
İSLÂMCILIĞIN SEYRİ
Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Ayda Bir Merhaba

‹ slâmcılık, Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesi sürecinde imparatorluğun nasıl devam ettirilebilece-

ğine, nasıl kurtarılabileceğine ilişkin ortaya çıkan düşünce akımlarından, yani “üç tarz-ı siyaset”ten bir 

tanesiydi.  Fakat Osmanlı’nın dağılmasından sonra Müslüman dünyanın yaşadığı sıkıntılar  mahiyeti bakı-

mından farklılaştı. Cumhuriyet Türkiye’sine gelince, yeni rejim İslâm’ı bir hayat tarzı olarak kabul etmediği 

gibi, bir inanç olarak da neredeyse hayatın dışına çıkaracak politikalar icra etti. Netice itibarıyla Cumhu-

riyet, tarih sahnesinden çekilmiş bir imparatorluğun ideolojisi veya inancı pozisyonunda olan İslâm’ın, o 

imparatorluğun yıkılmasına vesile olduğu gibi bir düşünce üzerinden kendisini meşrulaştırmaya ve dini 

dışlayarak yepyeni bir dünya inşa etmeye çalıştı. Bu dönem, İslâm’ın, devletin yakınlığından mahrum 

kalarak ahalinin dini haline geldiği, ahalinin de içine kapanıp kendi dünyasında İslâm’ı yaşamaya devam 

ettiği bir dönemdi. Bunun akabinde, fi kirleriyle İslâm coğrafyasında önemli etkiler uyandıran, İslâmcı ha-

reketlerin yerleşik rejimlerle mücadelelerinde fi kirsel altyapı sunan, bugün artık Mısır’da tarihinde ilk defa 

iktidar olma imkanını elde eden (İhvân-ı Müslimin) Müslüman Kardeşler hareketi kuruldu. Böylece bu 

minvaldeki hareketler Müslüman dünyanın değişik coğrafyalarında birbirinden etkilenerek ivme kazandı. 

Türkiye açısından bakıldığında 1950’ler  Said Nursi’nin, Necip Fazıl’ın kendilerini ideolojik ve siyasi 

olarak nispeten daha serbestçe ifade ettikleri bir dönemdi. Zira ahalinin inançlarına saygı duyan Demokrat 

Parti iktidarının kısmi müzahereti vardı, en azından baskı azalmıştı. Siyasi iktidar içinde Müslüman kitle-

nin irtibat kurabileceği kanallar ortaya çıkmıştı. 1960 ihtilalinden sonra hazırlanan yeni anayasanın sağla-

dığı nispi özgürlükler cümlesinden olmak üzere Müslüman dünyadan tercüme faaliyeti başladı. Mısır’dan, 

Pakistan’dan, ağırlıklı olarak da İhvân literatüründen yapılan tercümelerle İslâm’ın sosyal hayatta bir 

fonksiyon icra eden, hayatı biçimlendirmeye dönük bir inanç olduğunu ortaya koyan eserler yayınlandı. 

1960-80 dönemi, tercüme faaliyetleri anlamında olduğu kadar bugünkü İslâmcı entelektüellerin oluştuğu 

yıllar olması bakımından da önemlidir. 

Devrimlerin son bulduğu varsayılan bir dönemde, dünyanın sıkı sıkıya korunduğu zannedilen bir 

düzenin içinden kendini İslâm’la ifade eden bir devlet ortaya çıkmıştı, İran İslâm Cumhuriyeti. Tabiatıyla 

bu devrim bütün İslâm dünyasını heyecanlandırdı. Devrimin bir olumlu etkisi de, tarihsel husumetler 

dolayısıyla pek muhabbet duyulmayan, “Acem palavrası” babında sohbetlere konu olan ve kimilerinin 

“Bunlar Hıristiyanlardan da beter” dediği Şiiliğe yönelik dışlayıcı, önyargılı bakışı değiştirmesiydi. Fakat 

gelinen süreçte İran devriminin de tıkandığı görüldü. Bu sadece İran’a özgü bir sıkıntı değil. Son yıllarda 

İslâmcı entelektüeller ve İslâmi hareketler gerek teorik gerekse pratik alanda bir kriz ve belki de bir ara-

yış yaşıyorlar. İslâmcı düşünce, artık dindar kitleler arasında eskisi gibi heyecan uyandırmıyor. Türkiye 

bağlamında bir düşünce akımı olarak İslâmcılığın ne ifade ettiğini, İslâmi hareketlerin gelişme serüvenini  

ele alan bir sayı hazırladık. Elbette “krizi” ve imkânları bütün boyutlarıyla ele almak gibi bir iddiamız 

yok. Fakat en azından bir muhasebe imkanı olması bakımından bazı meseleleri tekrar gündeme getirmek 

ve tartışmak önemli.  İslâmcılığın doğuşu, tarihsel seyri, nefsi müdafaa oluşu kadar İslâmcılık dediğimiz 

siyaseti çok deruni olarak kavrayamayışımızdan ve o derinliğe ilişkin bir yapılanma oluşturamayışımızdan 

kaynaklanan bazı sıkıntıları da ele alan  dergimizin bu sayısının  temel meselelerimizi, önceliklerimizi 

gündeme getirmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, AKV’de yapılan İslâmcılık 

başlıklı Abdurrahman Arslan ve Ali Bulaç’ın iki ayrı konferanslarının metni ile  Cevat Özkaya, Şemseddin 

Özdemir ve Mustafa Tekin’in konuştuğu bir açıkoturum yer alıyor. 

Gündem kısmında, Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri farklı bakış açılarından ele alan 

yazılar yer alıyor. Özellikle Suriye’de yaşanan katliamları ve Mısır İhvân’ının zaferiyle sonuçlanan gergin 

cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ele alan yazıların, İslâmcılığın yeni durumlar karşısındaki  muhte-

mel tavır ve tutumları bakımından dikkatle okunması gerekiyor. Önemli birçok eseri  seksenli yıllardan 

itibaren Pınar Yayınları tarafından yayınlanan Roger Garaudy geçtiğimiz ay vefat etti. Bu vesileyle kaleme 

alınan, Garaudy’nin eserlerini ve fikirlerini muhasebe imkânı sunan yazılar dikkat çekici. Garaudy’nin 

ocağındaki külü değil közü öne çıkarmak aslolan.

Evet bu ayın  sonlarında idrak edecek olduğumuz Ramazan’ın, tefekkür, tezekkür, tezkiye ve insanlı-

ğın ve İslâm dünyasının fesattan, gafletten, çürümüşlüklerden, çatışmalardan, baskıcı rejimlerden kurtuluş 

ayı olmasını ve Kur’ân’la düşünüp Kur’ân’la dirilmeye vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.  

Yeni sayımızda buluşmak üzere.

                                                                                                                                    Umran
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11Eyül 2001 saldırıları akabinde ABD’nin 
Afganistan’a saldırısı sonrası el-Kaide 

örgütü liderleri arasında şöyle bir söylem kendi-
ni gösterdi. ABD ordusunu ‘zafer topraklarına’ 
çekmek, tıpkı daha öncesinde Sovyetler Birliği 
ordusunun yenilgiye uğratılması gibi bu orduyu 
da yenilgiye uğratma amacıyla üzerinde iyi çalı-
şılmış bilinçli alınan bir karardır. 

Bu söylemin, örgütün saldırılarının ve 
Afganistan’da işlediği hataların üzerini örtme, 
liderlerinin ve özellikle de Bin Ladin ile Eymen 
Zevahiri arasında hedeflerin önceliği etrafında-
ki fikir ayrılığını gizleme amacı taşımasıyla bir-
likte örgütten bazı ılımlı liderler neredeyse aynı 
deneyimin tekrarlandığı Yemen’e taşındılar.

ABD’nin hedef alınması, bilindiği üzere 
Zevahiri’nin Arap ülkelerini kast ederek ‘mür-
tetlere’ karşı ‘zafer’ elde etme noktasında 
başını çektiği akımın başarısız olmasının ve 
öncelikle Amerikalı yılanın ‘başını’ ezme çağrısı 
yapan Bin Ladin akımının egemen olmasının 
sonucuydu. 

Ortada Afganistan gibi Yemen 
el-Kaide’sinde de iki akım söz konusu. Biri yerel 
destekten istifade ederek Yemen iç şartları-
na yoğunlaşıyor, ülkelerde cihat toprağından 
zafer toprağına geçmeye çabalıyor, kontro-
lünü dayatmak için Yemen ordusunun çeşitli 
bölgelerdeki üslerine saldırıyor, emirlikler ve 
vilayetler kuruyor ve kendi şeriatını uyguluyor. 
Liderleri arasında Said Şehri ve İbrahim Asiri 
gibi Suudi Arabistanlılar yer alıyor. Yemen 
el-Kaide’sindeki diğer ikinci akım ise Yemenli 
Enver Avlaki ve Pakistanlı Semir Han liderli-
ğinde faaliyet gösteriyor, Amerikalıları hedef 
alıyor, Amerikan sivil uçaklarını tehdit etmek 
için gizli patlayıcı düzenekleri gönderiyorlar.

Amerikan saldırılarıyla Avlaki ve Han’ın 
öldürülmesi sonrası iki akım birbirine yaklaştı 
ve ‘çifte hedef’ ilkesinde yani uzak veya yakın 
bütün hedeflerin vurulmasında anlaştılar. Buna 
karşın Amerikalılar da stratejilerini değiştirdi-
ler. El-Kaide’nin ikinci akımıyla mücadele işini 
Yemenli yetkililere bırakarak istihbarat faali-
yetlerini ve darbelerini kendilerini tehdit eden 
el- Kaide akımının yetkililerine ve unsurlarına 
yoğunlaşmaları sonrası nihayetinde iki el-Kaide 
akımı arasında ayırım yapmamayı ve hangi 
akıma ait olursa olsun örgütün bütün yöneti-
mini hedef almayı kararlaştırdılar. 

Yeni Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbuh 
Mansur Hadi’nin merkezi devletin tekrar kont-
rolünü sağlaması, el-Kaide’yi ve yandaşları-
nı işgal ettikleri bölgelerden çıkarma kararı, 

Washington aleyhinde örgütün tehlikesinin 
artması ve Amerikan hedeflerini vurma amaçlı 
girişimlerin hız kazanması sonrası örgütü adam 
akıllı yorma ve meşgul etme eğilimine olumlu 
karşılık verdi. Ancak Yemen ordusunun mis-
yonu, dini, kabile ve siyasi etkenlerin birbirine 
geçmesi sebebiyle oldukça zor görülüyor. Bu 
etkenler Yemen’in bu misyonun arkasında 
birleşmesini engelliyor. Özellikle de Müslüman 
Kardeşler geçen hafta başkent Sana’da ger-
çekleşen ve el-Kaide’nin üstlendiği intihar saldı-
rısını kınamakta gecikmiş ve hatta olayı önceki 
cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in akraba-
larına işaret ederek ‘aile terörü’ çerçevesinde 
değerlendirmek suretiyle el-Kaide örgütünü 
aklamaya çalışmıştı. 

Yemen ordusunun güçlerini konuşlandır-
mak zorunda kalacağı büyük sahalar sebe-
biyle misyon daha da zorlaşıyor. Zira güney 
bölgelerinin el-Kaide örgütünden kurtarılması, 
ordunun sabit ve değişken mevzilerinin örgüt 
savaşçıları için daimi hedef olması anlamına 
gelecektir. Tabi bu durum devletin kabileleri ve 
İslâmcıları el-Kaide savaşçılarına arka çıkmama-
ları noktasında ikna edememesi halinde geçerli 
ki bu da yakın vadede uzak görülmektedir. 

Yemen’deki operasyonları yöneten Merkezi 
Haber Alma Teşkilatı ClA’nın şefliğini yürütmüş 
olan ABD Savunma Bakanı Leon Panetta birkaç 
gün önce şu an bu ülkeye doğrudan askeri 
müdahaleye gerek olmadığını, pilotsuz uçaklar-
la yapılan saldırıların ABD’nin güvenliğini tehdit 
eden el-Kaide liderlerini hedef alarak maksadını 
yerine getirdiğini açıkladı. 

Ancak el-Kaide’nin Amerikan hedefine 
yönelik  eylemlerinden birinde başarılı olma-
sı halinde Washington’un tutumu ne ola-
cak? Örgüt Afganistan’daki hataları tekrar-
lar ve Amerikalıları kendine çekmeye çalışırsa 
Amerikalılar da saldırma hatasını tekrarlar mı? 
Denizde artan Amerikan askeri yığınağına dair 
Yemen’de ağızdan ağza dolaşan haberlerin 
doğruluk derecesi nedir? (Londra’da Arapça 
yayınlanan el-Hayat gazetesi, 31 Mayıs 2012)

ORTADOĞUDAN 
DÜNYAYA

Arapça yayımla-
nan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilim-
deki gazetecilerin 
yazılarından seçti-
ğimiz yazıları her 
ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayım-
lıyoruz. Burada 
yay ımlad ığ ım ız 
yazılarda ortaya 
konulan tüm ana-
lizlerin doğru oldu-
ğu veya  bunların 
tümüne katıldığı-
mız söylenemez. 
Yay ınlamaktak i 
amacımız olayların 
yorumlanmasında 
ortaya konulan 
bakış açısı farklı-
lıklarını görünür 
kılarak meseleler 
karşısında ortaya 
konulan analiz-
lerin hangi argü-
manlardan hare-
ketle yapıldığını 
okurlarımızın dik-
katine sunmaktır. 
Yazıların/yorumla-
rın  bu perspek-
tifle okunmasının 
O r t a d oğu ’ d a k i  
dolayısıyla dünya-
daki gelişmeleri 
kavrama sürecine 
önemli katkılarının 
olacağını düşü-
nüyoruz. Yazılar 
Harun Ersoy tara-
fından çevrilmiştir. 
(Umran)

AFGANİSTAN İLE YEMEN ARASINDA EL-KAİDE 
HASSAN HAYDAR 
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■ Ortadoğu’dan

Hama kırsalındaki el-Kubeyr bel-
desinde yaşanan ve rivayetlerin 

çoğunluğuna göre rejim destekçisi 
milisler eliyle boğazlanarak ve yakıla-
rak yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğü 
katliam, Suriye rejimini düşürmek ve 
Libya senaryosunu tekrarlamak için 
yabancı müdahaleyi hızlandırmak iste-
yen Suriyeli ve Arap çevrelere en iyi 
hediye oldu. 

Bu katliam Hula katliamından bir haftadan az bir 
süre sonra gerçekleşti. Devlet başkanı Esed’in kendisi 
Hula katliamını izlediğimiz çirkinlik ve barbarlıkla işleyen-
leri vahşiler olarak nitelemişti. O katliamda çoğunluğu 
boğazlanmış elli çocuk öldürülmüştü. Suriyeli yetkililer 
her zamanki adetleri olduğu üzere katliamın yaşandığı-
nı tamamen yalanladılar. Sonra silahlı teröristler eliyle 
dokuz kişinin öldürüldüğünü itiraf ettiler. Akabinde de 
tam bir sessizlik içine girdiler. Bu katliamı işleyenler silah-
lı gruplarsa niçin bu yetkililer uluslar arası denetçilerin 
beldeyi ziyaret etmelerine, soruşturma yapmalarına ve 
tanıklıklarına başvurmak için katliamdan kurtulanlarla 
konuşmalarına izin vermedi? 

Suriye Haber Ajansı, yetkililerin gözlemcilerin beldeye 
gitmesine izin verdiğini belirtti fakat uluslar arası gözlem-
ciler ekibinin komutanı General Robert Mood, kendisinin 
ve bir grup arkadaşının olay yerini incelemek ve katliamı 
soruşturmak için Hama’ya gittiğini ancak Suriye ordusu-
nun kontrol noktalarının ve silahlı sivil milis gruplarının 
kendisini durdurduklarını ve işini yapmasını engelledik-
lerini belirtti. Suriye yalanlaması ciddi ise niçin uluslar 
arası ve Suriye soruşturma komisyonunun bu katliamları 
soruşturduğunu göremiyoruz? Suriye soruşturma komis-
yonlarının dürüstlüğü yok zaten. 

Bu katliamlar Suriye’de yürütülen mezhepçi temizlik 
halkalarından biridir, Suriye’nin coğrafi ve demografik 
birliğini parçalayacak, gelecek onlarca yıl birbiriyle sava-
şacak deforme olmuş küçük oluşumlar yavrulayacak 
mezhepçi iç savaş ateşini tutuşturan ve hatta daha da 
alevlendirecek olan fitildir. 

Suriye rejimi uluslar arası askeri müdahale ihtimalle-
rinin gerilemesinden rahatlamış durumda. Zira öncelikle 
Rusya, Çin ve İran’ın desteğini alıyor ve Batılı güçlerin 
Irak ve Afganistan’da can ve parasal düzlemlerdeki 
maliyetli müdahale senaryolarının tekrarlanması yönün-
deki endişelerine bel bağlıyor. Ancak rejimin bilmediği 
husus,  Batının hatalarından dersler çıkardığı ve Libya’da 
yaşananlara benzer şekilde yeni planlar geliştirdiğidir. 
Libya’ya tek bir askeri göndermedi ve hava saldırısıyla 
yetindi. 

Suriye’de ortak Batı-Arap hareketlenmesi alternatif 
bir senaryoya dayanmaya başladı. O da boğucu ablukay-
la destekli uzun vadeli yıpratma savaşı kanalıyla rejime 
karşı savaşa girmek için Suriyelilerin ve başka Arapların 
kullanılması. Rejimin önünde iki seçenek var: İlki koru-
ması ve desteğinden beslenen bu milisleri frenlemesi ve 

ikincisi milislerin kendi kontrolü dışında 
olduğunu, kendisinin veya hesabına 
çalışanların talimatlarıyla hareket etme-
diklerini itiraf etmesi. İkinci ihtimalin 
gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. 

Bu katliamlar rejimin içerideki ve 
dışarıdaki yalnızlığını arttırması yanı sıra 
devrilmesi ve Suriye’nin kaosun hakim 
olduğu başarısız bir devlete dönüştü-

rülmesi için silah ve savaşacak gönüllüler göndermek 
isteyenlere gerekçeler ve kanıtlar sağlamaktadır. Rusya 
rejime desteğini ve devrilmesi yönündeki dış askeri 
müdahaleyi engellemeyi sürdürecektir. Bunda hiçbir 
kuşkumuz yok. Sergey Lavrov dün Astana’da ülkesi-
nin Suriye’de dış müdahaleye izin verecek bir kararın 
Güvenlik Konseyi’nden çıkmasını engelleyeceğini açıkladı 
ancak Rusya’nın bu tutumu, rejimin Hula ve Kubeyr’de 
gördüğümüz gibi müttefiklerini sıkıntıya sokacak eylem-
lerde bulunmayı sürdürdüğü takdirde değişebilir. 

Rus tutumu tedrici şekilde değişmeye başladı. 
Lavrov’un yardımcısı Michail Bogdanov, Moskova’nın 
Suriye halkı kabul ederse Suriye’de Yemen’dekine ben-
zer bir iktidar geçişini kabul edeceğini belirtti. Bu açıkla-
mayı gözlemciler Kremlin’in başkan Esed’den vazgeçtiği 
şeklinde yorumladı. Bogdanov Suriye liderinin akıbetinin 
‘bizimle ilgili bir şey değil, Suriyelilerin kendileriyle ilgili 
bir konu’ dedi ve ‘Yemenliler Yemen senaryosunu ken-
dileri tartıştılar, Suriyeliler aynı şeyi yaparsa ve Yemen 
senaryosunu benimserse bizler onlara karşı değiliz’ diye 
de ekledi. 

Krizin başından beri Moskova’nın başkan Beşşar 
Esed’e verdiği en net mesaj bu. Mesaj ‘Suriye’de dış 
müdahaleye karşı çıkmak hali hazırdaki donukluğun 
kabul edileceği anlamına gelmez. Rusya şahısları değil, 
rejimi destekliyor. Rusya kendi çıkarlarını eksiksiz koru-
yacak her Suriye rejimini desteklemeye hazırdır’ diyor. 
Süper devletler duygular ve değerlerle hareket etmez, 
stratejik çıkarlarına göre politikalarını ve ittifaklarını for-
müle ederler. Rus tutumundaki bu hızlı değişimin ABD 
ile vardığı ‘anlaşmanın’ meyvesi olmasını garipsemiyoruz. 
İki ülke aralarında, Irak konusunda Rusya’nın müttefiki 
Saddam Hüseyin’i bırakmasına yol açan benzer bir anlaş-
maya varmıştı. 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Suriye dosyasıyla 
ilgilenen Fred Hoff’u Moskova’ya göndermiş ve Rus 
dışişleri bakanı sözcüsü Alexander Ukashviç, Hoff’un 
‘Kofi Annan planını destekleyen uluslar arası koalisyonu 
güçlendirmek için en ideal alternatifleri ele almak üzere’ 
Rus dışişleri bakanlığındaki yetkililerle görüşeceğini belirt-
ti. Clinton’un İstanbul’da Suriye dostları acil toplantısı 
yapılmasını talep etmesi ve Azerbaycan’dan süratle bu 
toplantıya uçması tesadüfi değil.

Suriye rejimi şu günlerde büyük bir trajedi yaşıyor. 
Güçlerinin veya hesabına çalışan bazı milislerin işlediği 
katliamların kendisini bu trajediden çıkarmayacağı ve 
aksine boğacağı kesin. (Londra’da Arapça yayımlanan 
Kudsülarabi gazetesi, 8 Haziran 2012)

BİR KATLİAM DİĞERİNİ DOĞURUYOR
ABDULBARİ ATWAN 
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On sekizinci yüzyıl sonlarında Alman filozof Kant’a  
‘Sayın profesör bizler aydınlanma çağında mıyız?’ 

diye bir soru yöneltmişlerdi. Kant ise  ‘Hayır ancak bizler 
aydınlanmaya doğru giden bir çağdayız’ şeklinde cevap 
vermişti. ‘Biz Araplar aydınlanmış mıyız?’ diye aynı soru 
sorulsa ‘Hayır bizler aydınlanmış değiliz ve esasında 
aydınlanma yolunda yürüyor da değiliz’ şeklinde cevap 
verirdim. Alman zamanı ile Arap zamanı arasındaki deva-
sa farkı görün. Her ikisinin arasında 2,5 asırlık bir zaman 
var ve bununla birlikte Almanlar o zaman medenileşme, 
aydınlanma ve sivil devlete bugünün Araplarından daha 
yakınlardı. 

