle İslamcılığınbizzat kendisi modernleşmenin bir üni-
nü ve scınucu olduğu için, söylemin böyle teşekkül etmesinde beklenmedik bir
şey yoktur. Bu söylemin ana öncülleri ve birçok hüküm cümlesi, hem muhte-
va, hem de istikamet olarak, sadece bugün 'İslamcı' denen gruplar tarafındaı
değil, çağdaş İslam dünyasının bütün fikir gruplarına mensup "mağlup bir nes-
lin" aydıniarınca inş6 edilmiş ve sürdünilmüştür. Ağırlıklı olarak radikal, ihy2-
cı, gelenekçi, modernist hatta laik öğeler taşıması bu genel hükmü değiştirmez.

|8 "Kanaat tükenmez bir hazinedir", "er-Rızku "ale'ileh", "Rızık Allah'tandır" gibi düne kadar yaygın
tabelalatın Müslüman bakkallardbn, İslamcr esnafın,dükkanlarından, işadamlarının işyerlerinden,
hususen 1980 sonrasında süratle çekilmesi calib-i dikkat değil mi? Hangi İslamcı iş adamı ariık
"göğsünü gere gere" bu tabelalara eski itibarını iade edebilir ve "başının üstüne" asabilir? Yok-
sa bir daha günyüzü görmeyecek şekilde "tarihin çöp sepeti"ne atrlmasr gereken bu tabelalar
zaten hurafelere ve yanlış anlaşılmış/yorumlanmrş mefhumlara mı işaret ediyorlardı! Tarikat ve
cemaat çevrelerinin 80 sonrası şirketleşme ve zenginleşme sürecine menfi atıfta bulunmak için
"bir lokma bir hırka" kalıp ifadesi "bir lokma, bir lıırka, bir mersedes" hiline dönüştünilmüştü.
Şimdi artık gerçeğin ta kendisi olarak "bin lokma bin hırka" herkesin vird-i zebanı oldu.
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2.Söylemiiçedoğrugüçlüvesesigürkılan,birdirenişvekurtuluşhare-
ketini ifade ediyor oıuşui ila_yı kelimetullnha, küfre karşı cihada, nefse karşı

mücahedeye, gaslp ve zalimlere karşı mücadeleye, yeryüzündeki bütün Müs-

lümanlaradönükinfakveyardımlaşmaya,cennetinanahtarışehadetedavetÇl-
karmasıdır. Bu unsurlar, bıitun İslam tarihi boyunca üst değerlerini ve Müslü_

man toplumu ayağa kaldırma gücünü muhafaza etmiş unsurlardır,

Peki, neye direniş, nasıl kurtuluş? Söylemin içinde bu sorunun net cevabı-

nı bulmak o kadar kolay değil, ayrrca cevap sayılabilecek ifade kümeleri pa,

radokslar da taşıyor. vine de şöyie bir hülasa yapılabilir: Bir Batı,ya (iyi, ilim

ve medeniyet merkezi ıatı,yai ulaşmak için bir başka Batı,dan (kötü, işgalci,

sömürgeci,kafir,ahlaksızrıatı'dan)kurtulmak;bizitekrar,,zaferlterdenzafer.
lere koşturacak,, bir (gerçek) islam,a varmak için, bir başka (tarihi) islam,dan

kurtulmak... Batı,yı.r.İrıa*,, ortadan ikiye ayırmak teŞebbüsü, bazl Yüklerden

sıyrılmak vebazıkazanımkapılarını açık bırakmak imkanlarını tanıyor gibi gö-

zükr" d", derin tahlillere, cijdi muhasebelere kaynaklık edecek kategorik bir

ayınmolmaktanziyade,pratikhedefleredönüktür;bÖyleolduğuiçinde,bü-
yrık yo-.ırrla, bereketli ürünlerle neticelenmemiştir. paradoksların bir kay_

nağı,daharahattakipedebileceğimizdöneminicbarlarıise,birdiğerönemli
kğnagı da, paradoksun farkına varmaytşa müncer olacak vukufsuzluk ve de-