2012 yılının Arapları değil de 1780 yılında Almanların 
aydınlanma yolunda yürüyor olması, Hıristiyan köktenci-
likten ve mezhepçi fikirlerden ayrılması, bir felaket veya 
trajedi değil mi? Bizler şu an ters yönde gidiyoruz. Ancak 
bununla birlikte geleceğin önümüzde olduğunu söyle-
mekte ısrar ediyorum. Kireç tutmuş mumyalı rejimlerin 
adım adım çöküşe doğru ilerlediğine inanıyorum. Bu 
yönüyle, durgun bataklığı harekete geçirdiği için Arap 
Baharı’na teşekkür ediyoruz. Umduğumuzu vermediği 
doğru ancak yaratıcı etkileri yakın zamanda durmayacak 
tarihi bir süreç başlattı. 

Kant bazen gerektiğinden daha fazla cesur ve çağı-
nın ilerisindeki fikirlerini geçirmek amacıyla bazı önlemler 
alırdı. Almanya Kralı II. Friedrich’i aydınlıkçı olmakla 
övdüğü biliniyor. Friedrich’in despot olduğu doğru ancak 
bilim adamlarına ve filozoflara araştırma, düşünme ve 
yayınlama özgürlüğü veren aydın bir despottu. Aydın 
despot 15. Fransa Kralı Luis gibi zalim despottan daha 
iyi değil mi? 

Büyük Friedrich, Voltaire de dahil köktenci krallarının 
zulmünden kaçan Fransa’nın bütün aydınlarını sarayında 
karşılardı. Araştırmalar yapmaları, bilim, düşünce ve din 
konularında tam bir özgürlük içinde tartışmaları için 
Berlin Akademisi’nin kapılarını onlara açtı. Tamamen 
araştırma ve Avrupa halklarını aydınlatmaya yoğunlaş-
maları için onlara maaş veriyordu -bizim tarihimizde 
bir benzerini halife Memun’da görüyorum sadece- ve 
hatta Hıristiyanlık inançları etrafında dönen tartışmalara 
bizzat katılıyordu ancak avamın tepkisinden korkarak 
bazı önlemler alıyordu. O bile halkından korkan büyük 
bir kraldı. 

Bugün Arap ve Müslümanların durumunda olduğu 
gibi köktenciler çoğunluğu vaazlar, dualar ve kutsallık-
larla cahil kitlelere hakimdi. Din adamları her an avamı 
krala karşı harekete geçirebiliyor, yönetimi tehdit ediyor-
du. Dolayısıyla hoşnut edilmeleri, ödünler ve hediyeler 
sunulması gerekiyordu. Kant kralı övdüğünden ikiyüzlü 
değildi, dürüsttü. Kendi zamanında aydın bir despotun 
varlığını mümkün olanın en iyisi olarak görüyordu. 
Aksi takdirde köktenci demokrasi ve Hıristiyan rahipler 
gelecekti. O vakit özgür seçimler düzenlenseydi rahipler 
ezici şekilde kazanırdı. Zira aydın bir elit hariç halk henüz 
aydınlanmamıştı. 

Bu yüzden kralı övdü ve kral kendisini din adam-
larından daha az korkunç olmayan sarıklı veya fesli 
despotlardan koruyordu. Bu kimseler Kant’tan şüphe 
ediyorlar ve dini yanlış anlamalarını eleştirerek altlarında 
kuyu kazdığını biliyorlardı. Kant birinci derece bir saf 
ve ahlaklı dindardı. Dinin özünü kabuğundan nasıl ayı-
racağını biliyordu. Aydın despotun vefatı ve kardeşinin 
oğlunun tahta çıkması sonrası acı çekti. Maalesef bu 
isim Hıristiyan köktencilerinden birinin etkisi altında daha 
sorunlu ve zalimdi. Yeni kralla özgürlükler ve özellikle de 
dini ve inanç konularında düşünme özgürlüğü sınırlandı-
rıldı. Kant tehditler aldı ve ilk defa hayatından korktu. Bu 
yüzden din araştırmalarını hemen durdurma kararı aldı. 

Allah’tan bu gerici kralın dönemi uzun sürmedi. 
Filozof ‘Din Sadece Aklın Sınırları Kapsamındadır’ 
adlı ünlü kitabını tamamlamak için öndü. Bu şekilde 
Hıristiyanlık ile modernliği veya din ile akıl ve aydınlan-
mayı uzlaştırdı. Bu şekilde Hıristiyanlığın gerici, mezhepçi 
yorumunu yani derinleşerek miras kalan yorumu yendi. 
Almanya’yı yıkan mezhep savaşları ve katliamlar üzerin-
deki ilahi meşruiyeti silip aldı. Kant kesinlikle ateist değil-
di, dinin daha aydınlıkçı ve rasyonel bir başka anlayışı 
olduğuna inandı. 

Dinin bu yeni anlamı yani mezhepçi olmayan aydın 
rasyonalist anlamı yokken ülkenin iki büyük mezhebi 
Papacı Katolikler ve Lutherci Protestanlık arasındaki 
çekişmelerin parçaladığı Alman ulusal birliği oluşturula-
madı. Bu birlik Kant’ın ölümünden yetmiş ve Hegel’in 
ölümünden kırk yıl sonra 1871’de Bismark eliyle gerçek-
leşti. 

Peki bütün bunlardan ne çıkarabilirim? Düşünce 
reformunun siyasi reformdan önce  olduğunu. Yani 
Kant, Hegel ve diğerleri olmasaydı Bismark olmazdı. 
Aydın düşünce olmasaydı aydınlık siyaset de olmazdı. 
Arap Baharı’nda aydın düşüncenin rolüne ilişkin bütün 
bu ihmal niçin diye şaşırıyorum. Bu düşüncenin yokluğu 
hayal kırıcı eğil mi? Adil İmam’ın yargılanması endişenin 
başı değil mi? Ortaçağ zihniyetiyle yani tekfirci fikirleri, 
aydınların ve sanatçıların peşine düşen entelijans mah-
kemeleri bırakılmadan modern sivil devlet oluşturulabilir 
mi? Mezhepçilik ve partizanlık dağıtılmadan, akıllar 
aydınlanmadan Arap Baharı başarılı olamaz. 

Fikri aydınlanma olmadan hiçbir Arap veya İslâm 
ülkesinde ulusal birlik oluşturulamaz. Dolayısıyla ilkokul-
dan itibaren küçük çocukların bedeninde mezhepçilik 
ve bölünmeleri derinleştiren klasik eğitim programlarını 
değiştirmeliyiz. Bu havada ulusal birliği nasıl oluştura-
biliriz? Bu yüzden Arap aydınlıkçı düşünce devrimine 
Arap siyasi baharını tamamlamaları, bahara ve kur-
banlarına layık olmaları çağrısında bulunuyorum. Fikri 
radardan yoksun siyaset kördür ve siyasi pratiğe aktarıl-
mayan düşünce kısırdır.(Londra’da Arapça yayımlanan  
Şarkulevsat gazetesi, 30 Nisan 2012)

ARAPLAR YAKIN VADEDE AYDINLANIR MI?
HAŞİM SALİH 



7Umran TEMMUZ 2012

■ Ortadoğu’dan

İ ranlı gençler hâlâ Ali Şeriati’nin Ali Şiası ile Safevi 
Şiası’nı ayırma konusundaki söylemini dile getiri-

yorlar. İlki şehitlik ve mazlumluk Şiileşmesi olup barış, 
güvenlik, adalet ve insanın insanlığını istemektedir. 
İkincisi ise gücün, kontrol altına almanın, mezhep 
adıyla savaşlar açmanın, insanlar üzerinde zorbalığın 
ve kafatasları üzerinde imparatorluklar kurmanın 
Şiileşmesi. Şeriati Şah döneminde suikasta uğrama-
sıyla birlikte yeni İslâm cumhuriyeti liderleri nezdinde 
tercih edilen isimlerden değildi. Ancak bu söylem 
Irak-İran savaşı sırasında sadece Şiileşmenin iki türü-
nü ayırmak için değil, Saddam’ın Ali Şiası’na sahip 
İran’a yönelik savaşını kınamak için yayıldı. Savaştan 
sonra bu söylem veya ayırım çok az kullanıldı. Sebep 
ise insanların bu söylemi unutmak istemesi değil, 
söylemin İran devletinin içerideki eğilimlerinin Şah 
dönemini ve İran’da ilk Şii devletini kuran İsmail Safevi 
zamanını çokça hatırlatmasıydı. Ne var ki 1980’lerdeki 
bu korkunç savaş derinlerde kanayan bir yara bıraktı. 
Şii ile Sünni veya Araplar ile İran arasındaki ilişkiler 
düzleminde kullanılmaya hazır hale geldi. 

Bölgemizde yaşananlar iki mezhep ve iki millet 
arasındaki bu derin çatışmaları tekrar yüzeye çıkar-
dı. İş düşüncelerle kalmadı, politikalara, taktiksel ve 
stratejik hesaplara geçti. İlk başlarda Rafsancani ve 
Hatemi dönemlerinde Araplarla ilişkiler normalleşti. 
ABD’nin İran ambargosu 1980’de Tahran’daki elçilik-
te Amerikalı diplomatların rehin alınması sürecindeki 
gibi kaldı. Bin Ladin savaşçıları ABD’ye saldırınca ve 
kıvılcımları sadece Afganistan ve Irak’a değil, bütün 
Araplara sıçrayan ABD’nin ‘terörle’ savaşı başlayınca 
baş ağrısı geri döndü. İlginç olan ABD’nin terörle sava-
şından en fazla istifade eden iki ülke İsrail ve İran’dı. 
İsrail Amerikan güvenlik, askeri ve siyasi çevrelerle, 
Kürtlerle ve dışarıdaki Irak muhalefetiyle temas kurdu. 
İran mezhepçilik ve milliyetçiliği uyandırarak hatta 
girdi. ABD ve NATO ile ittifak kurarak Afganistan’a, 
Irak muhalefeti ve ABD ordusuyla da Irak’a girdi. 
Bunu yaparken de iki gerekçeye dayandı: Afganistan, 
Pakistan ve Irak’ta Sünni köktencilikle mücadele, 
Hizbullah ve Filistin İslâmcıları kanalıyla Filistin dos-
yasında Amerikalılara ve İsraillilere baskı. 2006-2007 
yıllarında kendimizi Irak’ta Şiiler ile Sünniler arasın-
daki mezhep savaşının içinde bulduk. Çok geçmeden 
Lübnan’a uzandı bu savaş. Baskıların Körfez Arapları 
üzerinde arttığını gördük. Hepsi de Amerikalılarla 
mücadele gerekçesi altındaydı. 

İran’ın çıkarcı politikaları değişmedi. Değişen ise 
Amerikan politikaları oldu. Bu politikalar oğul Bush’un 
son döneminden itibaren Irak trajedisinden çıkmak 
ve İran üzerinde nükleer baskıyı arttırmak için esnek 
güç politikalarına dönmek gerektiğini düşündü. İran 
sadece Irak ve Şam ülkelerinde değil, nükleer dosya 
da dahil her şeyi elde edeceğini düşündü. Derken 
Arap devrimleri oldu. ABD, İran, Rusya, İsrail ve 
Türkiye yaşananları Sünni devrimler olarak gördü. 
Devrimler İran’ın Arap dünyasındaki temel müttefiki 
Suriye’ye ulaştı. İran’ın müttefiki Maliki ile Kürtler, 
Sünniler ve bazı Şiiler arasında anlaşmazlık baş göster-
di. Tahran’daki yöneticiler kendilerini her yerde Irak, 
Suriye ve Filistin’de savunma konumunda bulurken 
nükleer dosya sebebiyle üzerlerindeki Batı ablukası 
arttı. Her yerde mezhep kartını kullandılar. Devrimci 
Arap halkları ve özellikle de Suriye’dekiler kendilerini 
ve Hizbullah’ı yuhaladığı için bu durumu Amerikalılarla 
mücadele olarak çizdiler. Bu yüzden son olarak milli-
yetçilik faktörünü kullandılar. Ahmedinejad işgal altın-
daki Birleşik Arap Emirlikleri adalarında göründü sürp-
riz şekilde. Ahmedinejad İran milliyetçi hassasiyetlerini 
körüklemek ve kendisine yönelik gürültüyü dindirmek 
için BAE adalarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Arap 
karşıtı sesler yükseldi ve İran toprak bütünlüğünden 
konuşmalar çoğaldı. 

İran Şiileşme tehditi altında olmadı. Buna rağmen 
velayet-i fakih rejimi 20 yıldan fazladır Şiileşmeyi kul-
landı. İran milliyetçiliği tehdit altında değildi ancak 
İran, devrim ihraç etme adı altında her meselede başa-
rısız oldu. Devrimci ve askeri hükümetler içeride başa-
rısız olunca dış konuları körüklemeyi alışkanlık edin-
diler. Esed’e bakın, hâlâ kendi sorununun sebebinin 
direnişçi rejim olmasına bağlıyor. Hamaney ve etra-
fındakileri düşünelim. İçeride yaşananlardan dikkatleri 
uzaklaştırmak için Sünni-Şii veya İran-Arap çekişmesini 
körüklüyorlar. İran’ın Irak veya Suriye’nin harap olma-
sından veya Körfez’in karıştırılmasından nasıl istifade 
ettiğine anlam veremiyorum. Ancak devrimden beri 
hakim olan gelişi güzel politikalar bunlar. Devrimleri 
sırasında Saddam onlarla mücadele etti ve geride 
büyük kin bıraktı. Şimdi ‘özgürlük ve saygınlık’ zama-
nında bizle mücadele ediyorlar. Sonuçlarının daha 
az tehlikeli olmamasından endişeliyim. Ancak diğer 
yandan niçin General Süleymani, General Kaddafi, 
Saddam ve Esed’den daha akıllı olsun ki?! (Birleşik 
Arap Emirlikleri gazetesi İttihad, 6 Mayıs 2012)

ŞİİLEŞME İLE MİLLİYETÇİLİK ARASINDA İRAN
RIDVAN SEYYİD 
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Fas anayasasının hazırlanması komisyonunda üye 
olan Faslı üniversite hocası Muhammed Tuzi’ye 

göre anayasa komisyonu muhafazakârlar ile solcular 
şeklinde ikiye bölünmüştü. İroni solcuların despot 
yönetimin güçlendirilmesini en fazla savunanlar olma-
sıydı. Tuzi komisyon içindeki solcuları, İslâmcıların 
seçimleri ezici üstünlükle kazanması yönündeki endi-
şenin harekete geçirdiğini, bu yüzden ne parlamento-
ya ne de partilere güvendikleri, özetle halka güven-
mediklerini ve bundan ötürü iktidarın despotluğunun 
güçlendirilmesini savunduklarını belirtti. 

Emperyalizmle mücadele, Filistin sorununun mer-
kezi oluşundaki kararlılık, bazı solcuların ve milliyet-
çilerin baz aldığı direniş ekseni, solcuların, yolsuzluğa 
bulaşmış diktatör Beşşar Esed rejimini destekleyen 
tutumlarını haklı çıkarmanın örtüsü olduğu kesin. 
Hiç kuşkusuz Faslı arkadaşımızın bahsini ettiği Faslı 
solcuların bilincinde bu konu yer almadı. Arkadaşımız 
solcuların İslâmcıların halk desteğinin artmasına yöne-
lik endişelerinde temsil edilen tutumlarını yorumlarken 
gayet açıktı. 

Suriye halkının devrimine karşı duranların övündü-
ğü bütün bu söylemler hiç ikna edici görülmüyor. Zira 
solcuların çoğunluğunun bilincinde İslâmcılara dönük 
endişe daha fazla yer alıyor. Esed rejiminin alternatifi 
ulusalcılık ve solculuk olsaydı tablo büyük ölçüde farklı 
olur, Suriyelilerin istediği özgürlük söylemleri lehindeki 
direnişçi söylemler ortadan kalkardı.

Suriye halkının bu devrimiyle direnişi hedefle-
mediği, Filistin’e ve ümmetin sorunlarına komplo 
kurmadığı tartışmasız. Aksine yolsuzluk içindeki dik-
tatör rejimin hakir gördüğü özgürlük için ayaklandığı 
şüphesiz. Bu kimseler birazcık mantıklı olsalardı yolsuz 
rejimi temize çıkarmaya karşın halkı komplo kurmakla 
suçlamazlardı. Suriye halkı Tunus, Yemen, Mısır ve 
Libya halklarının ayaklanması gibi ayaklandı. Batının 
Hüsnü Mübarek, Muammer Kaddafi, Ali Abdullah 
Salih, Zeynel Abidin Bin Ali’ye yönelik tutumunun da 
bu liderlerin direnişinden mi kaynaklandığını bilemi-
yoruz. Yoksa diğer halklar farklı çamurdanken bir tek 
Suriye halkı mı ümmetin sorunlarına komplo kuruyor?

Solcuların diktatör rejimlerle birlikte çalışma hika-
yeleri yeni değil. Tunus’ta Bin Ali yönetimi İslâmcılarla 
mücadelede sol grupları kullanıyordu. Ardından 
Nahda hareketine karşı tam zafer elde ettiğini düşün-
mesi sonrası solcuların üzerine gitti. Mısır solunun 
ekseriyeti İslâmcı güçleri bastırması noktasında Müba-

rek rejiminin müttefiki idi. Solcu Gruplaşma Partisi 
Başkanı Rıfat Said’in hayatında Müslüman Kardeşler 
dışında bir uğraşı olmadı, İşi gücü İhvan’ı lekelemek 
ve hedef alınmalarını haklı çıkarmak için tarihlerini 
kazımak ve gerçekleri çarpıtmak.    

Sol güçlerin halk ayaklanmaları karşısındaki tutum-
larını takip edenler bu tutumlara İslâmcılara yönelik 
endişenin nasıl hakim olduğunu, İslâmcıların ilerleme 
ve halkın güvenini kazanma şanslarını bitirmek için 
bütün güçleriyle nasıl çalıştıklarını göreceklerdir. Bu 
yüzden sol güçler bir yasanın veya anayasanın ayrın-
tılarını ancak bu dar açıdan ele almaktalar. İslâmcılar 
bir seçim turunu kazandıklarında bu solcular başarıya 
götüren etkenleri tahlil ederler. Bu etkenler arasında 
insanların İslâmcılara olan güveni yoktur. Keza halkın 
bilincinde kendi siyasi ve fikri düşüncelerin düşüşü de 
yoktur.

Onların sorunu, bölgede dini bir uyanışın olduğu, 
bu uyanışın halkların bilincinde daha fazla etki ettiği, 
başka teorilerin insanların çok azı nezdinde kabul 
gördüğü ve dolayısıyla İslâmcıların bölgeci ve aşiretçi 
başka kesimlerle birlikte seçimleri kazanmasının doğal 
olduğu gerçeğini kabullenmek istememeleridir. Ayrıca 
İslâmcılar tek bir renk olarak dönmediler. İslâmcıların 
renkleri çok ve çeşitli oldu. Hatta bazı zamanlar birbir-
leriyle zıtlaştılar.  

Bazı solcuların ve milliyetçilerin -bazıları diyoruz 
çünkü sahne insaflı olmayı gerektiriyor- İslâmcılara 
nispet olsun diye yükselttikleri söylemlerle çelişerek 
kendilerini kirletmeleri utanç verici. Özellikle de bu 
tavır oylarını azaltırken ve kredilerini arttırmak yerine 
tüketirken... Daha da kötüsü içlerinden Müslüman 
olmayan bazılarından mezhepçilik kokusunun gel-
mesi. Bu koku siyasal İslâmcı faaliyetlere girmiş veya 
dindar Müslümanlar bir yana sıradan Müslüman’ı pro-
voke edecek şekilde konuşmalarında yer alıyor. 

Bölgede yeni bir tarih yazılıyor ve bütün tarafların, 
adını yazdıracağı sayfayı seçmesi gerekiyor. Acaba bu 
sayfa diktatör ve yolsuzluk sayfası mı olacak yoksa 
özgürlük ve çoğulculuk mu? Özellikle de ikincisi 
direnişin söylemlerine ve Filistin’in kurtuluşuna daha 
vefalıdır. Direniş ve Filistin’in kurtuluşu sloganlarını 
despot rejimler iktidar ve servet üzerindeki kontrolleri-
ni sürdürmek için kullanmaktadırlar. (Ürdün gazetesi 
Düstur, 7 Mayıs 2012)

SOLCULAR DEMOKRASİYE KARŞI!
YASER ZEATİRE 
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■ Ortadoğu’dan

Tunus’ta hükümete başkanlık eden İslâmcı Nahda 
Partisi temsilcilerinden biri ülkede grev ve oturma 

eylemleriyle kaosu yayanlara ve üretimi felç edenlere 
karşı şeriatın hükümlerinin uygulanmasını istediği 
için Kurucu Meclis’in üyelerinin ‘hayrete düştüklerini’ 
okuduk. Arkadaşımız bu kimseleri ‘yeryüzündeki boz-
guncular ‘ olarak görmüş. Nahda’ya mensup millet-
vekilinin 26 Ocak’taki oturumda ‘bombasını’ atması 
sonucu haber ajanslarının yer küreye yayması sonrası 
haber geçen Cuma günü birinci sayfalarda yayınlandı.

Adamın söyledikleri meclis’in ciddiye almadığı ve 
tartışmadığı bir görüşten ibaretti. Hükümet sözcüsü 
bu görüşle ilgili yorum yaparak hafife aldı. Hükümetin 
gösterileri ve oturma eylemlerini yeryüzünde boz-
gunluluk yapmak olarak görmediğini belirtti. Ayrıca 
Nahda Partisi’nin programı Maide suresinin ‘Allah ve 
Rasûlü ile savaşanlar ve yeryüzünde bozgunculuğa 
çalışanları’ kınayan 33’üncü ayetinin hükmüne ve 
içeriğine gönderme yapmaktan uzaktır. Parti hüküme-
tin, eylemleri bitirmek veya gösterileri durdurmak için 
şiddete başvurmayacağı sözüyle konuyu netleştirdi. 

İslâmi söylemin kavram ve müfredatlarının kullanıl-
ması sebebiyle ilk kez medya yaygarası koparılmıyor. 
Zira birkaç hafta önce de Tunus’ta yer yerinden oyna-
mıştı. Çünkü başbakan iktidara geldiği ilk günlerde 
adaleti tesis etme noktasında örnek alınacak bir 
model olarak görülmesi açısından Ömer Bin Abdülaziz 
dönemindeki İslâm hilafeti deneyiminden bahsetmişti. 
İslâm hilafetine işaret etmenin kızdırdığı kimselerin 
çoğu ayağa kalktı. Oysa adamcağız hilafetin kurulma-
sı çağrısı yapmamış, sadece o zamanda somutlaştırdı-
ğı değerin alınması temennisinde bulunmuştu. Ömer 
Bin Abdülaziz adil halife ve beşinci Raşid halife olarak 
görülüp tarihe geçmişti. 

Mısır bu bağlamda bir patlama yaşadı. Müslüman 
Kardeşler cemaati liderlerinden birisi Müslümanların 
olgun tablosu içinde gururlandığı ve o dönemde 
hakim olan hak ve adalet değerlerine uymayı temen-
ni ettikleri tarihi deneyim olması açısından hilafet-
ten bahsetmişti. Gazetelerden biri bu kişinin hilafeti 
kurma çağrısı yaptığından bahsetti. Bir başka gazete 
ilk sayfasından İhvan’ın hilafeti bilfiil kurduğunu 
yazdı. Sol liderlerden biri ayaklandı, hilafeti kınama ve 
dezavantajlarını sıralama bağlamında bir dizi makale 
kaleme aldı. 

Arap Baharı havasının özgür seçimlerin yapıldığı 

birçok Arap ülkesinde İslâmi kimliğin ortaya çıkması-

na yol açması sonrası bu sinyalleri ve dolayısıyla bazı 

çevrelerde ‘hayrete düşme’ hallerinin tekrarlanmasını 

bekliyoruz. Bu durum en önemlileri şunlar olan birkaç 

açıklayıcı notu gerekli kılıyor: 

- Bu İslâmi söylem yeni değil ancak hakim despot 

rejimlerin bölgesinde engellenmiş ve bastırılmıştı. 

Kanıt ise, bu söylemin halkların özgürlüğünü geri 

alması sonrası yüzeye çıkması. Özgürlükle birlikte ger-

çek kimliklerini de geri aldılar. Dolayısıyla kültürel refe-

ranslarına döndüler. Bu yüzden sürpriz bu dil değil, 

duyduklarında ‘hayrete düşen’ başkalarının tepkileri. 

- İslâmcı akıma mensup olanların bu dilini garip-

sememeliyiz. Çoğunluğu siyaset alanında yeniler ve 

henüz davetçi söylem dilinden kurtulmadılar. Bunun 

yanı sıra laiklerin, solcuların veya milliyetçilerin diliyle 

bize seslenseler meşruiyetlerini kaybederler. Ayrıca 

başkaları da İslâmcıların dili ve kavramlarıyla konuşsa 

onlar da meşruiyetlerini kaybederler. 

- İslâmcıların dili liberallere garip gelse de liberal 

ve demokratik bakış açısıyla dahi tahammül ve saygı 

gösterilmesi gerekmektedir. İroni, liberallerin bize 

sabah akşam ötekine saygının gerekliğine dair vaazlar 

verirken bu ötekinin, İslâmcı akıma mensup olduğun-

da suçlamalara maruz kalması, uzaklaştırılması, libera-

lizmi savunma adına susturulması. 

- Şu ana kadar duyduklarımız bireylerden çıkan 

görüşlerin açıklanmasının ötesini geçmiyor. Süreci 

bir yönde değiştirmekten çok tutumlar sergilemeyi 

amaçlıyor. 

- Görüşlere garip veya anormal olsa dahi yer 

verilmeli. Çünkü bizler herkesten kendilerini itidal ve 

sorumluluk ölçüsünde ifade etmelerini isteyemeyiz. Bu 

tür görüşlerle karşılaşırsak hukuk çerçevesinde kaldık-

ça tahammül göstermek gerekli. Ancak şu iki durum 

hariç. İnsanlardan büyük bir oran bu görüşü benimser-

se veya görüşün sahipleri bu fikirlerini siyasi bir karara 

dönüştürebilirlerse topluma baskı unsuru oluşturabi-

lirler. Bazı zamanlar bana bu itirazlar İslâmcılara veya 

tutumlarına değil de aslında basit şekilde İslâmcıların 

varoluşlarına yönelikmiş gibi geliyor. 

(Mısır gazetesi Şuruk, 30 Ocak 2012)

İSLÂMCILARIN GÖRÜŞLERİ Mİ SORUN, VARLIKLARI MI?
FEHMİ HUVEYDİ 
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Geçtiğimiz aylarda Sudan’dan 
Körfez’e göçün artması yanı 

sıra Libya’ya göçün yoğunlaştığına 
dair birçok kaynaktan çeşitli bilgiler 
gelmişti. Bu göçten büyük sektörler 
etkileniyor. En önemlileri sağlık, eği-
tim ve farklı mesleki sektörler. Dikkat 
çeken nokta bu göçün boyutu, eko-
nomi ve hassas hizmet sektörlerine 
etkisi. 

Geçen birkaç hafta zarfında Sudan’ın başkenti-
ne yeni Libya devletine işçi alımı için heyetler geldi. 
Heyetler doktorlar ve sağlık personelleri yanı sıra 
üniversite hocalarına yoğunlaştılar. Aynı zaman zar-
fında Suudi Arabistan heyetleri geldiler ve bazı ender 
bulunan hayati   branşlardaki üniversite hocalarıyla 
anlaşmaya yoğunlaştılar. Binlercesinin ilgili meslekteki-
lerin saygınlığına dokunacak şekilde bu heyetlere akın 
etmeleri dikkat çekiciydi. Durum Kuzey Afrika gençle-
rinin ‘ölüm tekneleriyle’ bir şekilde Avrupa kıyılarına 
akın etmesine benziyordu. 

Bu gelişmeler, Sudan’daki ekonomik şartlarla ilgili 
tehlike çanları çalıyor ve geçen on yılın Sudanlıların 
Batı da dahil farklı ülkelerden gelen ters göçü tehdit 
etmektedir. Zira petrolün akmasıyla birlikte ekonomik 
şartların iyileşmesi ve ardından barış anlaşmasının 
imzalanmasıyla gelen siyasi açılım sonrası birçok siyasi 
muhalif ülkeye dönmüştü. Ayrıca mesleki kadrolar ve 
iş adamları ülkeye dönmeyi tercih etmişti. Bu durum 
nispeten ekonomik ve hizmet sektörü şartlarının iyileş-
mesine katkıda bulundu. 

Buna rağmen ülke ekonomik sıkıntılarla mücadele 
etti. Bu sıkıntıların bazı göstergeleri özellikle üniversite 
mezunları arasındaki işsizliğin had safhadaki yükseli-
şiydi. Ancak güneyin ayrılması ve petrol gelirlerindeki 
büyük gerileyiş sonrası ekonomik şartlar artan bir 
kötüleşmeye neden oldu. Bu kötüleşme enflasyonun 
yükselmesi, işsizliğin artması ve ekonomik krizde 
kendini gösterdi. Sorun silahlı çekişmelerin artmasıyla 
daha da çözümsüzleşti. Bunu hükümet gelirlerinin 
büyük oranda düştüğü bir zamanda askeri harca-
malardaki artış izledi. Bu da enflasyonun artmasına, 
hükümetin harcamalarını yerel borçlanmayla örtmesi 
sebebiyle Sudan parasının yabancı para birimleri karşı-
sında değer kaybetmesine katkıda bulundu. 

Bu şartlarda hükümet, iş pazarının genişlemesinin 
aracı ve gurbetçilerin tasarruflarını çekerek sağlam 
paralara kaynak olması itibariyle dışa göçün artmasını 
zımnen ve açıktan olumlu karşıladı. Ancak bu politika 
birçok paradoksla karşı karşıya. İlki göç kapısını çala-
cak olanlar işsizler sınıfından olmayacak. Özellikle de 
hizmet çevreleri, sağlık ve yüksek öğrenim alanların-
da hassas mesleklerdeki uzmanları hedef alacaklar. 

Bu kayıpların telafi zorlaşacak ve 
bütün sektörlere ve özelikle de zaten 
ehil kadrolarda had safhada bir kriz 
yaşayan eğitim sektörüne olumsuz 
yansıyacak. 

Buna karşın hükümet birçok 
sebepten ötürü gurbetçilerin tasav-
vurlarını çekme noktasında da kronik 
bir zorluk yaşayacak. En önemlileri 
hükümetin Sudan’ı, gurbetçileri her 

taraftan sınırlamaların kuşattığı bir cezaevine dönüş-
türmesi. Ortada Sudanlı gurbetçi vatandaşın ülkeden 
çıkma girişimi sırasında karşılaşacağı karmaşık ve mali-
yetli işlemler var. Bu da zorunlu olmadıkça gurbetçinin 
ülkesine dönmemesine ve birçoklarının tasarruflarını 
bir başka ülkeye yönlendirmeye sevk ediyor. 

Sudan hükümeti on yıldan fazla bir süre önce 
vatandaşlarına çıkış vizesini kaldırdığını açıklamıştı. 
Bu uygulama geri kalmış ve haksız bir uygulamay-
dı. Neredeyse dünyanın başka hiçbir ülkesinde bir 
benzeri yoktu. Ancak hükümet bu karardan hemen 
döndü ve çıkış vizesini dayattı. Bunun yanı sıra açık 
serbest politikaya rağmen sağlam paranın tedavülü 
üzerindeki sınırlamalar gurbetçilerin tasarruflarının 
ve başka sağlam para transferlerinin çoğunluğunun 
resmi kanalların dışında yapılması anlamına geliyor. 
Gurbetçi yatırımların ekseriyeti, başka yatırımlar üze-
rindeki sınırlamalar, işlemlerin zorluğu ve vergilerin 
çokluğu sebebiyle emlak sektörüne yöneliyor. 

Bütün bunlardan dolayı hâlihazırdaki göç dalgası 
ülkenin ekonomisine zarar verecek ve sağlam para 
akışıyla bu zarar telafi edilemeyecek. Ekonominin 
ıslahının, savaşları ve çekişmeleri sonlandırmak, bütün 
siyasi güçlerin inşa sürecine olumlu katılımını sağ-
lamak suretiyle siyasetin ıslahından, ülkenin istikra-
rından, komşu ülkelerle ve uluslar arası ortaklarla 
ilişkilerin ıslahından ayrılmadığı malum. Bu yönteme 
yolsuzlukla mücadele ve kamu kurumlarının iyi işleyi-
şinin sağlanması için zorunlu şeffaflık metodu da gir-
mektedir. Bu durum, üzerinde iyi çalışılmamış göçün 
sebep olabileceği felaketin telafisi ve çözümü için acil 
ve bitirici kararların alınması gerektiği gerçeğini orta-
dan kaldırmaz.

Bu kadroların göçünü telafi etmek için sağlık ve 
yüksek öğrenim gibi hayati alanlarda meslek kad-
rolarının ücretlerinin iyileştirilmesi kaçınılmaz. Aynı 
zamanda çıkış vizesi iptal kararı uygulanmalı, gurbet-
çiler birimi kaldırılmalı, yolculuk belgeleri çıkarırken 
veya yenilenirken ödenen ücretler dışında gurbetçiler 
üzerindeki tüm harçlar kaldırılmalıdır. Bu da gurbetçi-
lerin tasarruflarını ülkeye akıtmalarına olumlu yansı-
yacaktır. (Londra’da Arapça yayımlanan Kudsülarabi 
gazetesi, 8 Haziran 2012) 

SUDAN’DA YENİ GÖÇ TSUNAMİSİ
Dr. ABDULVEHHAB EL-EFENDİ 
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Allah’a şükürler olsun bugün, 
cumhurbaşkan ı Hüsnü 

Mübarek’in cumhurbaşkanlığından 
uzaklaştırılması sonrası Mısır’ın yaşa-
dığı en güzel gündür. Devrimin ikin-
ci zaferidir. Mısırlıların Mübarek’in 
azlinden saatler önce nefeslerini tut-
ması gibi bütün Mısırlılar cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin nihai sonuçlarına 
ulaşmadan ve dünya Muhammed Mursi’nin dev-
rim Mısır’ının cumhurbaşkanı olduğunu öğrenmeden 
önceki saatler boyunca nefeslerini tuttular. 

Bu tarihi bir gündür ve tarihin yeni açılışıdır. Bir 
halkın marjinalleştirilmesi, kahredilmesi, aşağılanması, 
iradesiyle oynanması ve hakir görülmesi sayfalarını 
düren bir gündür. Mısır halkının kendisinin karar sahi-
bi olduğunu, yöneticisini kendisinin belirlediğini ve 
seçtiğini ilan ettiği gündür. Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri sonuçları ilkelerin çıkarlar diline galip geldiği ezici 
bir savaşı gözler önüne serdi. Bu savaşta kendine ve 
vatana güven korkunç bir kapsam içinde yayılan korku 
havasına galip geldi. 

Mısırlıların bilinci, devrimi bitirmek, tarihin tekerini 
tekrar geriye götürme, Mısır halkına hegemonya ve 
köleliği geri getirmek için milyarlarca Mısır parasını 
pompalayan medyanın şeytani sistemini yendi. Mısır-
lıların, suçlarını örtecek ve daha fazla yağma yapma-
larına göz yumacak bir cumhurbaşkanının gelmesi 
umuduyla eski rejimin kalıntılarından milyarlarca Mısır 
parasının pompalandığı oyları satın alma girişimlerine 
galip geldi. 

Cumhurbaşkanlığı kavgası çok boyutlu ve nice 
dersler var. Belki de bu boyutların ve derslerin başın-
da, ordunun resmi, özel ve sokak medyasında usta-
ca yönettiği karalama kampanyaları sonrası İslâmcı 
akımın gücünü küçük gören bütün bu saygısız ses-
lere verilen büyük ders gelmektedir. Profesyonel  ve 
uzman güvenlik organları geçen altı ay boyunca ve 
parlamentoya girmelerinden itibaren bu karalamayı 
çok iyi yapıyor. 

Sonuçlar İslâmcı akımın seçmenler nezdindeki 
güveninin gerilediği ve bundan sonra hiçbir seçimi 
kazanamayacakları yönündeki açıklamaların hasta 
bedenlerin kuruntuları ve temennileri olduğunu göz-
ler önüne serdi. Muhammed Mursi ilk tur seçimlerde 
yaklaşık 13 milyon seçmenin oyunu almıştı. Aslında 
bu oran bu kuruntulu seslere yanıt için yeter de 

artardı. Keza seçim sonuçları iki taraf 
arasında büyük görülmeyecek bir 
farkla geldi. Bu da Mısır deneyimini 
cumhurbaşkanının yüzde 1 farkla ve 
hatta bazen bu rakamın da altında 
bir farkla kazandığı köklü demok-
ratik deneyimleri kategorisine koy-
maktadır. Mursi seçimlerdeki rakibi 
Şefik’e karşı yaklaşık yüzde 3 farkla 

veya yaklaşık 1 milyon oy farkıyla seçimleri kazandı. 
Bu durum nihayetinde seçimi kazanan adayın toplu-
mun yarısını ciddiyeti, bu makamı hak ettiği ve layık 
olduğuna ikna etmek için büyük bir çaba harcamaya 
ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. 

Sorumluluğun, sorunların ve keza komplonun 
büyüklüğü dikkate alınarak bu bitirici ve tarihi anda 
yeni cumhurbaşkanına samimi bir tavsiyede bulunu-
yorum. Alacağı ve şimdiden hazırlığına başlayacağı ilk 
karar, vatansever liderlerimizden birini temelde bütün 
devrim güçlerini içine alan kapsamlı ulusal birlik hükü-
meti kurmakla görevlendirmelidir. Dr. Muhammed 
Baraday gibi bir isme bu görevi vermesini arzuluyo-
rum. 

Zira gelecek çekişme öncekinden daha az önem-
li değil. Askeri Konsey’in yönetime müdahalesiyle 
mücadele etmek büyük ulusal bir ittifaka ihtiyaç duyu-
yor. Gücü ne olursa olsun tek bir ulusal güç Askeri 
Konsey’le baş edemez. Mısır devriminin ilk günlerin-
den şu ana kadarki deneyimi askerin kapsamlı ulusal 
bir kenetlenme karşısında olduğunu hissetmedikçe 
geri adım atmayacağı yönündedir. Ordu tek bir grup-
la mücadele ettiğinde pervasızca hareket etmesi ve 
görmezlikten gelmesi kolay olur. Mısır’ın ve devrimin 
geleceği ve çıkarı için ve daha açık ifade ile Müslü-
man Kardeşler’in ve partisinin çıkarı için en önemli 
ve en büyük adımın Dr. Muhammed el-Baraday gibi 
büyük ve bağımsız siyasi bir isme İhvan’ın kesinlikle 
çoğunluğunu temsil etmeyeceği bir ulusal hükümeti 
kurma görevi vermek olması gerekir. Çünkü bu hükü-
mete biçilen rol, Askeri Konsey’in cumhurbaşkanlığı 
seçim sonuçları ortaya çıkmasından saatler önce 
bilfiil daralttığı cumhurbaşkanlığı makamından daha 
önemli ve tehlikeli olacaktır. Felaket sonuçlar doğuran 
hatalar dizisinin düzeltilmesi için tarihi bir fırsattır bu. 
Yeni cumhurbaşkanının bu hataları ciddiye almasını ve 
büyük öncelik vermesini rica ediyoruz. 
(Mısır gazetesi Mısriyyun, 18 Haziran 2012)

MISIR’IN YENİ CUMHURBAŞKANI 
MUHAMMED MURSİ’YE

CEMAL SULTAN 
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M ısır, Tunus, Libya ve diğer Arap ülkelerinde yakın gele-
cekte Siyasal İslâmcılar parlamentolarda çoğunluğu 

ve hatta cumhurbaşkanlıklarını elde edecekler. Önümüzde 
başarılı ve başarısız İslâmi yönetim modelleri var. Herkes 
sorunun İslâm’da değil, iktidara gelen Müslümanlarda ve 
modern toplumu yönetme düşüncelerinde olduğunda hem-
fikir. İnsanlık sosyal ve siyasi örgütlenmede başarılı adımlar 
attı. Türkiye’nin akil adamlar için ölçülmesi gerekli bir dene-
yim olduğunu düşünüyorum. 

AKP elde ettiği başarıya kolay ulaşmadı, daha önceki 
başarısız ve hatta acı deneyimlere rağmen. Türkiye’de Siya-
sal İslâm’ın 1980’lerden itibaren bir yürüyüşü oldu. İlkinde 
başarısız olundu, ikincisinde vizyon ve eylem düzeldi. Nec-
mettin Erbakan’ın 1996’da başbakan olarak iktidar dene-
yimi uzun sıkıntılar sonrası büyük ölçüde başarısız oldu. Bu 
deneyim DYP’nin ortaklığıyla iktidara yakınlaşması açısından 
tabiri caizse ‘idealdi’. Erbakan yüzlerce yıl önce uygun olanın 
bugün de uygun olacağını tahayyül etti, kendisi ve partisi 
siyasi hayattan uzaklaştırılarak bir kriz dönemine girildi. 

Erbakan’ın iktidardaki ilk işi doğuya yönelmek oldu. İlk 
dış gezisini Tahran’a yaptı. Tercihinin doğru olmadığı açık-
tı. Bir süre sonra ülkelerinde siyasal İslâm’ı teslim ettiğini 
iddia edenleri ağırladığı bir toplantı gerçekleştirdi. Başörtü 
konusunu öncelemesi nedeniyle kendi toplumuyla doğru-
dan çekişmeye girdi.  Sonrasında onun yasaklı olduğu bir 
dönemde başörtülü  bir  vekilin parlamentoya girmesinde 
ısrar etti. Bunda başarılı oldu ancak başörtülü vekilin vatan-
daşlıktan çıkarılması ile bir siyasi savaş patlak verdi. 

İktidardaki bu içtihat etrafındaki siyasi ve kültürel hari-
tayı okuyamadı ve uygun zamanlamayı görmedi. Bu da 
Erbakan’ı çıkmaz yola götürdü. Öğrencileri Erdoğan ve Gül 
kendisine ilk isyan edenlerdi. Partisi ikiye bölündü. Erbakan 
çekişmenin zirvesinde AKP’ye oy verenlerin cehenneme 
gideceğini belirtti. Yalnız modern Türk deneyimindeki genç 
ekip hocanın hatalarından ders aldı. Bu genç ekip politikası-
nı, başarı elde edebileceğine inandığı dört prensibe dayan-
dırdı: Yerel, bölgesel ve uluslararası siyaseti anlamak, siyasi 
oyunun şartlarını kabul, vatanın bütünlüğü ve düşmanları 
provoke etmemek. 

Bu dört prensiple AKP iktidarda başarılı oldu. Erdoğan’ın 
ilk dış gezisi AB’nin başkenti Brüksel’e oldu. Türkler ekono-
minin bu kalesine girmek istiyordu. Sonra laik cumhurbaşka-
nı Ahmet Necdet Sezer’in AKP iktidarının başlarında yaptığı 
Çankaya’nın başörtülülerin bulunacağı bir yer olmadığı açık-
laması geldi. Sezer bakanların Çankaya’ya başörtülü eşleriy-
le birlikte gelemeyeceğini kast ediyordu. Parti bakanlarının 
eşsiz gitmesi kararı aldı ancak AKP patlak vermesi istenen 
kavgayı geçiştirdi, gerilime meydan vermedi. 

Partinin geri adım attığı büyük tasarı ‘zina yasası’ydı. 
Parti, destekçilerinin protestosu altında bu tasarıyı geri 
çekti ancak parti üyelerinin kanaatlerine ve parlamentoda 
çoğunluğa sahip olmasına rağmen -bunu tali bir konu olarak 
gördüğü için- kavgaya girmemek için bu tasarıyı yasalaştırdı. 
AKP iktidarı tamamen eline alamadı. Yönetime, Türk halkı-
nın kabul ettiği büyük Türk akil isimlerini de kattı. Irak’ın 
işgal edildiği 2003’te uluslararası ilişkiler sınavına çıktığında 

parti ABD’nin Türk hava üslerini kullanma talebine tarafsız 
bir tutum sergiledi. Türkiye’nin müttefikini kızdırmamak için 
karar alma sorumluluğunu  parlamentoya taşıdı ve parti 
üyelerine telkinde bulunmadı. Parlamento Amerikan güç-
lerine izin vermedi. Böylelikle parti istediğini gerçekleştirdi 
ve müttefikle düşmanlık içine girmeden düze çıktı ve olay 
süratle unutuldu. AKP, ekonomik canlanmanın ve demok-
rasi  savunmasının gerçekleşmesini istediği için bütüncül bir 
vizyon belirledi. Böylelikle Türklerin yeni deneyimi başarılı 
oldu. Ekonomi sektöründe tarihi büyüme sağlandı. Önce-
ki yönetimlerin bıraktığı korkunç borçlar neredeyse bitti. 
Ekonomide dünyada ilk 16 ülke arasına girdi. Ayrıca vatan-
daşlarını sloganlar değil, başarılara ikna etmeye dayanan 
demokratik deneyim gerçekleştirdi. Erdoğan ve partisi Türk 
laik kanadın olumsuz yönlerini kullandı ancak laik kanadın 
kazanımlarını da gördü. Partici değil ulusal bir proje icra etti, 
yürüyüşüne İslâmcı akım dışındakileri de kattı. 