.l.,iik i.uy,ş,nın noksan oluşudur. Aynı söylem içinde dini olanla seküler/laik

olanın yanyana (ve problemsizce!) yer alışı; direnişin ve kurtuluş çabalarının

^yn 
r^i^ida hem 6ir ttir) dinileşmeyi hem de (bir tür) modernleşmeyi getir_

mesi;hiyerarşilerinbozulması,a|an|arınbirbirininiçinegirmesi...gibitezahür.
l.., b, s.lrecln neticeleri olarak dün de bugün de karşımızda durmaktadır,ıs

3.İslamosöyleminbiryÖnüBatılıiddialarıveİslam,ayöneliktenkitlerişu
veya bu ölçüde cevaplandİrmaya, reddetmeye, tadil ve tashih etmeye dönük

işlerken, diğer bir yonıı de, doğrudan Müslümanlara, İslam,ın mevcut algılanış

biçimine müteveccihtir. sai,,ya"yonelik olanlar şöyle özetlenebilir: ]" İslam iyi,

gUr"l r. doğru olan her şeyİ içerir; kendi dışında iyi, güzel ve doğru olan bir

ğey varsalkalmrşsa, o islarn ın reddedeceği bir şey o|amaz, "Hikmet müminin

yliiı. -aı,a,., nerede bulursa onu almaya en layık bizzat keıd|sidir," 2, Avru_

pu,y,e,*p,yapandeğerlervevasıflarneise(akıl,bilim,teknoloji,müsama-
'nr,'çrırşı.^r,ı,t, a.-oı.ğri, adalet...) bunların hepsi islam,dan Avrupa,ya intikal

..-iş.i.,ortaÇağdakaranlıklar,dinsavaşları,engizisyonlariçindeboğulanAv-

19 Mağtubiyet psikolojisini parlak entelektüel çıkışlarla geçiştirmeye çalışan İranlı bir aydının yo_

_rİr, şoyı.,',,u., (rr.k.i ayine d<ıntışttı, her söylem Tanrı kelamının kutsanmasına. Bunu, ya_

şam tarzımız|a oyıesine mtiLemmelce bütünleştirmiştik ki öze| a|an ile ilahi alanı ayırt edeme_

meye başlamıştık. Böylece bi,i-, ll"hl alanın tuzağına düşmemiz kadar, ilahi alan da bizim mu-

amelelerimizin kurbanı oldu." "(...) Din aklın ownuna gelmektedir, B'll'l,: karşısına dikileyim

derken kendisi s"t,ıırş;kia; dtiny"y, manevileştireyim clerkgn \eldgı kutsallıktan uzaklaş_

makta; ve tarihi reddedeyil-a.*.. nti,tı"tıyıe taıhe gömülmektedir,"; Darpısh Shayegan, ya,

nIı aİ]inç, çev. H. Bayrı, Metis Yayınları, İstanbul 1991, s,21,87,

-::-
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rupa'yı 'aydln|atan'İslam'dır. İbn Sini'nın eserleri yıllıarca Avrupa üniversitele-
rinde ders kitabı olarak okufulmuş, İbn Arabi, Spinoza'ya, Leibniz'e; Gazd|İ ise
Descartes'a fikir babalığı yapmıştır. Akla, bilime kapalı/karğı olan İslam değil

Hristiyanlıktır.3. Batılılatbazen bilerek bazen de bilmeyerek İs|am'ınbizzat
kendisi ile İslam'ın tarih içinde almış olduğu şekli birbirine karıştırıyorlar; ki, bu

doğru bir yo| o|amaz.4. Avrupa maddi değerleri itibanyla terakki etmiş olmak-

la beraber, manevi değerleri itibarıyla geri, hatta çökmüş bir durumdadır.
Söylemin, hem amansız bir düşman, hem de merci-i taklit h2line gelen Avru-

pa'yla a|dka|ı kanadında açık veya örti.ik olarak vurgulanan husus şudur: Galip
Batı'nın biİimde, sanayide, teknolojide büyük inkılAplar yaparak ilerlemesi, bu-

na karşılık İslam dünyasırun geri kalması, bu iki dünyanın tabiatlanndan kaynak-
lanan varoluşsal bir farkl/ııfu/zıt|ğa değil, kronolojik hatta tesadüfen oluşmuş