Erbakan’ın dış politikası başarısızlığının asıl sebebiydi, 
ilginçtir ki Erdoğan’ın izlediği dış politikas başarısının sebebi 
oldu. Erdoğan başkalarını provoke etmeden Türkiye’nin 
çıkarlarını gerçekleştirdi. Ayrıca İsrail’le ilişkileri ittifak ilişki-
sinden bazılarının düşündüğü gibi düşman değil, rekabet 
ilişkisine dönüştürdü. Hatta AKP tıpkı komşu televizyonlarını 
işgal eden drama dizilerinin yayılmasında yaşandığı gibi 
sanatı bile Türkiye için kullandı ve turizme ağırlık verdi. 

Şu soruya yanıt vermek için bu özeti yaptım: Acaba Mısır 
İhvan’ı, Tunus ve Libya başarılı Türk örneğini tekrarlayabilir-
ler mi? Halihazırda bu imkânsız görülüyor. Dini daveti devlet 
idaresinden ayırmaya ve insanlara şeffaf şekilde, karşılıklı 
demokrasiye inanarak, muhalif ötekini marjinalleştirerek 
-düşman kılarak değil-, kuşatarak hizmet etmeye dayanan 
stratejik bir düşünce kanalıyla bu tekrar mümkün olabilir. 
Mısır İhvan’ının resmi internet sitesine girdim ve sitenin öte-
kilere yönelik düşmanca ifadelerle dolu olduğunu gördüm. 
Erdoğan’ın ilk adımları muhalefetle görüşmek olmuştu. 
Mısır Hürriyet ve Adalet Partisi’nin ilk adımları parlamento 
ve anayasa komisyonlarını ele geçirmek oldu. Türklerin ilk 
projeleri 300 büyük ekonomi projesini hayata geçirmekti. 
Mısır parlamentosunun ilk projesi yargıya müdahale oldu. 
Türkler insanlarla ilişkide duygusal söylemi aşıp gerçekçi 
oldular. Duygusal davetçi söylem hâlâ Arap ülkelerinde 
hakim. Türkler kendilerinin tek aktör değil, aktörler içinde 
bir aktör olduklarını vurguladılar ve burada bazıları tek başı-
na oynamak istiyor.

Kanımca Arap İhvan’ında farklar yanı sıra modernleşme 
adımlarının önemini bilen akil isimler var. Ancak yaşlılar 
klasik örgütçü yapı ve fikri gelenek gereği gençlere modern 
devlet inşa etme ve dinamik bir yönetimle modern bir dev-
let ve ekonomi kurma izni verecek mi yoksa çevre, gelişen 
şartlar ve hakim kültür, İhvan gençlerinin ve yenilikçi akımın 
kalkınma hedeflerine ulaşma eğilimi ve vizyonu karşısında 
takoz olarak mı duracak? Bu soruya günler cevap verecek? 
Yani Mursi veya Arap siyasal İslâmcı partiler ErbakancI mı 
yoksa Erdoğancı mı? (Londra’da Arapça yayımlanan Şarku-
levsat gazetesi, 19 Haziran 2012)

MURSİ ERBAKAN MI, ERDOĞAN MI?
MUHAMMED RUMEYHİ
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M. Hüseyin MERCAN

O rtadoğu’nun önem-

li aktörlerinden olan 

Suriye’de bir yılı aşkın süredir 

devam eden olaylar ve ülke 

içindeki katliamların günden 

güne artması Suriye’nin tüm 

dünyanın gündeminde önemli 

bir yer almasına neden oldu. 

Rusya ve İran gibi iki önemli 

gücün Suriye rejimine yöne-

lik desteklerini her ortam ve 

zaman diliminde yenilemeleri 

ve başta ABD olmak üzere 

Batılı güçlerin ciddi karar-

lar alma hususunda tedirgin 

olmaları bölgedeki değişim 

sürecinde Suriye’nin konumu-

nun diğerlerinden daha farklı 

olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) 

olaya müdahale etmesi ve Kofi 

Annan öncülüğünde bir çözüm 

planını uygulamaya koyması 

dahi Suriye’de ne rejimin 

katliamları durdurmasına ne de 

Beşar Esed ve ekibinin iktidarı 

bırakmasına yol açtı. Küresel ve 

bölgesel güçlerin kendi çıkarları 

etrafında kurguladıkları politika-

lardan istifade etmeye çalışan 

rejim, eline geçirdiği fırsatları en 

iyi şekilde değerlendirerek hem 

muhaliflere hem de tüm dünyaya 

ağır mesajlar vermeye devam etti. 

Tüm dünyanın gözleri önünde 

binlerce insanı öldüren ve bu tür 

faaliyetlere devam eden rejimin 

bu cesareti nereden aldığı soru-

sunun cevabı ise modern Suriye 

tarihinin derinliklerinde 

yatmaktadır. Bu bakımdan 

Suriye’nin bugününü anla-

mak ve yarınına dair projek-

siyon sunabilmek için ülkenin 

dününü iyi analiz etmek ve 

özellikle satır aralarında gizli 

meseleleri dikkatli bir şekilde 

okumak gerekmektedir.

Arap Milliyetçiliğin Kalbi

Birinci Dünya Savaşı’nın 

ardından Ortadoğu bölgesi 

büyük bir karanlığın içine 

girmiş ve bölgedeki birçok 

denge bir anda sıfırlanmıştı. 

İngiliz ve Fransızlar’ın 

bölgeye yönelik planları 

dahilinde harita üzerinde 

ciddi değişimler meydana 

gelmiş ve yeni devletler 

ortaya çıkmaya başlamıştı. 

Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in 

oğlu Faysal’a (Kral) İngilizler 

tarafından vaad edilen 

Suriye’de kısa süreli Faysal 

yönetiminin ardından Fransızlar 

müdahale ederek ülkeden 

Faysal’ı çıkarmışlar ve Suriye 

topraklarında bir manda yönetimi 

kurmuşlardı. Suriye ve Lübnan 

topraklarını bırakmak istemeyen 

İstikrarsızlığın Gölgesinde Kaos, İstikrarın Gölgesinde Baskı:

Modern Suriye Tarihi Üzerine
Bir Analiz

 Bürokrasi, ordu ve sivil toplu-
mu kendi bünyesinde bütün-
leştirmeyi başaran Esed, mut-
lak lider figürünün hakim 
olduğu otoriter bir rejim inşa 
etti. Tek parti ve tek adam 
otoriter rejim tiplerinin hakim 
olduğu ülkelerde açık bir şekil-
de görüleceği üzere Suriye’de 
de rejim karşıtı muhalefetin 
oluşmasının önüne geçilme-
ye çalışıldı. Esed’in kendi şah-
sında bütünleşen bir devlet 
inşası esnasında çeşitli meşrui-
yet araçlarını kullandığı görül-
mektedir. Özellikle İslâm dini 
ve Arap milliyetçiliği söylemi 
Esed’in kendisini ve rejimini 
meşrulaştırma araçları olarak 
önemli bir yere sahiptir.
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Fransızlar, İngilizler’in Suriye’yi 

Faysal’a bırakmasını istememişler, 

bunun sonucunda hedeflerine 

ulaşarak bu toprakları yönetm-

eye başlamışlardı. Kral Faysal’ın 

Suriye’de zorla çıkarılmasını 

ardından İngilizler Irak’ı ona 

bırakarak böylece Faysal’ı da 

sakinleştirmeye çalışmışlardı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

dönemlerinde başlayan ayrılıkçı 

düşüncenin bir yansıması olarak 

imparatorlukla bağlar tamamen 

kesilmiş ve imparatorluğunun 

ortadan kalkması ile de bu coğrafya 

tamamen İngiliz ve Fransızlar’ın 

kontrolü altına girmişti. 

Arap milliyetçiliğinin kalbi 

konumunda olan Suriye’de 

Fransız manda yönetimiyle bir-

likte muhalif hareketler başlamış 

ve bağımsızlık mücadelesi içine 

girilmişti. Arap milliyetçiliğinin 

doğduğu ve Osmanlı’ya karşı 

Arap dünyasındaki ayrılıkçı 

hareketlerin önemli merkez-

lerinden birisi olan Suriye’de 

Fransızlar’a karşı da benzer bir 

tavır alınarak mücadelenin boyu-

tu artırılmıştı. 1940’ların başında 

Suriye’nin bağımsızlığının sin-

yalleri iyiden iyi gözükmeye 

başlamış ve Fransızlar sona doğru 

yaklaştıklarını anlamışlardı. 

Bununla birlikte, Fransızların 

Suriye’de etkisi sonraki yıllarda 

daha çok hissedilecek olan etnik 

ve dini farklılıklar üzerine inşa 

ettiği siyaset, modern Suriye tari-

hinin belirleyici unsurlarından 

olacaktı. Bu dönemde özellikle 

Osmanlı döneminden kalma 

önemli ailelere ve Sünni elit-

lere karşı kırsaldaki nüfusu 

daha hareketli ve etkin bir hale 

getirmeyi amaçlayan Fransızlar, 

Nusayri ve Dürzi nüfusa yöne-

lik özel politikalar ortaya koydu. 

Toplumdaki dengeleri değiştirerek 

kendisine daha rahat bir alan 

açmaya çalışan Fransızların bu 

girişimi her ne kadar Suriye toplu-

munda önemli yaralar açsa da 

bağımsızlık arzusunu engellem-

eye yetmedi. Uzun süre devam 

eden mücadelenin ardından 1946 

yılında Suriye bağımsızlığını 

kazanarak Ortadoğu bölgesinde 

siyasal denklemin önemli bir sac 

ayağı haline geldi.

Bağımsızlığını ilan eden 

Suriye, kısa bir süre demokrasi 

tecrübesi yaşamış olsa da 1949 

yılında Sami el-Hinnavi tarafından 

gerçekleştirilen askeri darbe ile 

yönetim başka bir forma büründü. 

Bölgede modern ulus-devlet 

yapıları içinde ilk askeri darbe 

olan ve bir bakıma daha son-

raki yıllarda gerçekleşecek olan 

farklı ülkelerdeki askeri darbelere 

de öncülük eden el-Hinnavi’nin 

yönetime el koymasının ardından 

kısa bir süre sonra Suriye’de yeni 

askeri darbe gerçekleşti. Aynı yıl 

içinde üst üste üç tane darbe-

nin meydana gelmesi Suriye’nin 

istikrarsız bir yapının içine 

girdiğinin en büyük delili oldu. 

Nitekim 1958 yılında Mısır ile 

Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin 

tesisine kadar ülke içinde yönetim 

sürekli olarak el değiştirdi. Mısır’la 

birlikteliğin de kısa sürme-

si ve iki devletin 1961 yılında 

ayrılmasının ardından ülke yeni-

den istikrarsız yönetim yapısına 

döndü. İstikrarsızlığın istikrar 

siyaseti haline geldiği Suriye’nin 

1960’lı yılları siyasi, iktisadi ve 

toplumsal açıdan ülkenin büyük 

zararlar görmesine yol açtı. 

1963 Mart’ında Baas Partisi’nin 

Suriye’de yönetime el koyması 

ile farklı boyutta bir gerilim 

yaşanmaya başladı. Baas’ın sivil ve 

askeri kanadı arasında başlayan 

çatışmanın sonucunda 1966’da 

yeni bir darbe gerçekleşti ve Salah 

Cedid, Muhammed Umran ve 

Hafız Esed’in başını çektiği Baas’ın 

askeri kanadı yönetime el koydu.

‹ktidar Mücadelesi Ekseninde 
Suriye

Modern Suriye tarihi ve siyaseti 

üzerine yapılan çalışmalara genel 

olarak bakıldığında, çoğunun 

‘iktidar mücadelesi’ üzerind-

en bir okuma gerçekleştirdiği 

görülür. Patrick Seale ve Nicolas 

van Dam gibi iyi bilinen Suriye 

uzmanlarının kitaplarının 

isminde ‘iktidar mücadesi’ ibaresi-

nin geçmesi bu duruma güzel bir 

örneklik teşkil etmektedir. 1963 

yılında gerçekleşen Baas darbesine 

kadar Suriye’de daha çok Sünni 

elitler arasında bir iktidar mücade-

lesi söz konusudur. Fransızların 

etkisiyle Suriye içinde daha mobil 

hale gelen Nusayri nüfusun sayıca 

askeriyede artması 1950’li yılların 

ortasından itibaren yeni gerilim ve 

mücadele alanlarının oluşmasına 

neden oldu. Baas iktidarı ile bir-

likte sivil ve askeri kanat arasında 

başlayan iktidar mücadelesi 1966 

yılında Baas’ın subay kadrolarının 

yönetimi ele geçirmesinin 

ardından kendileri arasında 

gerçekleşen bir iktidar mücadele-

sine döndü. Salah Cedid ve Hafız 

Esed birlikte hareket ederek uzun 

süredir yol arkadaşlığı yaptıkları 

Muhammed Umran’ı tasfiye ettil-

er. 1967 yılındaki İsrail’e karşı 
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alınan hezimetin ardından Esed 

ile Cedid’in arasındaki gerilim-

in artması ülke içinde yeni bir 

mücadelenin başlaması sonucunu 

doğurdu. Esed’in Cedid’e karşı 

Baas ve ordu içindeki yapıları 

iyi örgütlemesi ve siyasi dilini 

Arap milliyetçiliği ve bölgesellik 

üzerinden kurması, daha yerel bir 

siyaset vizyonuna sahip Cedid’in 

elini zorlaştırdı. Nitekim, Esed’in 

iktidar kadrolarında yakınlarını 

önemli yerlere getirmesi ve 

muhalefetini artırmasının 

ardından 1970 Kasım’ında parti 

içi bir darbeyle Suriye’de yönetimi 

ele geçirdi.

Hafız Esed liderliğinde yeni 

bir rejimin inşa sürecine kadar 

gerçekleşen zaman diliminde 

Suriye’de iktidar mücadelesi-

nin öne çıkan faktör olduğu ve 

istikrarsız bir siyasi düzenin 

hakim olduğu görülmektedir. Bu 

istikrarsız dönemde gerçekleşen 

askeri darbeler, yönetimin sık 

sık el değiştirmesi, demokra-

si denemelerinin başarısızlıkla 

sonuçlanması ülke içinde ciddi 

kaos ortamının oluşmasını berab-

erinde getirdi. Siyasi alandaki bu 

kaos hali, ekonomik gerilemen-

in ve toplumsal refah düzeyinin 

düşmesinin temel nedeni oldu. 

Esed iktidarının başladığı 

1970 Kasım’ından itibaren 

Suriye’de yeni bir dönem 

başladı. Suriye üzerine yapılan 

çalışmalarda Esed öncesi ve Esed 

dönemi olarak temel iki ayrımın 

gerçekleşmesi oldukça makul 

gözükmektedir. İlk başlarda 

tek parti yönetimi üzerinden 

otoriter rejim anlayışının hakim 

olduğu Suriye’de uygulanan 

politikalar ve Esed’in iktidarını 

mutlaklaştırması tek partiden tek 

adama geçişin yaşanması sonu-

cunu doğurdu. Bürokrasi, ordu 

ve sivil toplumu kendi bünyes-

inde bütünleştirmeyi başaran 

Esed, mutlak lider figürünün 

hakim olduğu otoriter bir rejim 

inşa etti. Tek parti ve tek adam 

otoriter rejim tiplerinin hakim 

olduğu ülkelerde açık bir şekilde 

görüleceği üzere Suriye’de de rejim 

karşıtı muhalefetin oluşmasının 

önüne geçilmeye çalışıldı. Esed’in 

kendi şahsında bütünleşen bir 

devlet inşası esnasında çeşitli 

meşruiyet araçlarını kullandığı 

görülmektedir. Özellikle İslâm 

dini ve Arap milliyetçiliği söy-

lemi Esed’in kendisini ve rejimini 

meşrulaştırma araçları olarak 

önemli bir yere sahiptir. İktidarı 

ele geçirmesinin ardından kısa bir 

süre sonra Nusayriliğin İslâm’ın 

bir kolu olduğuna dair fetva 

alması ya da Suriye Anayasası’nın 

üçüncü maddesinde yer alan 

‘Devlet başkanının dini İslâm’dır 

ve İslâm hukuku yasamanın 

ana kaynağıdır’ ibareleri rejimin 

meşruluk arayışının önem-

li yansımalarıdır. Aynı şekilde 

Esed’in, Arap milliyetçiliğinin 

desteklenmesi ve Arap birliğinin 

tesisi için çalışılması gerekliliğini 

tüm Suriyeliler’e ödev olarak 

vermesi meşruiyet arayışında 

kullanılan diğer bir önemli 

argümandır.

Üçüncü dünya ülkelerinin 

genelde iç politikada baskıcı, dış 

politikada ise düşman inşa edici 

siyaset anlayışına sahip olduğu 

vakıası üzerinden Suriye yönetimi 

tahlil edildiğinde benzer bir duru-

mun yaşandığı tesbit edilecektir. 

Muhalefetin varlığını sonuna 

kadar engelleyen ve dışarıda ise 

İsrail faktörü üzerinden büyük 

bir düşman oluşturarak toplum-

sal dinamikleri yönlendirmek 

isteyen rejim ülke içindeki ve 

dışındaki tüm süreçleri rejimin 

varlığı ve sürekliliği dairesinde ele 

almaya çalışmıştır. Bu bağlamda, 

Suriye’de toplumun talepleri ya 

da çıkarlarından ziyade rejimin 

öncelikleri çerçevesinden bir çıkar 

algısı oluşturulduğu görülmek-

tedir. Esed’in inşa ettiği yapıda 

rejimin güvenliğinin sağlanması 

temel amaç olarak benimsenmiş 

ve rejimin sürekliliği esas 

alınmıştır. Muhalefete karşı uygu-

lanan baskının kökeninde rejimin 

güvenliği ile ilgili korkular söz-

konusudur ve bu korku üzerinden 

siyaset geliştirilmektedir. Suriye 

Müslüman Kardeşleri’ne yönelik 

1970’lerin ortalarından itibaren 

artan ve 1982’de Hama’da büyük 

bir katliamla sonuçlanan baskı 

politikalarının esas gerekçesi 

rejimin iktidarı kaybetme korku-

sundan kaynaklanmaktadır. 

1980 yılında çıkarılan 49 sayılı 

kanun dahilinde Müslüman 

Kardeşler mensubu olan herkes-

in suçlu sayılacağı ve idam ile 

cezalandırılacağının belirtilm-

Hafız Esed
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esi ve bu olayın Hafız Esed’e 

yönelik bir suikast girişimin 

ardından gerçekleşmesi rejimin 

korkularının ne boyutta olduğunu 

da göstermektedir.

Varlığını baskı ve sindirme 

üzerine kuran her rejim alter-

natif bir oluşumu yok etmeyi 

öncelik saymıştır. Esed rejiminin 

başta İslâmi hareketler olmak 

üzere Suriye içindeki tüm muhalif 

sesleri susturma politikası, 

varlığını başkalarının yok edilm-

esi üzerine bina etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Dış poli-

tikada Filistin davasını savunan, 

İsrail karşıtı politikalar ile Araplar 

üzerinde etkin olmaya çalışan ve 

İsrail’e karşı elini güçlendirmek 

üzere Filistinli gruplara ve 

dışarıdaki İslâmi hareketlere 

destek veren Şam yönetimi, ne var 

ki ülke içinde İslâmi hareketleri 

büyük tehdit olarak görmekten ve 

göstermekten geri durmamıştır.

Suriye’nin dış politika-

daki öncelikleri mercek altına 

alındığında çok kartlı bir siyaset 

anlayışının varlığı ilk etapta dikkat 

çeker. Farklı güçler arasında 

denge siyaseti kurmaya çalışan 

rejim, Hafız Esed’in iktidarının 

ilk günlerinden oğul Beşar Esed’in 

iktidara geçtiği 2000 Haziran’ı 

da dahil olmak üzere günümüze 

kadar devem edegelmiştir. Soğuk 

Savaş döneminde Sovyetler 

Birliği’ne yakın bir görüntü çiz-

mekle birlikte Sovyet Bloğu’nun 

bir parçası olmayan Suriye, aynı 

zamanda anti-Amerikancı bir 

söyleme sahip olmakla birlikte 

ABD’nin karşısında da tam olar-

ak yer almamıştır. ‘Orta Doğu’da 

Mısırsız savaş, Suriyesiz barış 

olmaz’ sözü, Suriye’nin bölgesel 

denklem içinde ne kadar hayati 

bir role sahip olduğunu göster-

mektedir. Sovyetler Birliği’nin 

yıkılmasının ardından yeni kuru-

lan düzene ayak uydurmaya 

çalışan Esed’in Körfez Savaşı 

esnasında ABD ile birlikte yer 

alması ve tüm dış politika söy-

lemini İsrail karşıtlığı üzerine 

kurmasına rağmen Madrid Barış 

Konferansı süreciyle birlikte İsrail 

ile barış görüşmelerine başlaması 

çok kartlı ve rejimin çıkarları 

eksenli politika anlayışının önemli 

göstergeleridir. Aynı şekilde İran 

ile kurulan ilişki ve Hizbullah’a 

sağlanan  desteğin, bölgede etkin 

bir aktör olmak ve ülke içinde 

oluşabilecek muhalif girişimleri 

engellemek adına güçlü bir rejim 

yapısı oluşturmak için belirlenen 

stratejiler olarak okumak gerek-

mektedir.

Hafız Esed Sonrası’nda  Suriye

Hafız Esed’in kendi şahsında  

bütünleştirdiği bir rejimi devra-

lan Beşar Esed’in devlet başkanı 

olduğu ilk günlerden itibaren 

tartışılan en önemli konu oğul 

Esed’in babasının yolunu takip 

edip etmeyeceğiydi. Beşar Esed’in 

iktidarının ilk dönemlerinde 

açılımı, demokrasi, insan hakları 

gibi kavramları sıkça kullanması 

Suriye’yi yakından takip eden 

tüm ülkelerde değişime dair bir 

ümit meydana getirdi. Şam Baharı 

olarak adlandırılan bu süreç gerek 

rejimin asli kadrolarının köklü 

değişimlere izin vermemesi gerek 

Beşar Esed’in köklü reformları 

uygulayabilecek bir dirayete 

sahip olmaması sürecin kesintiye 

uğramasına yol açtı. Ülke içinde 

çeşitli yumuşamalar gözükmes-

ine rağmen toptan bir değişimin 

yaşanması mümkün olmadı. Dış 

politikada ise çok kartlı ve rejimin 

çıkarları ekseninde bir algı genel 

olarak benimsenmeye devam edil-

di. Lübnan eski başbakanı Refik 

Hariri’ye düzenlenen suikastın 

ardından uluslararası toplumun 

saldırıdan Suriye’yi sorumlu 

tutması ve Suriye’nin ciddi bir 

meşruiyet arayışı içine girmesi 

siyasi açılımları da beraberinde 

getirdi. Bu dönemde benzer bir 

dış politika açılımı gerçekleştiren 

Hafız Esed
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Türkiye ile yakınlaşma arttı. 

Ankara-Şam arasında kuru-

lan diplomasi hattı iki ülkenin 

ortak birçok anlaşma ve pro-

jeye imza atmasını beraberinde 

getirdi. Aynı şekilde 2006 yılında 

İsrail ile Hizbullah arasındaki 

savaşta Esed’in Hizbullah’a 

açıktan destek vermesi, 2008 

yılında İsrail’in Gazze’ye yöne-

lik saldırıları esnasında güçlü bir 

muhalif dil kullanması Araplar 

nezdinde Esed’i ve Suriye’yi 

daha etkin bir konuma getirdi. 

Türkiye ile yakınlaşmanın yanı 

sıra Rusya ve İran ile varolan tar-

ihsel bağların kuvvetlendirilmesi, 

AB’ye yönelik özel politikaların 

gerçekleştirilmesi ve dünyanın 

farklı coğrafyalarıyla çeşitli 

düzlemlerde ilişki geliştirilmesi 

Suriye’nin bölgedeki en önemli 

aktör olmasını sağladı. Dışarıda 

gerçekleşen birçok değişim ve 

açılıma rağmen rejimin, hâlâ 

iktidarı kaybetme korkusu 

üzerinden hareket etmesi ve 

köklü reformlara kapalı olması 

Suriye’nin iç siyasetinin benzer 

şekilde devam etmesine neden 

oldu. Baba Esed ve oğul Esed 

dönemleri karşılaştırıldığında 

Beşar Esed’in babasının 

politikalarından bazı sapmalar 

göstermiş olsa da bunların daha 

çok yöntemsel oldukları ve temel 

paradigmaya yönelik bir değişimi 

barındırmadıkları gözlemlenme-

ktedir.

Arap dünyasında başlayan 

değişim sürecinin Suriye’ye 

sıçramasının ardından rejimin 

şiddete başvurması ve katliam-

lar gerçekleştirmesinin, onlarca 

yıldır devam etmekte olan rejimin 

güvenliğine dair korkuların bir 

ürünü olduğu açıkça görülme-

ktedir. Arap devrimlerinin 

gerçekleştiği diğer ülkelerden 

farklı olarak Suriye’de ordunun 

rejime daha fazla sadık olması 

ve özellikle de Nusayri azınlıktan 

müteşekkil özel birliklerin varlığı 

rejimin şiddet politikalarını 

uygulamasını kolaylaştırmaktadır. 

Özel birliklerin varlıklarının 

rejimin varlığı ile mümkün 

olduğunu bilmeleri masum insan-

lara karşı acımasız ve sert biçimde 

müdahalede bulunmalarının temel 

nedenidir. Bu durum Suriye’de 

katliamları gerçekleştiren askeri 

birliklerin vicdani bir anlayıştan 

ziyade rejimin çıkarlarını koru-

maya endeksli olduklarının deli-

lidir.

Ülke içinde rejimin uyguladığı 

baskı politikaları katliamlarla 

devam ederken ülke dışında da 

gerek muhalefet gerek bölgesel 

ve küresel güçler Suriye üzerind-

en hesaplar yapmaktadırlar. İran 

ve Rusya’nın Suriye’ye yönelik 

desteğinin temelinde, bu iki dev-

letin bölgede Suriye üzerinden 

kendilerine sağladıkları alanın 

büyük etkisi vardır. Buna ek olar-

ak başta ABD olmak üzere diğer 

Batılı güçlerin Suriye konusunda 

temkinli adımlar atması Suriye’nin 

bölgesel denklem içinde nerede 

konumlandığını göstermektedir. 

Özellikle de Beşar Esed sonrası 

Suriye’ye dair belirsizlik ve İslâmcı 

bir yapının iktidara geldiği tak-

dirde izlenecek İsrail ve Filistin 

politikası birçok küresel güç için 

soru işaretleri oluşturmaktadır. 

Esed rejimine karşı Batılı bir blok 

olmasına rağmen bu devletlerin el 

altından statükonun devam etmesi 

yönünde bir çaba içinde oldukları 

ve destek sağladıkları görülmek-

tedir. Suriye’de masum insanların 

katledilmeye devam ettiği bu 

sürede, ciddi yaptırımların hâlâ 

hayata geçirilememesi ve rejimin 

büyük bir özgüvenle saldırgan 

tutumunu devam ettirmesi 

ülkedeki değişim ve geçiş süre-

cinin zorlu olacağına işaret etme-

ktedir. 

Bugünkü yaşanan gelişmeleri 

dikkate aldığımızda, geleneksel iç 

ve dış politika algısının benzer 

şekilde devam ettiği görülmek-

tedir. Bu nedenle Suriye’deki 

krizin çözülebilmesi için daha 

derinlere inilmesi ve Suriye’nin 

dününde yatan ilişki ağları 

üzerinden yapılacak analizlerle 

sorunun çözümüne dair önlemler 

alınması gerekmektedir. Aksi tak-

dirde değişim sürecinin çok daha 

zor geçmesi ihtimal dahilind-

edir. 1970’de Esed’in iktidarı 

ele geçirdiği tarihe kadar kao-

sun hakim olduğu istikrarsız bir 

yapının olduğu Suriye’de, Esed 

rejiminin tesisi ile istikrarlı ama 

baskı ve sindirme politikalarının 

hakim olduğu bir yapı meydana 

gelmiştir. Suriye’nin geleneksel 

siyaset anlayışı ve kültürünü iyi 

okuyarak analiz etmek öncelikli 

olmalıdır. İstikrarlı ama kaos ve 

baskının olmadığı yeni bir yapının 

tesisinin yolları aranmalı ve Batılı 

güçlerin müdahalesinden uzak 

ve Suriye’nin kendi dinamikleri 

dahilinde inşa edilecek yeni bir 

siyasal yapının oluşması için tem-

kinli ve stratejik adımlar atılması 

gerekir. 
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1963’de askeri bir darbe ile 

iktidarı ele geçiren Hafız Esed, 

Baas Partisi etrafında oluşturdu-

ğu ve çoğunluğu ülkenin Nusayri 

azınlığından oluşan bir bürokrasi 

ile ülkeyi 40 yıla yakın bir süre 

sıkıyönetim altında tutarak yönet-

meyi başardı. İsrail ile devam eden 

savaşı bir ateşkes ile canlı tutup 

sona erdirmeyerek, ülke içindeki 

baskı siyasetine meşru bir zemin 

oluşturmaya çalıştı. Yıllarca insan-

lar kendi akrabalarına bile güven 

duymaksızın, şöhreti ülke sınır-

larını aşmış “muhaberat” denen 

istihbarat ve polis gücünün şer-

rinden kendilerini uzak tutmaya 

çalıştılar. Az değil, neredeyse 40 

yıl süren bu ortam, ülkenin insan-

larına ne kendileri ne de ülkeleri 

için başka bir hayalin kurulmasına 

el vermedi. 

2000’li yıllarda Beşşar Esed’in 

iktidarın başına geçmesi ile birlik-

te, insanların geleceğe dair ümit-

leri bir derece de olsa yeşerdi. 

Ne de olsa yeni başkan, kimlik 

kartı olmaksızın faks çekilmesine 

ya da cep telefonu ve internet 

kullanımına izin vermişti. Oğul 

Esed, Batı’da okumuş ve yetiş-

miş biri olarak, halkın yanında 

bir başkan profili çiziyordu. Bazen 

Cuma namazında halkın arasında, 

bazen sabahın erken saatlerinde 

bir caddede kendisine rastlayanlar 

az değildi. Beşşar Esed’in baba-

sı tarafından uzun yıllar boyunca 

oluşturulmuş “demir yumruklu” 

bürokrasiye rağmen “iyi şeyler” 

yapmaya çalıştığını duymak nadi-

rattan sayılmazdı. 

Rejimin Islahı ve Devrilmesi

2012 yılının mart ayında Kuzey 

Afrika’daki Arap ülkelerinde baş-

layan “halk devrim”leri umutları 

ayağa kaldırdı. Şam’daki Mısır ve 

Tunus büyükelçiliklerinin önünde 

başlayan ve sayıları onlarla ifade 

edilen göstericilere, Suriye asker-

lerinin sert müdahalelerinin ardın-

dan başlayan olaylar, ülkenin kır-

sal kesimlerinden başlayarak dalga 

dalga ülke geneline yayıldı. 1982 

yılında yirmi bine yakın insanın, 

çoluk çocuk demeden katledildiği 

Hama ve Humus şehirleri isyan 

dalgalarının en şiddetli biçimde 

görüldüğü yerler haline geldi. İdlib 

gibi Türkiye, Dera gibi Ürdün sını-

rına yakın bölgeleri de sardı isyan 

dalgaları. Halk isyan ettikçe Şebiha 

diye bilinen ve “acımasızlığı” ile 

nam salmış Mahir Esed’e bağlı 

güçler her geçen gün artan bir şid-

detle halkı ezmeye devam ettiler. 

Suriye’de ortaya çıkan halk 

hareketlerinin, daha çok sana-

yi şehri olarak bilinen Halep ve 

ticaret şehri olan Şam’da nisbeten 

daha geç başlaması ve bu iki şehrin 

sakinlerinin kırsal kesimler kadar 

ayaklanmaya hevesli görünmeme-

leri nasıl anlaşılmalı? Bu iki şehir-

de yaşayan ve ülkenin orta sını-

fını temsil eden kesimlerin, halk 

hareketleri içinde önde bulunma-

ması sadece “sahip olduklarından 

vazgeçemeyen orta sınıf” refleksi 

ile izah edilemez. Bu şehirlerde 

yaşayan halk, Amerika’nın Irak’ı 

işgalinin ardından Suriye’ye sığı-

nan iki milyona yakın göçmen 

Iraklı’ya yakından tanıklık etmiş 

kesimlerdir. Özellikle Şam civarına 

yerleştirilen bu göçmenler ülkenin 

sosyal ve ekonomik hayatında çok 

ciddi değişikliklere neden olmuş-

lardı. Göçmenlerin neden olduğu 

enflasyon ve hayat pahalılığının 

yanında, gelenlerin hayat hikayele-

rine tanıklık etti insanlar. Iraklılar 

ülkelerinin geleceği hakkında hiç 

de umut verici haberler getirmedi-

ler. İç savaş ve siyasi çekişmelerin, 

mezhep kavgalarının nerede ve 

nasıl son bulacağını kimse bilmi-

Suriye’de İyi İhtimal Kaldı mı?

Zafer SAĞIROĞLU
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yordu. Saddam’ı olmasa da, eski 

günleri bile arayan Iraklılar ile 

temas özgürlüğün bedelinin kolay 

olmadığını gösterdi Şam ve Halep 

halklarına. 

Doğrusu Beşşar Esed’in umut 

vaad eden bir lider görüntüsü ver-

mesi ve komşu Irak halkının yaşa-

dığı trajediler ve elbette büyük 

şehirleri daha rahat kontrol eden 

“muhaberat” faktörü, halen 

Şam ve Halep gibi yerleşim 

yerlerindeki halkların isyana 

beklenenden daha az istekli 

görünmelerine neden olmakta. 

Türkiye’deki bir toplantıda 

muhalif kanadın ileri gelen-

lerinden biri konuşmasında; 

isyanın ilk günlerinde Suriye 

halkının, Suriye’deki ortamın 

Mübarek’in yönetimindeki 

Mısır kadar dahi özgürleşme-

sine ve serbestleşmesine razı 

olduğunu ifade etmişti. Halk 

ayaklanmalarının ilk zamanla-

rında atılan sloganlarda; rejimin 

ıslahı (ıslahu’n-nizam) talep 

edilirken, bugün artık reji-

min devrilmesinden (ıskatü’n-

nizam) başka bir yolun olmadı-

ğı ifade edilmekte. Bu durum, 

Beşşar Esed’in şahsına duyulan 

itibar ve kredinin de sonuna 

kadar tükendiğinin en açık gös-

tergesi. 

Ortadoğu’daki Belirsizlik 

Şu saatten sonra Suriye’de, 

Amerika’nın Rusya’yı ikna etmek 

için önerdiği “Tunus modeli”nin 

de geçerliliği kalmış gibi görün-

müyor. Fakat Suriye denklemi 

ne Libya ne de Mısır kadar net 

değil. Libya’da olduğu gibi rejimin 

başında bulunan aileyi iktidardan 

uzaklaştırmak yeterli çözüm yolu 

olarak gözükmüyor. Uzun yıllardır 

iki mezhep mensupları arasındaki 

kanlı geçmiş, rejimi elinde bulun-

duranların iktidardan çekilirken 

bile akıtacakları kan ve ülkeyi içine 

atacakları ateş tahmin edilebilir-

likten uzak görünüyor. Suriye’nin 

Arap baharının diğer ülkelerden 

ziyade giderek Irak’a benzeyeceği 

endişe oluşturuyor. 

Ortadoğu’da hiçbir ülke diğer-

lerinden bağımsız düşünülemez. 

Birinde olan bir hadise kolaylıkla 

ve etkili bir biçimde diğerlerini 

etkiler. Ortadoğu için kullanı-

lan en zihin açıcı denklemlerden 

biri “Ortadoğu’da Mısır olmadan 

barış, Suriye olmadan savaş olmaz” 

meselidir. Bu formülün hakika-

tine delil toplamak zor değil. 

Suriye iktidarını elinde bulundu-

ran unsurlar, iktidardan çekilmek 

zorunda kaldıklarına kanaat getir-

dikleri dakikadan itibaren sadece 

Suriye’yi değil, bölgeyi de bir “ateş 

topu”na çevirmekten imtina etme-

yeceklerdir. O andan itibaren ülke 

içinde katliam yaparak çekilirken, 

Lübnan’da bulunan unsurlarını ve 

Hizbullah’ı İsrail’e karşı kullan-

maktan çekinmeyeceklerini tah-

min etmek zor değil. Bu durum 

Arap yarımadasının kuzeyinde-

ki “Şii yayı” kırmak anlamı-

na geleceğinden, hali hazırda 

zaten birbirine “savaş tehdit-

leri” savuran İran ve İsrail’i de 

karşı karşıya gelmeye itebilir. 

Geçtiğimiz günler-

de Amerikan Genelkurmay 

Başkanı’nın sarf ettiği şu endi-

şeli sözleri bu duruma işaret 

eder gibi: “Suriye’de askeri ola-

rak yapılacak harekatın sonuç-

larından eminiz, ancak sonra-

sını ön görmek kolay değil.” 

Şüphesiz kastedilen sadece 

Suriye’de olup bitenleri ilgi-

lendirmiyor. Irak ve Lübnan’ı 

da içine alan geniş çaplı bir 

bölgesel çatışma ortamından 

bahsediliyor. Kimse bu sürecin 

sonuçlarını kestiremiyor. 

Kısaca Ortadoğu her 

zamankinden daha fazla bilin-

meyenli bir denkleme doğru 

gidiyor. Bir tarafta çoluk çocuk 

demeden Suriye halkını acı-

masızca katleden ve konumu-

nu netleştirdikten sonra çok 

daha fazla kan akıtarak intikam 

alacağından kimsenin şüphe 

etmediği Esed rejiminin devam 

etmesi; diğer tarafta Suriye ve böl-

gesel dengeler açısından sonuç-

larını kestirmenin son derece zor 

olduğu askeri müdahale seçeneği. 

Fakat bütün bunların ötesinde 

geleceği umutsuzca bekleyen ve 

katledilen Suriye halkı. Böyle bir 

tablo karşısında, Suriye için hangi 

seçeneğin daha iyi olduğunu kim 

söyleyebilir ki?

Şu saatten sonra Suriye’de, 
Amerika’nın Rusya’yı ikna 
etmek için önerdiği “Tunus 
modeli”nin de geçerliliği kal-
mış gibi görünmüyor. Fakat 
Suriye denklemi ne Libya 
ne de Mısır kadar net değil. 
Libya’da olduğu gibi rejimin 
başında bulunan aileyi ikti-
dardan uzaklaştırmak çözüm 
yolu olarak gözükmüyor. 
Uzun yıllardır iki mezhep 
mensupları arasındaki kanlı 
geçmiş, rejimi elinde bulundu-
ranların iktidardan çekilirken 
bile akıtacakları kan ve ülkeyi 
içine atacakları ateş tahmin 
edilebilirlikten uzak görünü-
yor. Suriye’nin Arap baharının 
diğer ülkelerden ziyade gide-
rek Irak’a benzeyeceği endişe 
oluşturuyor.
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M. Önal MENGÜŞOĞLU

Yukarıdaki soruya pek fazla 

düşünmeden anlık bir tep-

kiyle “öyle şey mi olur” ceva-

bı verilebilir. İlk nazarda iki 

durum arasında alaka kurmak 

zordur. Her iki olayda da bir tür 

öldürme bulunması aralarındaki 

yegâne irtibattır; benzerliğin bu 

kadarı yazının başlığını doğru-

lamaya yetmez. Ne var ki biraz 

daha derin düşününce bu sefer 

insanın “neden olmasın” diye-

si geliyor. Evet, “her kürtaj bir 

Uludere’dir”; çünkü her ikisinde 

de keyfi biçimde insan öldürme 

ameliyesi vardır. Acaba Başbakan 

meseleye buradan bakarak mı 

söz konusu benzetmeyi kullan-

dı? Peşinen söyleyelim ki bu 

satırların yazarı her iki konuda 

da şu kanaattedir, o der ki: “tek 

hepimiz, bu ülkede yaşayanlar, 

kıt kanaat geçinen, ancak kar-

nını doyuracak kadar geçimliği 

bulunan kimseler olsaydık da, 

bir tek masum insan bile nahak 

yere ölmese, öldürülmeseydi.” 

AK Parti’nin Üç Dönemi 

Kendimi bildim bileli 

Müslüman’ım elhamdülillah. 

Sosyolojik anlamda her ne kadar 

bu ülkenin hemen her ferdi 

kendini Müslüman aidiyet içe-

risinde görüyor olsa da, olayın 

bir başka veçhesi vardır. İslâm’ı 

sosyal ve siyasal bir sistem ola-

rak görüp, bütün hayat alanla-

rına hâkim kılmaya çalışanlar 

büyük kitleden hemen ayrılırlar. 

Birileri bunlara ‘İslâmcı’ sıfatı-

nı takmıştır benim çok hoşuma 

gitmese de. İşte ‘İslâmcı’ şek-

linde adlandırılan bu kesim, 

son zamanlarda artık kamusal 

alanda daha ziyade görünür 

olmaya başladı. Ben kendimi 

sosyolojik anlamda onların bir 

ferdi gibi görmeye çok yatkı-

nım. Ne var ki ‘İslâmcı’ sıfatını 

hiçbir zaman benimsemedim. 

Bunu yürekten benimseyenlerle 

aramda her zaman önemli bir 

fark vardı. Çünkü onlar aynı 

zamanda muhafazakâr idiler; 

bense her zaman olduğu gibi 

bir inkılâpçıyım. Onlar ülkenin 

geniş muhafazakâr yığınlarının 

dillerini de iyi bildiklerinden, 

kullandıkları argümanlarla kısa 

sürede her alandaki iktidarları-

nı görünür kılmayı başardılar. 

İslâmcıların Türkiye’de nüfuz 

değil belki ama nüfus itibariyle 

Kemalist, laik, liberal ve solcu-

lardan sayıca daha fazla olduk-

ları ortada. AK Parti’nin üç 

dönemden beri ülkede yaşayan 

her iki kişiden birisinin oyunu 

celp etmesi de bundandır. 

Niyet sorgulaması yapma 

yanlışına düşmeden, yanılmış 

olma ihtimalini de her vakit saklı 

tutarak, elli yıla yaklaşan göz-

lemlerimle söylüyor ve diyorum 

ki İslâmcı diye adlandırılanla-

rın İslâm ile alakalarında ciddi 

sorunlar, marazlar, maluliyetler 

mevcuttur. Bu sebeple onların 

tepkisel davranışları İslâm’a nis-

pet edilmemelidir. Maluliyetin 

-bence- en önemli ve açık göster-

gesi muhafazakârlıktır. Çünkü 

İslâm asla muhafazakâr bir din 

değil tam aksine inkılâpçıdır. 

Oysa AK Parti’nin resmi sloganı 

“Muhafazakâr Demokrat”lıktır. 

Bunun başlangıçta bir kamuflaj 

aracı olarak kullanıldığı düşü-

nülebilir. Ama şimdilerde artık 

muhafazakâr sanatı da yaratma-

nın zamanı geldiği söylenince, 

aracın nasıl amaca dönştüğü-

Her Kürtaj
Bir Uludere midir?



21Umran TEMMUZ 2012

■ Her Kürtaj Bir Uludere midir?

nü görür gibi olduk. Erbakan’ın 

söylemlerinden bu yana 

muhafazakâr İslâmcılar sürekli 

Hz. Yusuf’u örnek gösterirler. 

Önce kuyuda, sonra zindanda 

ardından da sarayda rol alan 

bu yüce Peygamber, güya onla-

ra rehberlik etmektedir. O da 

firavun sarayında maliye vekil-

liği yapmıştır. Öyleyse şim-

diki İslâmcıların da kendi-

lerinden olmayan sistemde 

yöneticilik yapmaları doğru 

bir yol ve yöntemdir. Ancak 

unutulan en önemli husus, 

Hz. Yusuf’un yol göstericisi, 

rehberi, İlahi Vahiy idi. İlahi 

hikmetler, hisseler ve ibret-

ler O’nun yolunu aydınlatı-

yordu. Oysa şimdikiler hâlâ 

masallar, menkıbeler, esâtîr 

ve efsanelerden bir türlü kur-

tulamamış görünmektedirler. 

Ve zaten muhafazakârlığın 

şiarı da budur. 

Muhafazakâr Hassasiyetler 

Bir iman testine tabi tutar-

sanız muhafazakârların has-

sasiyetleri şu biçimde orta-

ya çıkar; İstanbul’un fethi, 

Ayasofya’nın ibadete açılma-

sı, kandil gecelerinin ihyası 

vb. Peki, tevhid, şirk, ada-

let, zulüm, hakkaniyet, vic-

dan, sağduyu gibi kavramlar 

hususunda bilinci köreltilmiş 

halkların safı hangi taraftadır? 