şaıtlann ortaya çıkardığı bir neticeye işaret eder. Geri kalmak İslam dünyasının

kaderi değldir, Avrupa'nın yaphğınl İslam dünyası da yapabilir, yapmalıdır.zo

kurtuluş ve terakki merkezli İslamcı söylemde rasyonel ve bilimperest te-

mayüllerle teknik, teknolojik görüntü ve araçtıara hayranlığın her zaman önem-

li bir yer tutmuş olmasr, bu kabullerle de alikalı olmalıdır. Bilim ve akılla bir-

likte teknik, İslamcı söylemin bir tür hurafesi ve b6tıl inancı gibidir.

4. İslamcı söylemin din ve İslam anlayışı, modernist düşüncenin ana tema-

yüllerine uygun olarak 'tektip'çi ve merkeziyetçi bir karakter arz eder. Birbir-
leriyle irtibatlı olarak siyasi ve kültürel birlik (ittihad, vahdet-i İsl2miye, telfik,

tevhid-i mezihib, takrib-i mezahib, kanunlaştırma vb.) arayışları da tektipçili-

ği beslemiş gözükmektedir. Uzun İslam tarihi tecnibesine bakıldığında, Müslü-
manlann, hem ilimler, mezhepler ve meşrepler açlsından, hem de hayatı algı-

lama ve yaşarna kalıpları bakımından geniş bir farklılıklar dünyasının içinde ya-

şayageldikleri rahatlıkla gönilür. Bu farklılıkların bir kısmı coğra§ıa ve iklim,

bir bölümü yerel dinler ve külttirler, bazıJ;arı da tarihin tesadüfleri ve süreçler-
le alakalıdır. Kendini emniyette hissetmeyen ve bütün İslam dünyasına tıitap

etme şanslnı yaka|amayı hedefleyen İslamcı söylemin, bu farklılıkları tehlike
olarak gördüğünü, bir tür tefrika ve bölünmüşlük olarak telakki ettiğini, gide-

rek gayrımeşru ilan ettiğini biliyoruz. Siyasi ve külttirel birlik hangi düzeyde
sağlanacaktır, sonı§u, yeteri kadar sorulmamış ve işlenm'emiş gözükmektedir.

Üst düzeyde bir birlik aranacaksa, bu bir felsefi düşünceyi ve tecridi davet ede-

20 )O(. asrın ilk çeyreklerine kadat Batı'yla Doğu'nun ayn kaderlere, varoluşsal farklılıklara sahip ol-
duklarını dillendiren ve buna dayalı bir fikri yapı kuran çok az sayıda Miislüman aydına sahibiz.

Çünkti kalkış nokası itibarıla ne kadar doğru ve güçlü bir tespit olursa olsun böyle bir bakıŞ
açrsının pratik olarak varacağı yer İslam dti,rryasının geri kalmışlğını abii karşılamak ve ona rı-
za göstermek olacaktı. Bu ise dönemin hissiyatının hiç de müsait olmadğ bir şeydi. İstisnalar-
dan biri Said Halim Paşa'dır ve "Batı'da her yol Roma'ya, İslam dünyasında her yol Mekke'ye çı-
kar." sözü ona aittir. II. Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde Marksizmin e&isiyle Batinın fark-
lılğı vurgusu artacaktır; fakat bu, "Batı'da ottaya ç*an olumsudukları, kötü neticeleri ve bunlar-
la ilgili problemleri biz paylaşmak, tartşmak zorunda değiliz." mealinde zayıf bır vurgudur.
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cek; alt düzeyde bir birlik aranacaksa, bu da, ancak dinde/düşüncede/yaşarna

tarzında sadeleşme-seyrelme (bir başka ifade ile tasfiye) yoluyla olabilecektir,

Hakim temayülün, bir tasawur ve düşünce dünyasının fakirleşmesi mnn2sına

gelecek olan sadeleşme/tasfiye hattında cereyan ettiğini, bunun da yeni selefi

hareketle Örtüştüğünü söyleyebiliriz. İslam dünyasında xlx. yüzyıla, hatta bu

yüzyılın ortalarınİ kadar kendilerini tahkim ederek, üst düzeye çıkararak, de_

rinleştirerek Varhklarını sürdür-en felsefe, kelam, tasa,uııuf, mantık, fikıh usülü

ve dil alanlarlnın zaafa uğramasl yahut kuwetlerinin fark edilmeyişi hddisesi

de, felsefe ve tecrid ararnayan böyle bir vasatta vuku buldu. (ıslamcı söyleme

de ziyadesiyle sirayet eden xII. yiizyıldan sonra İslam ilim ve kültür gelenek_

lerinin durağanlaştığı iddiası, hiJld yaygın|ığını korumakla beraber, ciddi tetkik

ve tenkitlere tahammül edemeyecek Ölçüde zayıf bir iddia olmalıdır.)

İslamcı söylemde yaşanan islam,lalMüslümanlık,la,gerçek, İslam arasına

konan ciddi mesafe de bir taraftan kaynaklara dönüş hareketini güçlendirmiş,

diğer taraftan ise, tektipçi arayışları kuwetlendirmiştir. Bugün daha emin ola_

.rk biııyo-, ki, kayna-klara dönüş hareketinin menşeinde, daha 'sahih' bir is-

lam idrakine ve tatbikatına ulaşmaktan ziyade, modernleşme temayüllerine ve

dönemin icbarlarına daha ,uygun, bir İslam yorumuna kapı ara|amak bulun_

maktadır. Bu merhalede kaynaklara dönüş bir araç kavramdır Ve esas itibarıy-

la ulemanın, metinlerin otoritesini ve sosyal değer haline de dönüşen tarihi tec_

rübenin, geleneğin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaya matuftur. Bunun varaca_

ğı yer ise, tarihsizlik ve kaynakları bağlamlarından, irtibat noktalarından ko_

ğr.-"t olacaktır. Akipin meşhur beytini bu zaviyeden bir daha hatırlayabili-

rız, .oogrudan doğruya ı<ur,an,dan alıp ilhamı/Asrın idr2kine söyletmeliyiz İs_

lam,ı,,. İnsanoğlu "doğrudan doğruya" Kur,an,dan veya bir metinden ilham al_

maya istidatlı bir yaratık mıdır, yani insan hafızasını ve natıkasını bir tarafa ite_

bilir/bastırabilir ve bu ,boş, kafayla herhangi bir şeyi, bir metni an|ayabi|ir mi?

Asrın idraki ne demek oluyor ki, ona İslam söyletilecek ve söyletilebilirse iyi

olacaktır? Asrın idraki acaba İslam,ı/dini ağızına a|mak ister mi?... Bu ve ben_

zeri sorular büyük ölçüde saded haricidir. Çünkü zamafl imkansızları mümkün

hdle getirmek zamanıdır. (sahihliğe nazaran daha düşük bir kavram olsa da,

şart|aia, hayatın akışına ,uygunluk, arayışı elbette küçümsenecek bir şey değil_

dir. islamcı söylemle bağlantılı olarak yeniden ele alınması gereken husus, uy_

gunluk arayışlarının düzeyi, yorumlama kapasitesi ve bugün nere},e vardığının

ğord"., geçirilmesi, nihayet kalkış noktası ile gelinen noktanın; kaybedilenler_

le ele geçirilenlerin muhasebesidir.)
,Geienek,le islamcı söylem arasındaki ilişkiler de boşluklarla, paradokslar-

la doludur. İslanı,ınldinin her şeyden daha faz|a blr gelenek olduğu tartlşma

dışı olmalı; Hz. Peygamber,den (hanaHz. Adem,den) bugüne uzaylp gelen, ge_

nişleyen ve derinleşen bir gelenek. Zaten hiçbir din, kültür ve medeniyet ge-

leneksiz teşekkül edemez ve peşisıra geleneksiz hayatiyetini sürdüremez, Fa-

i_
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kat gelenek aynı zamanda tarihin torfulannın, terk edilmiş dini-kültürel form-

ların, insani zaafiyet|erin, başansızlıklann, acılann da biriktiği bir mahzendir.