Başkasının mabedinde kendi 

ibadetini yapacaksın da başın 

göğe mi erecek? Bırak adamların 

mabetlerini kendilerine. Sembol 

diyorsun, neyin sembolü? Sen 

ezandaki ruhu halkının kalbi-

ne nakşetmeyi becermişsen, işte 

asıl o zaman bizzat müminlerin 

kendisi sembol olacak, parmak-

la gösterilecektir. Oysa şimdiki 

tablo, insan manzarası bakımın-

dan maalesef yürek yakıcı değil 

midir? Yüzlerce yıl halkını geri 

zekâlı farz ederek yine yüzlerce 

yıl önceki toplumlar için üretil-

miş içtihatlara mahkûm eden, 

zamanın fıkhını üretmeyen, 

üretenleri de muhafazakârlığın 

düşmanı reformcu veya batıcı 

diye dışlayan bir zihniyet, daha 

kendi iç çelişkisini çözememiş-

ken, ülkenin gidişatına nasıl isti-

kamet verecektir? 

Türkiye’de dindar görünümlü 

muhafazakâr bir halk yaşamak-

tadır. Din’i üzerinde düşünmez, 

düşünmesine izin bile verilmez, 

taklit ederek de pekâlâ mümin 

olacağı söylenir kendisine. Böyle 

bir halk elbet kendisine benze-

yenleri yönetici olarak seçecekti. 

Öyle de oldu. Seçilen ikti-

dar ise, şunu teslim etmeliyiz 

ki kendilerinden öncekilere 

göre hem daha başarılı hem 

de daha insaflıdır. Para pul, 

yetim hakkı gibi hususlarda-

ki hassasiyetleri daha sami-

mi görünmektedir. Elbirlik 

iktidar koltuğuna oturmuş 

Türkiye’yi kalkındırıyorlar. 

Dış dünya nezdindeki itiba-

rını yükseltiyorlar. Hz. Yusuf 

misyonuna soyunuyorlar. Ne 

var ki üçüncü dönem iktidar 

olmalarına rağmen hâlâ AK 

Parti eşittir devlet, diyemi-

yoruz. Her ikisi ayrı güçmüş 

gibi farklı yanlarda duruyor-

lar. Çünkü her ikisinin de bir 

gizli ajandası var, bu sebeple 

birbirlerini aldatmakla meş-

guller. Devletin gizli ajanda-

sı Anıtkabir’de midir yoksa 

Kenan Evren’in kasasında 

mı bilinmez. AK Parti’nin 

gizli ajandası ise -neresi giz-

liyse- elbet neticede diyelim 

ki bir İslâmi sistem özlemidir. 

Şimdi böylesi bir vasattan sağlık-

lı bir çözüm çıkması mümkün 

müdür? Yeni değil yepyeni bir 

anayasa yapsanız bile bu iki yüz-

lülük sürdüğü müddetçe toplum 

iflah olmaz. 

Uludere katliamı gerçek-
ten hükümeti zor durumda 
bırakmak maksadıyla ser-
gilenen bir komplo olabi-
lir. Komployu fırsat bilerek 
hükümete yüklenenler de 
vardır. Muhafazakâr ref-
leks işte böylesi zamanlar-
da insanların şuur altında 
yatanı ele verir. Nitekim 
aynen böyle oldu ve akıllı 
davranmak yerine gönül-
lerindekini ortaya koya-
rak bir Bakanın ağzından 
katliama maruz kalanla-
rın, “ölmeseler kaçakçılık-
tan hapse düşeceklerdi” 
gibi dehşetli bir ifade fır-
layıverdi. Konuşan aslında 
muhafazakârlığın genetik 
kodları idi ve İslâm’ın bunda 
bir vebali asla yoktu.
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Devlet (millet değil) ikti-

sadi ve itibari bakımdan bu 

iktidar döneminde daha ile-

riye taşınıyor,  burası belli. 

Gel gör ki halkı efsanelerden, 

uydurma hadislere bağımlılık-

tan, Türk tipi Müslümanlıktan 

kurtararak, İlahi Vahye müs-

tenit bir imana davet için en 

ufak bir adım atılmamaktadır. 

İzzetbegoviç üstadın söylediği 

gibi yine ve hâlâ halk, yedi yüz 

yıllık kış uykusundan uyan-

dırılmamaktadır. Halkın dini 

okşanmaya devam edilmekte, 

müfredatı baştan sona sorunlu 

olan İmam Hatipleri çoğaltarak 

şirin görünmeye çalışılmakta-

dır. Oysa yukarıdan beri zik-

rettiğimiz, İslâm yerine yaşanan 

muhafazakârlığın bir müsebbibi 

de İmam Hatip tedrisatıdır. Hâlâ 

Somuncu Baba sempozyumla-

rıyla Gül ve Gönül hikâyeleriyle 

oyalanılmaktadır. İstanbul’un 

fethi gündemden düşürülme-

mekte, uydurmalığı arşı tutmuş 

olan hadis, Başbakanın dilinden 

düşmemektedir. Akıl mesele-

si gündeme getirilince, hemen 

ulema tarafından bir ihtiyati 

haciz konularak, akıl, yedi emin 

sıfatıyla batıya postalanmaktadır. 

Niye? Çünkü bunların -bizim 

dememek için böyle yazıyo-

rum- medeniyeti akıl medeniye-

ti değil, gönül medeniyeti imiş. 

Bunu söyleyenler, bir kerecik 

olsun, Allah’ın Kelam’ı, şu akıl 

dediğimiz iş için acaba ne diyor, 

diye merak etmişler midir? 

Uludere katliamı gerçekten 

hükümeti zor durumda bırak-

mak maksadıyla sergilenen bir 

komplo olabilir. Komployu 

fırsat bilerek hükümete yükle-

nenler de vardır. Muhafazakâr 

refleks işte böylesi zamanlarda 

insanların şuur altında yatanı 

ele verir. Nitekim aynen böyle 

oldu ve akıllı davranmak yerine 

gönüllerindekini ortaya koyarak 

bir Bakanın ağzından katlia-

ma maruz kalanların, “ölmese-

ler kaçakçılıktan hapse düşe-

ceklerdi” gibi dehşetli bir ifade 

fırlayıverdi. Konuşan aslında 

muhafazakârlığın genetik kod-

ları idi ve İslâm’ın bunda bir 

vebali asla yoktu.  

İkide bir sözünü ettiğim 

şu genetik koddan ne anlıyo-

rum artık onu da açıklamanın 

zamanıdır. Duygusal hadisele-

rin bolca yaşandığı ortamlarda 

kişiler gizli ajandalarını uzun 

süre koruyamazlar. Tıynetler, 

karakterler, mizaçlara sinmiş 

bulunan inançlar işte tam da 

böyle zamanlarda tepkisel ola-

rak şuur altından şuur üstüne 

çıkar, örtük bir dille de olsa 

ifadeye dönüşür. Türkiye’de 

garip bir tecellidir ne kadar 

dindar görünümlü olursa olsun 

muhafazakârların tümü az veya 

çok kavmiyetçi, şovenist duy-

gular taşırlar. Politikacısından 

din hocasına kadar bu böyle-

dir. Hayrettin Karaman hocanın 

Yeni Şafak gazetesindeki köşe-

sinde yazdığı “Kundakçı” yazısı 

tipik bir örnektir. Hoca yaptığı 

yanlışı düzeltmek için üst üste 

bir hayli yazı yazdı ama nafile, 

kendini ele vermişti bir kere. 

Muhafazakârların Türkiye’deki 

İslâmcılığı daha ziyade doğu-

batı çekişmesi düzleminde sürüp 

gider. Bir ömür boyu batı karşıt-

lığı yapar gibi görünüp, kapita-

lizme arka çıkmak onların şiarı-

dır. Düşman ise batı değil doğu-

dur tam tersine yani Moskof’tur. 

Kapitalizmin ezdiği bu insanlar 

nedense Komünizmle Mücadele 

Derneklerinde faaliyet göster-

mişlerdir yıllar boyu. 

Muhafazakârların da itibar 

ettiği fıkıh kitapları, içinde adam 

öldürmenin bulunduğu savaş-

Başbakanın Uludere olayında en ufak bir dahli 
ve kusuru bulunduğuna ben şahsen asla ihtimal 
vermiyorum. Bence bu husustaki masumiyeti 
aşikârdır. Ancak başından beri olayı yönetmesi, 
öteki yöneticilerin ifadelerini örtmesi veya gör-
mezden gelmesi, dahası olayın üzerine gidildik-
çe kendisinin de yepyeni üslup ve yorumlarla 
meseleye yaklaşma şekli ve üslubu baştan ayağa 
yanlıştır. Ve işte bu üslup ve tutumun bütünlük-
lü adı muhafazakârlıktır.



23Umran TEMMUZ 2012

■ Muktedirlerin Kibri

ları, ancak insanların hür bir 

biçimde yollarını, düşünceleri-

ni, inançlarını, din ve dünya 

görüşlerini seçebilecekleri bir 

ortamı yaratmak ve yaşatmak 

maksadıyla caiz görmüşlerdir. 

Bu savaşın hasmı ancak zalimler 

ve batıl yolda ısrarlı olanlardır. 

Zaten “Din’de zorlama yoktur” 

kelamını herkes bilir. Bu durum-

da mesela devletin bekası, ulu-

sun öteki uluslara galebe çalması 

veya herhangi bir taassuba kapı-

larak insanları öldürmek, öldü-

rülmelerine göz yummak, bunu 

meşru görmek onaylanamaz. 

Başbakanın Uludere olayında en 

ufak bir dahli ve kusuru bulun-

duğuna ben şahsen asla ihtimal 

vermiyorum. Bence bu hususta-

ki masumiyeti aşikârdır. Ancak 

başından beri olayı yönetme-

si, öteki yöneticilerin ifadele-

rini örtmesi veya görmezden 

gelmesi, dahası olayın üzerine 

gidildikçe kendisinin de yepyeni 

üslup ve yorumlarla meseleye 

yaklaşma şekli ve üslubu baş-

tan ayağa yanlıştır. Ve işte bu 

üslup ve tutumun bütünlüklü 

adı muhafazakârlıktır. Bu üslup-

ta gizli biçimde biraz ırkçı, biraz 

Türkçü, biraz devletçi, biraz 

hurafeci, bir de Allah, millet, 

vatan, namus gibi kavramları 

birbirine dolayan, karıştıran 

zihin bulanıklığı vardır. 

Hükümet elbette zorlu bir 

sınavdan geçmektedir. Mademki 

sorumluluk yüklendiler o zaman 

gereğini de yapmalılar diye 

düşünülmektedir. Gereği nedir 

muhafazakârlığın, mütekebbir 

diliyle savunma yapmak mıdır? 

Devletin bariz kusuru noktasın-

da yarım ağız hatayı kabul eder 

göründükten sonra, bu ölüm-

leri önceki ölümlerle tokuştu-

rarak üste çıkmaya çalışmak 

mıdır? Yoksulluğa terk edildik-

leri besbelli olan zavallı köy-

lüleri kaçakçı diye aşağılamak 

mıdır? Sanki kimse bilmiyor mu 

onların sınırda başka çareleri-

nin bulunmadığını? Eğer elle-

rindeki haritaya bakarak mayına 

basmıyorlarsa bundan Başbakan 

sevinç duymalıdır, başka anlam-

lar çıkarmamalıdır. Hani “insanı 

yaşat ki devlet yaşasın” denili-

yordu. Kaçakçı da olsa, suçlu 

bile olsa değil mi ki insandır, 

öyleyse her şart altında yaşaması 

Başbakanı sevindirmelidir. Niçin 

öyleyse önceki ölümlerle bu 

ölümleri durmadan mukayese 

ederek mazeret aramak yanlışına 

düşmektedir? Başbakanın söy-

lemleri arasındakilerin en kötü-

sü de gazetecilere yönelik “tas-

malarından kurtardık” sözüydü. 

Gerçekleştirilen iş eğer bir fazilet 

olarak görülseydi asla baş kakın-

cı yapılmazdı. Başa kakılan ise 

fazilet olmaktan çıkar ve maa-

lesef sahibinin o güne kadarki 

bütün iyi niyetli çabalarını orta-

dan kaldırır.

Herkes bir gün belki benim 

kırk yıldan bu yana söylediğim 

sözüme gelecektir. Müslümanlar 

Türkiye’de aktif politikaya çok 

erken sokulmuşlardır. Daha 

kendi içlerinde önemli çelişkiler 

taşımaktadırlar. İman ve eylem-

lerini sağlıklı biçimde ihya ve 

inşa etmeden, ferdi dindarlık-

tan içtimai dindarlığın ilmihali-

ne geçiş yapmadan, birdenbire 

kendilerini toplumsal iktidarın 

başında buldular. Bu sebepten-

dir bocalamaları. Önceki cum-

huriyet hükümetlerinin hepsin-

den ekonomik ve sosyal bakım-

dan daha başarılı olsalar bile, 

yine de değişmez bir hakikat 

var; o da gayrı İslâmî sistemin 

marazlarına, Müslümanlar eliyle 

sunulan muhafazakâr reçeteler 

merhem olmuyor. Gözlediğimiz/

beklediğimiz inkılâp ise kim 

bilir hangi bahara…
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Mesut KARAŞAHAN

“Bilimsel sosyalizm”in üstad-

larından Friedrich Engels, 

“Ailenin, Özel Mülkiyetin ve 

Devletin Kökeni” başlıklı kitabın-

da evlilik kurumunun geçirdiği 

evreleri saptamaya çalışır. İlkel  

diye nitelenen en eski insan-

lar arasında “grup halinde evli-

lik”, barbar diye nitelenen daha 

sonraki insanlar arasında “iki 

başlı evlilik” ve Eski Yunan’dan 

itibaren uygarlığa dahil edilen 

toplumlarda tekeşli evlilik, baş-

lıca üç aşamayı oluşturur, üstada 

göre. Uygar zamanlarda geçerli 

olan tek eşli evliliğin en belirgin 

özellikleri ise “eş aldatma” ve 

“fuhuş” diye teşhis edilmiştir. 

Zamanın burjuva evliliklerinde 

fuhşun özellikle nedeni, statü 

kaybı endişesiyle tatbik edilen 

görücü usulü evlenmenin revaç-

ta olmasıdır.

Engels’in günlerinden bu 

yana dünya bir hayli değişti. Evli 

kişilerin kaçamakları biçiminde 

yaşanan fuhuş, evlenmenin, bir 

aile ve yuva kurmanın rağbetten 

düşmeye başlamasıyla birlikte 

gündelik hayatın merkezine yer-

leşmiş bir pratik olmaya yüz 

tuttu.

Alman düşünür, uzun süren 

nişanlılık döneminin ileride evli-

lik esnasında yaşanacak sadakat-

sizlikler için “gerçek bir hazır-

lık okulu” olduğunu söylemişti. 

Günümüzün “partner” kavramı 

ve uygulamasını görseydi, top-

lumu kendi potasında eritme 

yolunda kapitalizmin sergilediği 

yetenekler karşısında herhalde 

parmak ısırırdı.

***

Başbakan’ın havaya bir el 

ateş etmesiyle kürtaj tartışma-

sı start aldı. Beden üzerinde 

birey özgürlüğü ve kadın hak-

ları adına kürtajı savunanlar, 

Hollywood sinema endüstrisi 

ve reklam sanayiinden üretim 

ve tüketime nezaret eden bütün 

kapitalist odaklara kadar zaten 

güçlü bir cepheyi oluşturan 

kürtaj taraftarları yanında saf 

tutmuş oldu. Bunda şaşılacak 

bir şey yok. Yaşadığımız çağ, 

ikiyüzlülükleri, zamana uygun 

sofistike metodlarla ilkeli dav-

ranış gibi takdim edebilenlerin 

çağı. Bunu, kaba yöntemlerle ve 

göstere göstere yapanlar, Alman 

Nasyonal Sosyalistleri gibi, çağa 

ayak uyduramamış ve mağlup 

edilmiş kimseler olarak tarih 

dışına itildi.

Fuhşun, hiç değilse paralı 

fuhşun önlenmesi tartışmasında 

pezevenklerin tarafını tutanlar-

la kürtaj taraftarlarının büyük 

ölçüde aynı kişiler olduğunu 

varsayabiliriz. Bu kesimler paralı 

fuhşa “seks işçiliği” ve fahişeye 

de “seks işçisi” demek suretiyle 

fuhuş endüstrisi kurbanlarının 

safında değil, pezevenklerin ve 

kadın tacirlerinin yanında saf 

tutmaktan çekinmez. Böylece 

fahişeye “seks işçisi” demek 

Ahlak
Bir Savaş Alanıdır

“Kendimi hayvan gibi hissettim;

hayvanlar günah nedir bilmez, değil mi?”

 Jess C. Scott
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suretiyle bugün global ölçek-

te multimilyar dolarlık bir sek-

tör haline gelen, her yıl bin-

lerce, onbinlerce yeni kurbanı 

ağına düşüren uluslararası ve 

uluslarüstü pezevenk örgütlen-

melerine lojistik destek sağla-

mış olurlar. Çünkü “seks işçisi” 

meşrulaştırıcı bir tabirdir, fuhşu 

çirkinliklerden arındırarak güzel 

bir eylem gibi takdim etmenin 

ve bu şekilde yasama merciine 

mesaj göndermenin bir yoludur.

Fahişenin fiili için “seks işçili-

ği” yakıştırmasını empoze eden-

ler, kürtajı da bütün ahlâkî ve 

insanî boyutlarından soyutlaya-

rak kişinin kendi bedeni üzerin-

de söz sahibi olmasının bir dışa 

vurumu diye savundular. 1995 

yılında Birleşmiş Milletler spon-

sorluğunda Pekin’de düzen-

lenen Dördüncü Dünya Kadın 

Konferansı’nın gerek hazırlık 

toplantılarında, gerekse sonuç 

bildirgesinde hakim olan anlayış, 

kadını sömüren, fuhuş endüstri-

sine köle olarak pazarlayan, aile 

kurumunu engel olarak gören 

ve yok sayan uluslarüstü kapi-

talist pezevenklik kuruluşlarını 

rahatlatacak cinstendi. “Cinsel 

ilişki ve doğurganlık hakları”, 

“özgür seçim hakkı”, “kendi 

başına karar verme hakkı” ve 

“farklı olma hakkı” gibi hileli 

adlandırmalara başvurulmuştu. 

“Doğurganlık hakkı” dedikleri 

şeyin (İngilizce’de “reproducti-

ve rights”) aslında doğurmakla 

değil, doğurmamakla daha çok 

alakası vardı ve kürtaj için kod-

lanmış bir adlandırmaydı.

Feministler başarılı oldu ve 

Pekin Konferansı sonuç bildirge-

sinde evliliğe ilişkin tek bir atıf 

dahi yer almadı. Bunun yerine 

kürtaj ve doğum kontrolü lehine 

ifadeler metne geçti: “Kadınların 

kendi doğurganlıklarını denetim 

altında tutma kabiliyeti, başka 

hakların zevkine varmak için 

önemli bir temel oluşturur.” 

Orijinal metinde geçen İngilizce 

“enjoyment” kelimesi hem bir 

şeye sahip olmak/ondan yarar-

lanmak, hem de bir şeyden zevk 

almak/bir şeyin zevkine var-

mak anlamlarına geliyor olması 

ilginçtir. Haklar, zevkine varıla-

cak şeylerle ilgilidir. Sorumluluk 

ve sınırlama, zevk almayı önler. 

Dolayısıyla, bu anne karnındaki 

insan adayı bile olsa, ortadan 

kaldırılmalıdır.

***

Kürtaj tartışması başladığın-

da, ne diyeceğini merak ettiğim 

yazarlardan biri de Hasan Bülent 

Kahraman’dı. Zira onun fuhuş 

konusunda uluslarüstü peze-

venk örgütlenmelerinin yanın-

da saf tutup tutmadığını merak 

ettiğimden yakın zamanlarda 

“Cinsellik Görsellik Pornografi” 

adlı kitabını okumuştum. 

Kahraman’ın yazısında ikti-

dar ve beden politikası üzerine 

çözümlemeler yer aldı. Önce 

Oysa ahlâk bir savaş alanıdır. Diyalektik çarklara bırakılamayacak kadar önemlidir.  
Bu savaş alanında toplumlar fethedilmekte, çökertilmekte veya diriltilmektedir. 
Tesadüflere terk etmek, insanlığa ihanetle eş değerdedir. İnsanlığı tasallutu altı-
na almak isteyen şer güçleri son derece bilinçli, planlı programlı adımlarla ahlâk 
sahasını istila etmeye yönelmişlerdir. Hedefleri insanı alçaltmak, kendi sömürü 
sistemleri için ideal kıvama getirmektir; “eşref-i mahlukât”ı, yani yaratılmışların en 
şereflisini ağzı salyalı bir yaratığa dönüştürmektir. Bu bakımdan Scott’un ensest fiil 
işleyen kahramanına söylettiği şey isabetli değildir; zira günah nedir bilmemek için 
hayvanüstü belli bir bilişsel yeteneğe sahip olmak gerekir. Cenab-ı Allah hayvanlara 
bunu bağışlamamıştır, onları melek benzeri varlıklar olarak yaratmıştır. İsteseler de 
kirlenemezler. İnsan kirlendiğinde ise hayvandan daha aşağı seviyeye düşer.
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bu beden politikasını otoriter/

müdahaleci biçimde şekillendir-

me girişimi olarak teşhis etti ve 

hükümetin kürtaj konusundaki 

muhtemel yasaklama girişimi-

nin bireysel seçim hakkını ihlal 

edeceğinin altını çizdi; daha 

sonra “beden politikası” tabiri 

üzerindeki seküler örtüyü iyice 

kaldırarak meseleyi laiklik tar-

tışmasının merkezine oturtanlar 

arasına katıldı. Kahraman’a göre 

kürtajın yasaklanması talebiyle 

“çoğunluğun azınlık haklarını 

gözetmesi anlamında demokrasi 

sarsılıyor”du. “Konu doğrudan 

dinsel referanslarla ve söylemle 

tartışılıyor (…) dinsel savla orta-

ya çıkanın görüşü düzenlemeye 

hakim olursa laikliğin bundan 

ciddi bir yara alacağını belirte-

lim” demişti. 

Kahraman’ın demokrasi ile 

laiklik arasında kurduğu bağ, 

28 Şubat cuntasının sahiplen-

diği söylemi hatırlatır. Bu kaba 

düzeyde ilkesizlik gibi görünen 

bağlantı, felsefi düzeyde de belli 

bir geçerliliğe ve temele sahip-

tir. Avrupa tarihinde kişi hak 

ve özgürlüklerinin elde edilmesi 

süreci Kilise’ye karşı bir duruşu 

da içerdiğinden, bugün Batılı 

demokrasilerde dahi dini kay-

naklı taleplerin çoğu zaman hoş-

nutsuzluğa yol açıyor oluşu anla-

şılabilir bir durumdur. Denebilir 

ki, alkolün değil de sigaranın 

yasaklanabilir bir eylem oluşu, 

bu ikincisinin dini bir öğreti-

ye dayanmamasındandır. Sigara 

üreticileri, bu konuda dinlerin 

yasaklayıcı bir öğretiye sahip 

olmamasının dezavantajını yaşa-

maktadırlar bir bakıma. 