Modernleşme döneminde geleneğin daha ziyade ikinci dairedeki menfi anlam_

lanyla ele alındığı ve söylemlere bOyle yansıdığı açıktır. Paradoks şurada mer-

kezileşiyor: Gelenekİen kopmak/ktırtulmak en 8eniş man2sıyla dinden kop-

mak manisına geliyor; geleneğe bağIı kalmak ise, mevcut kÖtü ve hanta| ya-

pının ve şartların sürmesine rıza gö§termçk demek. Üst çözüm, birbirini iter

hlle gelen bu iki hattı üst ü§te değilse de paralel hile getirmekte aranmalıy_

dı/aranmalıdır. Bugün fiilİ olarak modernlikten tamamen bağımsız bir gelene-

ğin varlığınd ao veya gelenek idrakinden bahsedilemez; bir başka ifade. ile, mo-

dern dönemde yaşayan insanlar olarak bizler, geleneği modernleşme öncesin-

de ,,olduğu gibi,, anlama şansına bütünüyle sahip değiliz. Fakat bizim dışımız-

da gelişen bu fiili zorlukla geleneği ciddiye almamak aynı şey o|amaz. Çünkü
gelenek bizim onu tanıyıp tanımamamızdan, cidd.iye alıp almamam|zdan ba,

ğımsız olarak bize, toplumumuza, asırlara hükmeder.

5. İslamcı söylem hlli tedafüilsavunmacı bir karakter taşımaktadır. Bu,

onun esas itibarıyla yeni şartlarda inşicı değil, muhafazaya dönük işlediğini de

gösteril.zı İslamcıların heyecanla ve aktif olarak saııınageldikleri, etrafında bir

dil örmeye çalıştıklan hususlar, kendilerine ait veya üst düzeyde kendilerine
mal edebildikleri şeyler değildir. XIX. yüzyılda pozitivist (akılcı-bilimciilerle-

meci), )O(. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyalist-marksist (dayanışmacr,

cemaatçi, enternasyonalist, devrimci), şimdi de postmodernist (her şeyci) ve

demokrat (laik, bireyci ve sivil toplumcu) bir dil kullanmak, sadece bu dilleri
kullanmak, İslamcıların bir söyleme sahip olduklarınl göstemez, belki çok şi_

kayet .ettikleri 'taklit'in içinde boğulduklarını, modadaki söylemlerden birine

gayniradi yapıştıklarını gösterir.

N
Yazı bitti bitiyor, fakat gerek benim başta sorduğum sorular gerekse sizin ya-

zının akrşı esnasında muhalefet ederek, benimseyerek, bir daha düşünerek ba-

na sorduklannız/soracaklannız bütünüyle cevaplarını bulmadı. BÖyle o|acağı-

nı ben yazıya başladığımda biliyordum, siz ise yeni öğrendiniz. Olsun. Aslolan
sofulardır, meseleler edinmektir. "Süalde cevap mündemictir." diyenler de el-

hak doğru söylemişlerdir.

21 ismet Özel'in katıldığım bir değerlerıdirmesini aktarmak, istefim: "çöküş dönemindeki osmanlr
düşünce akımları bir zihin açıklğna varma gayretinin sonunda değil, eldeki organizasyonun ve

yönetim imkanlarının korunması, elde tutu|abilmesi galreti sonunda oluşmuş düşünce akıınİarr
dır. Dolayısıyla Osmanlı döneminin ne BatıcıIğı, ne Osmanlıcılığı ve ne de İslamcılğı bü toP-
raklarda yaşayan insanIarın yeni bir hayat damarı sahibi olmalarınayarayan düşüncelerle ilgili
değildi. Iİu akırrıların ilgili olduğu ıek şey 'batmaktan kurtulma'endişesidir. Tek istikamet baÇ
maktan kurnıluş olduğu için de lıer çırpınış biraz daha batışı getirmiştir." Bkz. "Din mi Milliyet
mi?", Milli Gazete, 30 Aıalık 1988, s. 6.
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