“Başkasına zarar vermedik-

çe iki kişi arasındaki her şey 

mübahtır” anlayışı, J. S. Mill’den 

beri liberalizmin temel ilkele-

rinden biri oldu. Kürtaj vaka-

sında bunu hamile kadın ile 

onu hamile bırakan ve jineko-

log arasında bir mesele olarak 

yorumlar liberal düşünce sahibi. 

Oysa başkasına zarar vermeye-

cek herhangi bir davranış var 

mıdır? sorusundan anne kar-

nındaki insan adayının hakla-

rına kadar bir dizi soruyu gör-

mezden gelir. “Başkasına zarar 

vermeyen eylem” tekerlemesini 

tekrarlaya tekrarlaya Batılı top-

lumların bugün aile denilen bir 

sığınaktan yoksun ve bunalımlı 

nesiller ortaya çıkarmış olması 

ve demografik olarak geri alına-

maz bir tükeniş sürecine girmiş 

olması ne kadar ibret vericidir!

***

Hasan Bülent Kahraman’ın 

kitabı, cinsellik, pornografi ve 

bu başlıklar çerçevesinde dönen 

ahlâki tartışmalarına dair çok 

şey söylüyormuş gibi yapıyor. 

Cinsellik ve pornografiye batmış 

bir dünyada yaşadığımıza dair 

tespiti, bunalımdan çıkış için 

sağlam ve etkili bir reçete sunu-

muyla tamamlanabilseydi, kita-

ba ayırdığım zaman daha anlam-

lı olabilirdi. Ne yazık ki çözüm 

konusunda okuyucu pek müşkil 

sorular ve çelişkilerle başbaşa 

bırakılıyor.

Cinsellik “insan bilincinde 

önceden kurgulanamayan, dola-

yısıyla da terbiye edilemeyen tek 

olgu” ise, “eros, yani haz ne 

akılla algılanır ne de yaşanır. 

Hazzı akılla tanımlamaya, algıla-

maya çalışmak, onu öldürmek-

le eşanlamlı” ise, dinî kaynaklı 

sınırlama talepleri karşısında 

niçin hemen laikliğe sarılınır? 

Laiklik, bugün dünya savaşları-

nın, Hiroşima ve Nagasaki’nin 

sonrasında ve küresel ısınma 

ve nükleer kirlilik çağında artık 

geçerliliğini yitirmiş olan akla 

dayalı düzen kurma iddiasının 

bir uzantısı, siyasal dışavurumu 

değil midir?

“Cinsellik yasaklanırsa rağbet 

artar” iddiasını hep duyageldik. 

Batılı toplumlarda elde edilen 

tecrübe bunun böyle olmadı-

ğını, hep daha fazlasının, hep 

daha farklı ve acayip olanın 

aranmasıyla sonuçlandığını gör-

dük. Denebilir ki, bugün insan-

lığın tabu yıkmaya değil, tabu 

inşa etmeye ihtiyacı var; tam da 

Raymond Firth’ün öne sürdü-

ğü anlamda toplumsal denetim 

mekanizması rolü oynayabilecek 

tabulara. Din tarihi uzmanları 

tabuyu ilkel insanın akıldışı ve 

bilinçsiz sezgisi olarak açıklarken 

Hasan Bülent Kahraman
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yalan söyledi. Bugün Amerikan 

ailesinde kız çocuklarını kendi 

babalarının cinsel tacizinden, 

her yıl bir milyon Amerikalı 

kız çocuğunu kürtaj travmasın-

dan, İngiliz hükümetini çocuk 

hamileliğini önlemek için büyük 

paralar harcamaktan kurtaracak 

tabulara ihtiyacımız var.

Hasan Bülent Kahraman 

bile farkında olmadan bir tabu-

ya sığınıyor karşılaştığı iğrenç 

bir durumdan kaçmak isterken. 

Nan Goldin’in fotoğraf sergisin-

de homoseksüel çiftleri teşhir 

eden fotoğrafların yanısıra kar-

şısına çıkan -okuyucudan, iman, 

ahlâk ve insaf sahibi herkesten 

özür dileyerek aktarıyorum- 

çocukların dahi ensest ilişkiye 

dahil edildiği yataktaki bir “aile” 

fotoğrafından, daha doğrusu 

fotoğrafta çocukları da görmüş 

olmaktan duyduğu rahatsızlığı 

açıkça belirtebilmiş. Bu, Hasan 

Bülent Kahraman için küçük bir 

adım olabilir. Fakat istikbalden 

yana ümitvar olmamızı sağla-

yan, insanlık adına büyük bir 

adımdır.

***

Hegel paralı fuhşun önlen-

mesi konusunda diyalektik 

materyalizmin kehanetine sığın-

mıştı çözüm olarak: Üretim 

araçlarının toplumsal mülkiyete 

geçmesiyle birlikte ücretli emek 

ve proletarya da ortadan kalka-

cağından kadınların para karşı-

lığı kendini satma zorunluluğu 

sona erecektir.

Oysa ahlâk bir savaş alanı-

dır. Diyalektik çarklara bırakı-

lamayacak kadar önemlidir.  Bu 

savaş alanında toplumlar fethe-

dilmekte, çökertilmekte veya 

diriltilmektedir. Tesadüflere 

terk etmek, insanlığa ihanetle 

eş değerdedir. İnsanlığı tasallutu 

altına almak isteyen şer güç-

leri son derece bilinçli, planlı 

programlı adımlarla ahlâk saha-

sını istila etmeye yönelmişler-

dir. Hedefleri insanı alçaltmak, 

kendi sömürü sistemleri için 

ideal kıvama getirmektir; “eşref-i 

mahlukât”ı, yani yaratılmışların 

en şereflisini ağzı salyalı bir yara-

tığa dönüştürmektir. Bu bakım-

dan Scott’un ensest fiil işleyen 

kahramanına söylettiği şey isa-

betli değildir; zira günah nedir 

bilmemek için hayvanüstü belli 

bir bilişsel yeteneğe sahip olmak 

gerekir. Cenab-ı Allah hayvanla-

ra bunu bağışlamamıştır, onları 

melek benzeri varlıklar olarak 

yaratmıştır. İsteseler de kirlene-

mezler. İnsan kirlendiğinde ise 

hayvandan daha aşağı seviyeye 

düşer.

Müslümanlara hitap eden 

bir yayın organında “Şaha kal-

kan ahlak, AK Parti ve demok-

rasi” diye başlık atma cüretini 

gösteren, aklı sıra Müslüman 

ahlâk anlayışı ve duyarlılığını 

alaya aldığını düşünen yazar 

da bilmektedir bunun bir savaş 

olduğunu. Kendi cephesinin 

çok güçlü olduğuna kanaat 

getirmiş olmalı ki -bu cephede 

kimler yok ki: Yerel ve ulus-

lararası pezevenk örgütlenme-

leri, kapitalizmin bütün güçle-

ri, reklam endüstrisi ve hatta 

Amerikan ordusu!- böylesine 

pervasız tutum içine girebilmiş-

tir. Taciz ve tecavüz kurbanı 

kadın ve kızlar, fuhuş endüstri-

sinin ağına düşürülmüş insanlar, 

evlilik dışı ilişki kurbanı veya 

anne-babasız bırakılmış çocuk 

ve gençler, şımarık entelektüel 

için ne düşünür acaba? Reklam 

endüstrisini dahi ele geçirmiş bir 

global pezevenk örgütlenmesi-

nin yanında saf tutarken, hak ve 

özgürlük söylemini de dilinden 

düşürmemek hangi ilkeyle açık-

lanabilir?

Ahlâk amansız bir savaş ala-

nıdır. Pornografiden hoş bir şey 

olarak söz eden, Amsterdam’daki 

paralı fuhşa tahsis edilmiş 

mahallede “onca güzel, farklı, 

ilginç kadının kendisini ‘ev vit-

rinlerinde’ sergilediği Kırmızı 

Fener Bölgesi”ni tatlı tatlı anlata-

bilen, ABD Anayasa Mahkemesi 

homoseksüel evliliğini onayla-

dı diye mutluluktan kendinden 

geçebilen, velhasıl entelektüel 

züppeliğin her halini göstere-

bilen Hasan Bülent Kahraman 

gibi kimselerin harcı değildir 

insanlığı bataklıktan kurtaracak 

çözümler sunabilmek.

21. Yüzyılın o burnundan 

kıl aldırmayan, şımarık, egoiz-

min zirvesine çıkmış bireyini 

dizginleyecek güçte ve dört başı 

mamur, yani siyasal, ekonomik, 

sosyal, cinsel hayata ilişkin tutar-

lı bir öğreti ortaya koyabilecek 

Müslümandan başkası var mı? 
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Dilaver DEM‹RA⁄

D indarından dinsizine dek  

İslâm coğrafyasında ön 

zihinlerimizde hegomonya kuran 

batı düşüncesi karşısında  müs-

lüman dünya zihinsel bir kötü-

rümlük içinde. Modern uygarlık 

biçiminin ve onun temellerini 

teşkil eden uygarlık modelinin 

çöktüğünü söyleyip, ardından da 

İslâm bu uygarlığın ilacıdır deyip, 

sonra da batı zihninin en kötü 

biçimi olan dualite ile konuşmak 

tam bir anakronizm olsa gerek-

tir. Modern Batı düşüncesinin 

ana ekseni antagonizmadır yani 

karşıtlıkların kutuplaşması, doğu 

düşüncesinin temel mantığı ikili 

karşıtlıkları birbirine dönüştüre-

rek etkisizleştirmek. Birinin arka 

planında paganizm, diğerininin 

arka planında ise panteizm vardır. 

Ancak her iki felsefede son tahlil-

de ontolojiktir ve ontolojik düz-

lemden baktığı için de sindirici 

yani asimile edicidir. Bu felsefeler 

özümseyicidir. 

Oysa Hz. İbrahim’le başlayan 

tevhid düşüncesi aşkınlığı indir-

genemez, bir farka dönüştürerek 

Allah, İnsan ve Evreni birbirinden 

ayırır. Ancak bunlar arasındaki 

farkı kurarken bunları birbirine 

bağlar da. Allah Kur’ân’da ken-

disinin insana şaha damarından 

daha yakın olduğunu ifade ede-

rek hem insandan farklı hem de 

insanla yakın bir bağ içinde oldu-

ğunu ortaya koyar. Tam da bu 

yüzden İslâm toplumlarında çok 

kültürlülük olanaklı olabilirken, 

diğer topraklarda bu oluşamamış-

tır. İslâm post düşünürler tarafın-

dan öne çıkartılan farklılık düşün-

cesini kendi aşkınlık anlayışı ile 

çok önceden inşaa etmişti ki fark 

düşüncesini öne çıkaran düşünür-

lerin yahudi kökenli olması ya da 

katolik bir hırıstıyan olması bir 

rastlantı olmasa gerek. Bu denli 

zengin bir miras içinde hem farklı 

hem birlikte olmaya dayalı bir 

diyalektik düşünme biçimi inşaa 

etmek olanaklı iken, dindarından 

dinsizine dek herkes saflaşmış bir 

halde diğerine sağır bir söyleme 

korosu oluşturmuş durumda.

Dindarlara göre yaşam hakkını 

savunmak kadının insan hakkını 

savunmaya mani  olarak algıla-

nıyor. Neyi kastediyorum. Yaşam 

hakkını merkeze alanlar ceninin 

anneden bağımsız bir yaşama 

sahip olduğunu, bu ağlamda bir 

canlı hatta potansiyel insan olarak 

ceninin kürtaj yolu ile aldırılması-

nı yaşam hakkına tecavüz olarak 

görür. Buna mukabil insan hak-

kını savunanlar kadının bedensel 

bütünlüğü ile kişiliği arasındaki 

kopmaz bağı ele alarak bireysel 

bir varlık olarak annenin çocu-

ğu üzerindeki tasarruf hakkını 

kendi bedeni ve yaşamı hakkın-

daki tasarruf hakı ile irtibatlandı-

rır. Bu tartışma bu ikisi arasında 

hiçbir bağ yokmuş gibi karşıtlık 

düzleminde tanımlandığında ya 

o ya o düzlemine sıkışır. Oysa 

kadınının kendi yaşamını koru-

ma hakkı, sağlığını koruma hakkı 

bir insan hakkıdır, buna mukabil 

beden üzerindeki tasarruf hakkı 

da sınırsız değildir. Hiçbir insan 

hakkı kişinin intihar etmesini 

bir hak olarak tanımlamaz mese-

la. Eğer beden üzerinde tasarruf 

hakkı sınırsız ise o zaman kişinin 

kendi bedenine zarar vermesi de 

bir hak olur ve intihar da bir 

insan hakkı haline gelir. Bunu 

Hem Yaşam Hakkı, Hem İnsan Hakkı:

Kürtaj ve Nüfus Denetimi
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■ Kürtaj ve Nüfus Denetimi

en sıkı insan hakları savuncusu 

bile kabul etmez. Hakeza insan 

hakkı yaşama canımız istediği gibi 

tecavüz etme hakkını da tanımaz. 

Yani sırf canınız istedi diye ırmak-

lara zehir atmak, ya da mesela bir 

bitki ya da hayvan neslini kurut-

mak insan hakkı olamaz. Çünkü 

insan hakkı kişinin kendisine ve 

çevresine zarar verme hakkını 

içermez. Bu bağlamda istisnai hal-

ler dışında hak diyerek kadının 

kendi rahmini kazıtması, potansi-

yel bir insan, bir canlı varlık olan 

insan yavrusunun yaşamına son 

verilmesi de insan hakkı kavramı 

içinde kolayca değerlendirilemez. 

İnsan hakkı olan sağlık hakkıdır. 

Kadının kendi ruh ya da beden 

sağlığı pahasına çocuk doğurma-

ya zorlanmamasıdır. Bu bağlamda 

mevcut kısır tartışmanın şehveti-

ne saplanarak ya o ya o tercihinde 

bulunmak zorunda değiliz. İnsan 

hakları ile yaşam hakkı birbirini 

dışlamaz, tersine birbiri ile bakı-

şımlıdır.

Konuya din ekseninde baktı-

ğımızda da bu ikisinin içiçe oldu-

ğunu görebiliriz. Bildiğime göre 

İslâm’da ruhsat ve azimet kav-

ramları vardır. Ruhsat izin verilen 

istisna hallerine dikkat çekerken, 

azimet muvahhid ve muttaki bir 

tavır ile o verilen ruhsatı kul-

lanmaktan vazgeçmektir. Mesela 

mushafta Allah insanlara kısas 

hakkı tanır, ama muttaki tavrın 

bu kısası kullanmayarak affetmek 

gibi nefsani açıdan çok zor bir 

erdemi hayata geçirmekten geçti-

ğini belirterek affı tavsiye eden de 

Allah’tır. Bu noktada kısas ruhsat-

tır, ancak affetmek azimet. 

Kürtaj meselesi de böyledir 

bence. Kürtaja belli koşullar altın-

da izin vardır, ama muttaki tavır 

bu izni kullanmayarak anne olma-

nın mucizesini tatmak ve Allah’ın 

Rahman sıfatının kendinde tecelli 

etmesine olanak tanıyarak manevi 

yücelim yaşamaktır.1 Ancak bu 

tavır tıpkı züht ve takva eksen-

li nefis tezkiyesini esas alan 

sufiyane yolun şeriat değil de 

tarikat olarak yani genel ana 

yoldan sapılan bir yan sokak 

olması gibidir. Herkes bu tavrı 

göstermekle yükümlü değildir. 

Eğer Allah her müslümanın ve her 

insanın mümin ve muttaki olma-

sını murad etmiş olsaydı herhal-

de cehennemi yaratmazdı. Ancak 

cehennem var ve cehhennem de 

esas olarak ana yoldan sapanlar 

için. Demek ki istisna kural değil-

dir. Kural ruhsattır, ruhsat ana 

yoldur, lakin azimet ahlaken daha 

yüce bir tavrı benimseyen birey-

sel bir duruştur. Bireysel seçimler 

genele teşmil edilemezler, hukuk 

açısından ki sanırım İslâm hukuku 

da bu genel hukuk kuralına ters 

düşmez. O zaman gerçek manada 

müslim sıfatını hak eden kullara 

düşen görev, insanlara kanun yolu 

ile her türlü ruhsatı kapatmak, 

herkesin bizim gibi olmasını dile-

mek midir? Allah’ın yapmadığı 

bir şeyi hangi cüret ile yapmak 

hakkını kendimizde buluyoruz. 

Bir anarşist eğilimli müslüman 

olarak boş yere devlet bir puttur 

demiyorum, çünkü modern dev-

letin her biçimi eninde sonunda 

ilahlık taslamaya kalkar. Kanımca 

kürtaj meselesinin asıl teolojisi 

de burada. Yani Firavunlaşmak. 

Modern devletin kuruluş esası ya 

da ruhu Firavunluk üzerine tesis 

edilmişti. O yüzden her devlet 

az ya da çok insanlar arasında 

bir aynılaşma, tektipleşme, bir 

örnekleşme irad eder. Devletin 

iradesi de tanrılık içerir gibidir, 

şeksiz şüphesi mutlak bir itaat, 

onun cehennemleri de hapishane-

leri, mahkemeleri, işkencehanele-

ridir. Sanırım Araplara ait bir söz. 

“Şeytan Allah’ı taklit eder.”

 Modern deccal olarak modern 

devlet de Allah’ı taklit etmeye kal-

karak kimin yaşayacağına, kimin 

öleceğine karar verme hakkını 

kendinde görür. Hayat veren yönü 

tıptır, ölüm veren yönü savaş. 
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Ama bunlar kimi zaman birbiri ile 

içiçe girer. Tıp yaşam verdiği gibi 

ötanazide olduğu gibi öldürme-

ye de muktedir olur. Biyopolitika 

denilen hadise devletin hayat üze-

rinde iktidar tesis etmesine yol 

açtığı için, devlet de hayat üzerin-

de her tür karar hakkını kendin-

de görür. Kürtajın yasak edilmesi 

ya da serbest bırakılması tam da 

budur. Bu nedenle devletin karar 

verme hakkını kendine görmesi, 

hayat üzerinde karar verme hak-

kını kendi tekeline almaktır. Her 

tekelin olduğu yerde adaletsizliğin 

ve zulmün olması da doğaldır. 

Meselenin çerçevesini böyle koy-

duktan sonra karşı tarafın komik 

ötesi kaçan ‘bedenim benimdir, 

benim bedenim benim kararım’ 

türü saçmalıklarını da tartışmaya 

açabiliriz.

Bedeniniz ve Cinselliğiniz Kimin?

Öncelikle sorulması gereken 

soru şudur: Senin bedenin nasıl 

sana ait oluyor? Onu meydana 

getiren, onu büyüten sen misin? 

Allah’a inanan biri iseniz bilirsi-

niz ki sizin bedeniniz size değil, 

sizi yaratan Allah’a aittir. Çünkü 

hayat veren ve hayatı alan yalnızca 

O’dur. O’nun dışında hiç kimse 

hayat üzerinde karar vermek yeti 

ve yetkisine sahip değildir. Beden 

de tıpkı mallarımız ve evlatları-

mız gibi bize verilen bir arma-

ğan, bir emanettir. Romalı mülk 

sahibi gibi onun üzerinde mali-

kiyet iddia edemezsiniz çünkü 

yeryüzündeki hiçbir şey insana ait 

değildir. İnsan yeryüzünde sadece 

bir misafirdir. Misafirliği süresince 

de ev sahibi tarafından kendisi-

ne tanınan kurallar çerçevesinde 

evdeki eşyaları kullanma hakkına 

sahiptir o kadar. Beden de bu 

eşyalardan biridir ve onun üze-

rindeki asıl hakk da onun sahi-

bine aittir. Biz bize verilen kul-

lanma talimatnamesine uygun bir 

biçimde bu emaneti kullanmakla 

mükellefizdir ve onu bu talimat-

namenin dışında kullanmamız 

halinde sahibi tarafından cezaya 

tabi tutuluruz.

Eğer dini inancınız yoksa yine 

bedeniniz size ait değildir. Çünkü 

o zaman da o beden doğa tara-

fından evrimsel süreçler sonucu 

meydana geldiğinden, siz de bu 

süreçlerin bir ürünü olduğunuz-

dan onun sahibi değilsinizdir. 

Malum, bir şeyin mülkiyetinin 

size ait olmasının iki kuralı vardır; 

ya o mülkiyet sizin tarafınızdan 

üretilmiştir yahut da başıboş bıra-

kılmış bir şeyi işleyerek, üret-

ken kılarak ve burada üretilenden 

başkalarının da fayda sağlamasını 

mümkün kılarak onun kullanım 

hakkını mülkiyete dönüştüre-

bilirsiniz. O zaman doğa tara-

fından verilen bedenin üreticisi 

olmadığınıza göre kullanıcısısınız. 

Onun üretkenlik nedeni ile sahip-

lenilebilmesi için de onun sosyal 

fayda sağlayan bir şekilde işlen-

mesi gerekir. Bu durumda bede-

nin doğurma kapasitesini orta-

dan kaldıran birisi nasıl olur da 

bedeninin sahibi olabilir? Çünkü 

doğurganlığı yok etmekle hem 

faydayı hem üretkenliğ yok etmiş 

oluyorsunuz. Kısacası bu salakça 

feminst sloganın hiçbir fikri daya-

nağı mevcut değil. Ama bu sloga-

nın ardında başka bir şey yatar. 

‘Bedenim bana aittir’in asıl 

maksadı, onun üzerindeki her 

tür ahlak denetimini, toplumsal 

kısıtlamayı ortadan kaldırma-

ya dönük ultra bireyci ve ultra 

bireysel özgürlükçü felsefi olarak 

da aslında tek benci diyeceğimiz 

bir anlayışın hayata geçmesidir. 

Ancak burada da 68’li yılların 

ünlü anarşist feminist figürü Lyn 

Segal’in cinsel özgürlük, cinsel 

devrim lafızlarının havada uçtu-

ğu dönemde, bu devrimin ya 

da özgürlüğün aslında erkekle-

re yaradığını, Hayvanlar Çiftliği 

romanındaki ünlü sloganla bunun 

“hepimiz eşitiz ama bazılarımız 

daha eşit” durumu yarattığını, 

erkeklerin hiçbir sorumluluk duy-

madan, hiçbir bedel ödeme gerek-

liliği olmadan olabildiğince çok 

kadınla cinsel ilişki kurabilmesine 

olanak sağladığını belirtir. Kısacası 

feministler kendilerinin özgür 

olduğunu düşündükleri anda bile 

erkek egemen düzen tarafından 

fena halde tuzağa düşürüldükleri-

ne uyanamamışlardır. 

Bu slogan kadına diledi-

ği zaman dilediği erkekle ilişki 

kurma hakkını tanıma esasına 

dayanıyor. Çünkü erkek ege-

men ahlak, erkeklere cinselliğini 

özgürce kullanma hakkı tanırken, 

kadını bu yönde kısıtlamıştır. Bu 

şikayetin temeli aslında iki yüzlü 

ahlak anlayışıdır. Yani yüzlerce 

yıldır uygulanan kural, erkeğin 

canının istediği kadınla cinsel ola-
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rak yaklaşma hakkını çapkınlık 

adıyla meşrulaştırırken, kadına 

ahlaksızlık fahişelik sıfatları ile 

bu hak kapatılmıştır. Feministler 

burada da, iyi olan da değil kötü 

olan da eşitlemesine dayanan, 

modern eşitlik tasavvurunun 

berbat aynılaştırıcı zihniyeti ile 

bu kısıtlamayı kaldırmayı kendi 

ahlak tasavvurlarının merkezi-

ne yerleştirmişlerdir. Bir makale 

sınırını aşmamak için bunun 

düşünsel ve sosyolojik arkap-

lanına girmiyorum. Sadece  

bu kötü ahlakın  sonuçlarının 

bu yanlışa neden olduğunu 

belirtmekle yetineceğim.

Bireysel  özgür irade, ras-

yonalite vb. argümanlar üze-

rine kurulu olan ‘bedenimiz 

bizimdir’ diyenler bu noktada 

başka türlü bir mülkiyetin ve 

bedensel denetimin kapısını 

aralamış olmaktalar ki kuru-

lan argümanlarda yani özgür 

irade, akılcılık vb. olgular da 

ayrı bir tartışma ve sorgulama 

gerektiren tezler.

Bugün tıp endüstrisi insan-

ların bedeninin hakimiyetini 

ele geçirmiş durumda. Kürtaj 

tartışmalarında dindar olanlar 

bile kararın hekimlere bırakıl-

ması gerektiğini söylerken, hiç 

kimse bu uzman iktidarının nasıl 

olur da hayat üzerinde bu kadar 

büyük bir kontrol hakkını elde 

edebildiğini kendisine sormuyor 

bile. Bu hali ile yaşamın ne zaman 

başladığını, insanın ne zaman 

insan olduğunu söyleme hakkı 

tıp endüstrisinin tekelinde ve bu 

endüstri kürtajdan her yıl mil-

yonlarca dolar gelir elde ediyor. 

Kazanç kısmı bir yana esas soru 

şudur: Hayat teknik, mekanik bir 

olgu mudur? Beden mekanik bir 

sistem midir ki sorun üreten şeyi 

ortadan kaldır, makine çalışsın 

mantığı anlamlı olsun. Anlaşılan 

ve değer gibi etikle çok yakın 

alakalı soruları nereye koyacağız? 

Hayat teknik bir mesele olmadı-

ğına göre onun üzerinde tasarruf 

hakkı da teknisyenlerin değildir 

demek, tam da anlam ve değer 

kavramlarını merkeze koyan 

ahlaki bir tutumdur. Hayatımız 

hakkında uzmanlar, teknisyen-

ler karar veremezler, hayatı onlar 

tanımlayamazlar, çünkü hayat bir 

mucize, bir armağandır. Sonsuz 

sayıda olasılıktan birinin gerçekle-

şebilmesidir ki o olasılıkların bile 

mümkün olmasını engelleyecek 

yine milyonlarca olasılık vardır. 

Ama buna rağmen hayat var ve 

hayat hâlâ künhüne tam vara-

madığımız nice ihtimalleri, nice 

mucizeleri ve elbette nice hikmet-

leri barındırıyor. O yüzden uzma-

nokrasiye hayat üzerinde egemen-

lik hakkı tanımak, hayat hakkında 

bütünü ile teknik bir süreç olarak 

anlayış geliştirmek demektir.

‘Çocuk da Yaparım Kariyer de’ 
Efsanesi

Kürtaj konusunda, hayat 

tarzı ve refah olgusu ile doğum 

kontrol, olarak kürtaj ara-

sındaki bağlantılara gelince. 

ABD’de yapılan bir istatistik 

kürtaj konusunda karar özgür-

lüğünün ne anlama geldiğini 

de açıklıyor. Bizimle ilgili ben-

zer bir istatistik veremiyorum 

ne yazık çünkü böyle bir veri 

yok bizde.

ABD’de (örneği ABD’den 

vermem bu konunun en kes-

kin tartışma yerinin bu ülke 

olmasından) kadınların %87’si 

ekonomik, duygusal ve sosyal 

nedenler ile kürtaj yolunu ter-

cih etmekteler. Tecavüz, sağlık 

vb. nedenler ile kürtaj yolunu 

seçenler ise sadece %7. Kısacası 

kürtajla hayat tarzı, bireysel 

özgürlük ve kariyer meselesi 

arasında çok sıkı bağlar var. 

Yani üzerinde gürültü kopartılan 

kadınların sağlık gereksinmeleri 

ya da tecavüz vb. nedenler, kür-

taj olma gerekçesinde çok az yer 

tutuyor. 

Kadınların büyük çoğunluğu 

kürtaj olurken şöyle düşünmekte-

lermiş; ‘bu bebeğin zamanı şimdi 

değil, ben anne olmaya hazır deği-

lim.’ Yani duygusal neden ileri 

sürenler %25, ‘şimdi bir bebeği 

■ Kürtaj ve Nüfus Denetimi

Modern sistem kadını anne 
olarak görmek istemiyor ki 
bu da ayrı bir hak ihlalidir. 
Bugün iş piyasasında genç 
evli kadınların çoğuna, işe 
alınırken ‘yakın zamanda 
çocuk yapmayı düşünüyor 
musunuz?’ sorusu soruluyor.  
Oysa Çalışma Bakanlığı’nın 
bir kadını bu nedenle işe 
almayan işyerlerini cezalan-
dırması gerekir. Çünkü bu 
her şeyden önce hem insan 
hakları evrensel beyanna-
mesine terstir hem de çalış-
ma özgürlüğüne, dahası bu 
apaçık bir tahakkümdür de.
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göze alamam’ diyenler de %23. 

Bir kısmı ‘bu benim kariyer plan-

larımı etkileyecek’ diyor. Kısacası 

kürtaj nedenlerinin ağırlık mer-

kezi duygusal. Çok az bir bölümü 

‘ben doğurganlığımı tamamladım’ 

diyor ki bunu diyenler yaşı ilerle-

miş kadınlar. Bir kısım kadın da 

halihazırda çocuk yetiştirdiği için 

çocuk sahibi olmak istemediğini 

belirtmiş.  Kısacası kürtajda, keyfi 

olarak nitelenecek gerekçeler ağır-

lık merkezini oluşturmakta…

Kimin Kararı, Kimin Özgürlüğü?   
Ya da Post-Modern Firavunluk

Hasılı kürtaj savunucuları 

aslında kendilerini yöneten ulus 

üstü güçlerin hiç farkında değiller, 

sadece devletin beden üzerinde-

ki iktidarını görürken, ulus üstü 

hegomonya tesis eden ÇUŞ yani 

çok uluslu şirketler -ki tıp endüst-

risi üzerinden milyonlarca dolar 

kazanç elde ediyor bu şirketler, 

kürtaj kliniklerinin kârlılığı söz 

konus- ile hegomonyacı kapita-

listlerin egemenliğini hiç görmü-

yorlar! Mesela dünyada şu anda 

kürtaj konusunun sıkı savunu-

cusu olan ve bu konuyu fonlayan 

süper zenginler kim? diye bakar-

sanız karşınıza çıkan isimler başta 

Rockfeller, sonra Bill Gates ve 

Doğu Avrupa’daki pembe devrim-

leri finanse eden George Soros. Bu 

isimlerin aynı zamanda kozmetik 

endüstrisinde de -ki gençlik krem-

lerinin çoğu cenin kalıntılarından 

yapılmakta- söz sahibi oldukları-

nı, kısırlık yaptığı bilimsel olarak 

kanıtlanmış GDO endüstrisine de 

yatırım yaptığı biliniyor. O zaman 

bayram değil seyran değil, lafzın-

ca acaba bu süper kapitalistler 

neden kürtaj konusunda bu denli 

heveskârlar, neden nüfus meselesi 

bu isimlerin ilgisini çekiyor? diye 

sormamız gerekmez mi? Bu soru-

ların sorulması önemli çünkü bu 

vakıflar ya da kapitalistler küresel 

nüfus denetimini savunuyor. 

Şimdi sormak gerekmez mi 

devlet nüfus poltikası güttüğün-

de ve insanların üremesi ile ilgili 

kararlar aldığında, ‘benim bede-

nim benim kararım’ı Rockfeller ya 

da Soros alınca ‘benim kararım ve 

benim bedenim’ değil mi?

 Gebeliği sonlandırmak bir hak 

da, gebe kalmak bir hak değil mi? 

Peki devlet yasaklayınca kampan-

yalar düzenleyen benim kararım-

cılar, neden Rockfeller, Bill Gates 

ya da Soros aleyhine kampanya-

lar düzenlemezler, gösteriler ile 

ortalığı inletmezler. Bu şirketlerin 

ürünleri için boykot önermez-

ler. Sizin kapitalizm karşıtlığınız, 

özgürlükçülüğünüz buraya kadar 

mı? ÇUŞ’lara gelince, süper zen-

ginlerin vakıflarına gelince ‘benim 

kararım’ değil de Tayyip Erdoğan 

yapınca mı ‘benim kararım’. Yoksa 

derdiniz insan hakları, birey 

özgürlüğü, kadınların yaşamları 

üzerinde söz, karar ve yetki sahibi 

olması değil de kadim din düş-

manlığı mı? Bu kararı Erdoğan ve 

AKP değil de Kılıçdaroğlu alsaydı 

aynı kesimler bu denli yüksek ses 

verecek miydi?

Ancak nüfusumuz artsın diye-

rek kürtajı tamamı ile yasaklaya-

rak bu konuda kirli endüstriye 

kapı aralanacak ve birçok kadının 

kürtaj masasında gitmesine yol 

açacak düzenlemeler de olumsuz 

sonuçlara yaratacaktır ki kürtaj 

cephesinin haklı olduğu tek konu 

budur bence.2 

Kasas suresinde Allah 

Firavunun azdığını belirtirken 

onun kendine göre bir nüfus 

kontrol sistemi uyguladığını, 

yaşam ve ölüm üzerinde kendi-

sine ait olan bir hakkı kibirlene-

rek, büyüklenerek ve kendini ilah 

ilan ederek iktidar kurduğunu 

belirtiyor. Bu ayet aslında insa-

nın doğurganlığına dönük her tür 

yapay müdahalenin bir tür ilahlık 

taslamak olduğunu bize anlatmı-

yor mu? Nüfus kontrolü yapma-

nın Allah’ın hakkı olan hayat ve 

ölüm üzerinde karar verici olma 

sıfatını kendine ait kılarak Allah’ın  

koyduğu haddi aşmak olduğunu 

anlamıyor muyuz?  Hasılı kimin 

yaşayacağına, kimin öleceğine 

Allah’tan başka hiç kimse karışa-

maz, karar veremez. Bu iktida-

rın sahibi sadece Allah’tır. Bunun 

dışına çıkıp rablık taslamak ise 

Sünettulaha, Allah’ın şeriatına 

müdahale demektir. Mizana isyan 

demektir. Kısacası kürtaj ya da 

gerekli haller dışında tüp bebek 

-ki endüstriyel kaynaklı kısır-

lık gibi haller nedeni ile birçok 

insan çocuk sahibi olamıyor, bu 

yüzden kadının hamile kalması 

kolaylaştırılıyor- olası bir teknik. 

Ancak tüp bebek uygulaması 60 

yaşında bebek sahibi olma gibi 

garip durumlara da yol açabili-

yor. Bu itibarla İslâm ve biyopo-

litika birbirine taban tabana zıt-

tır. Biyopoltika bir Firavunluktur. 

Fıtrata uygun hareket etmek tak-

vanın erdemidir. Bana göre bir 

müslümana da bu düşer.  

Hasılı kürtaj konusunda (teca-

vüz ve sağlık dışında) makul 

gerekçe oluşturan duygusal, sos-

yal nedenler, sadece ‘ben doğur-
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ganlığımı tamamladım’ diyenler 

ile bir çocuk yetiştirme sürecinde 

olan kadınlar için geçerli olabilir. 

Bu noktada, erkeklerin doğum 

kontrolü uygulamaması nedeni ile 

kadının itirazına rağmen hamile 

bırakılması önemli bir gerekçe. 

İşte tecavüz ve sağlık gibi dinen de 

ruhsat kısmına gerekçe oluşturan-

lar dışında bence fıkhen ruhsatı 

genişletecek insan hakkı kapsamı-

na girecek bir gerekçe de budur. 

Dolayısıyla müslüman erkekle-

rin de bu konuda sorumluluk 

üstlenmesi gerekir ki peygamber 

azil metodu ile esas sorumluluğu 

erkeğe yüklüyor. 

Yani  halihazırda geleneksel 

dindarlık biçimindeki asıl sorun 

din konusunda gelenekle bütün-

leşmiş erkek egemen zihniyet. 

Çünkü bu zihniyet kadının diğer 

insani vasıflarını, onun kişisel 

bütünlüğünü hiç dikkate almı-

yor, onun gözünde kadın sadece 

ev kadını ve anne olarak var-

lık kazanıyor, işte insan hakları 

meselesi de tam burada başlıyor. 

Erkeklere düşen vazife, Allah’ın 

tek bir nefisten yarattığı kadın-

la olan ilişkisinde tamamlama 

prensibine dayalı bir denge tesis 

etmektir. Bu ise kadını anne olma 

vasfı dışında hakları olan bağımsız 

bir varlık olarak tanımaktır. Ve 

erkek olarak bizim onun hayat-

la olan bağına müdahale hakkını 

kendimizde görmemektir. Bana 

göre sünni olan yani peygamberin 

yaptığını yapan hal bu olsa gerek-

tir. Çünkü Efendimiz hanımları 

ile hayatın bütün yükünü payla-

şabilmiştir, kadına dönük şefkat 

tavrını ortaya koymuştur. Ben bu 

sünneti merkeze alma taraftarı-

yım.Muttaki bir erkek tavrının 

bu olması kanısındayım. Ancak 

bu hususta yine feministlerce dil-

lendirilen vazektomi yani erkeğin 

sperm kanallarının kapatılması-

nı da doğru bulmuyorum çünkü 

kadının tüpleri bağlandığında geri 

dönülebiliyor, -ama eğer değişme-

di ise- erkek için ise bu yol geri 

dönüşsüz bir yol. Bu da Allah’ın 

erkeğe verdiği bir armağana nan-

körlük etmektir kanımca. Hasılı 

bu konularda kesin tutumlar 

sanıldığı kadar kolay değil. Hayat 

gibi her zaman öngörülemeyen 

pek çok olasılık mevcut. O yüz-

den Mizana, Sünnetullaha uymak 

-bir bakıma ekolojist bir tavırdır 

da bu- en doğrusudur.

Ancak modern sistem kadını 

anne olarak görmek istemiyor ki 

bu da ayrı bir hak ihlalidir. Bugün 

iş piyasasında genç evli kadınla-

rın çoğuna, işe alınırken ‘yakın 

zamanda çocuk yapmayı düşünü-

yor musunuz?’ sorusu soruluyor.  

Oysa Çalışma Bakanlığı’nın bir 

kadını bu nedenle işe almayan 

işyerlerini cezalandırması gerekir. 

Çünkü bu her şeyden önce hem 

insan hakları evrensel beyanna-

mesine terstir hem de çalışma 

özgürlüğüne, dahası bu apaçık bir 

tahakkümdür de.

Feministlerimizin ve sosya-

listlerimizin feminizm yalakalığı 

yapmadan evvel bu konuya da 

itiraz etmeleri gerekmez mi, bu da 

kadın bedenine dönük bir müda-

hale değil midir? Yoksa siz ser-

mayenin müdahaleleri karşısın-

da susmayı tercih eden kağıttan 

sosyalistler ve lafazan feministler 

misiniz? Asıl derdinizi bu şekilde 

açık etmekte değil misiniz?...

Dipnotlar

1   Bu konuda Mevlana’nın bir beytine daya-

nıyorum. Mevlana bu beyitinde kadının  

yaratılmamış olduğunu belirterek İbni 

Arabi’ye göndermede bulunuyor. İbni 

Arabi kadının yüzünde Allah’ın güzel-

liğinin tecelli ettğini belirterek kadını 

yüceltir. Ben de bu tezlerden hareket-

le Allah’ın yaratma sıfatının kadında 

(Allah’ın vermesi ile yansıma olarak) 

tecelli ettiğini söylerken kadının da bir 

hayat var etme ve onu ortaya çıkarma 

yeteneğini (elbette Allah’ın verdiği bir 

yeti olarak) bir teşbih olarak kullanarak, 

bunun kadında yansıdığını söylüyorum. 

Bununla ne haşa Allah’ın yaratma kud-

retini herhangi bir varlığa atfetmekteyim 

ne de bunu ima etmekteyim. Ancak 

“Allah ayetlerini afakta yani dış dünyada 

ve enfüste iç dünyada (ruhta) gösterir” 

ayetince ben de kadının Allah’ın yarat-

ma sıfatını yansıttığını, O’nun yaratma 

kudretini kendi bedeninde delillendir-

diğini söylüyorum. Allah’ın sıfatları her 

yerde tecelli eder ki bu hikmettir yani 

biz kullarının O’nun varlığını somut ola-

rak algılamamız, anlamamız ve O’nun 

bizi başıboş bırakmadığını idrak etme-

mizdir. Kastım budur.

2  Nitekim kürtajın yasak olduğu ülkelerde 

kadınlara kürtaj olanağı sağlayan ve 

feministler tarafından yönetilen ‘kürtaj 

gemisi’ de bu kapsamda ele alınabilir. Bu 

gemi kürtaj yasak olan ülkedeki kadın-

ları bir motorla gemiye almakta, sonra 

uluslararası sulara açılarak orada kürtaj 

yapmakta. Bu olgu kürtajın yasaklanma-

sının çare olmadığına çok açık bir delil.  

 Nitekim sızan bilgilere bakılırsa hükü-

met hem yaşam hakkını hem insan 

hakkını birlikte koruyan ve bence örnek 

olacak bir yasa hazırlıyor. Yasaya göre 

kürtaj kararı veren kişiye kürtajın ne 

olduğu, ne tür olumsuz sonuçlara sebep 

olduğu anlatılıcakmış, hatta kadına 

bebeğin kalp atışı dinletilip ultrason 

görüntüsü gösterilerek eğer zorunluluk 

yoksa bu kararının vicdani maliyetleri 

hatırlatılacak ve kadına bir kez daha 

düşünmesi önerilecekmiş. Ayrıca kürtajı 

ancak kadın doğum uzmanları ve tam 

teşekküllü hastaneler yapacak, dahası 

kürtaj kararı sadece kadına bırakılma-

yacak anne ve baba birlikte alacakmış. 

Böylece kürtaj tamamen yasaklanmıyor 

ama zorlaştırılıyor. Eğer bu sızma bilgi-

ler doğru ise gerçekten olması gereken 

bir yasa hazırlanıyor. Üstelik de nüfus 

denetçilerinin tekerine de çomak sokul-

muş oluyor. 

■ Kürtaj ve Nüfus Denetimi
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Mehmet DEM‹R

U ludere katliamının üzerinde 

altı ay geçti. Sırf geçim kay-

gısıyla yıllardır gittikleri ve bölge 

güvenlik güçlerinin de haberdar 

olduğu sınır kaçakçılık ticaretin-

den katırlarıyla Kuzey Irak’tan 

dönerken F16’larla katledilen 

çoğu genç 34 insan… Savcılık 

soruşturma açtı. Meclis, araştır-

ma komisyonu kurdu. Devlet bu 

olayın üzerinin örtülmeyeceğine, 

faillerinin en kısa zamanda bulu-

nacağına dair söz verdi. Gerek 

Genel Kurmay gerek MİT gerek-

se Pentagon üzerinden istihbarat, 

görev ihmalleri, hataları bağla-

mında açıklamalar yapıldı, tartış-

malar yaşandı ancak olayın üze-

rindeki sis perdesi hâlâ kalkmadı. 

Ve konu bölgesel etnik siyasi tar-

tışmalara kilitlendi. Ankara’daki 

liderlerin eşleri Uludere’ye gitti. 

Nihayet Uludereli Anneler katlia-

mın fail-i meçhule dönüşmemesi, 

bir an evvel suçluların bulunup 

cezalandırılmas adaletin gerçek-

leşmesi  ve mutlaka resmi ağızdan 

özür dilenmesi için yollara düştü-

ler, Meclis’e geldiler.   

Mazlum-Der, 15 Haziran 2012 

Cuma günü, çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarının desteğiyle Topkapı 

Eresin Hotel’de Uludere Anneleri 

için basın açıklaması düzenledi. 

AKABE, AKDAV, AKV, Anadolu 

Platformu, Fatih Akıncıları, 

Hikmet Vakfı ve Özgür-Der’in 

destek verdiği ve kalabalık bir 

medyanın izlediği basın açıklama-

sı Kurân okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan 

Mazlum-Der genel başkanı Ahmet 

Faruk Ünsal, sivil toplum kuru-

luşları olarak mağdurların yanın-

da olduklarını ortaya koymak 

ve soruşturma sürecinin bir an 

önce tamamlanmasını taleb etmek 

üzere basın açıklamasını düzen-

lediklerini söyledi. Olayın üze-

rinden altı ay geçmesine rağmen 

henüz adli, idari soruşturmaların 

tamamlanamadığını, sürünceme-

de kaldığını, ölenlerin kardeşleri 

olduğunu, soruşturmanın sonuç-

landırılması ve suçluların ceza-

landırılması için olayın takipçisi 

olduklarını ifade etti.

Mazlum-Der İstanbul Şubesi 

başkanı Cüneyt Sarıyaşar, Uludere 

katliamını değerlendiren ve yet-

kilileri bir an evvel soruşturmayı 

tamamlamaya davet eden basın 

bildirisini sundu. Bildiride genel 

hatlarıyla şunlara yer verildi:

“Gerek iktidar gerekse muha-

lefetçe siyaseten araçsallaştırılmış 

olan konunun geri plana düşen 

insani boyutunun can yakıcı trav-

masını yaşayan ailelerin, Uludere 

Anneleri’nin acısını paylaşmayı 

elzem gördük. Ve bu vesileyle 

Uludere için adalet talebimizi tek-

rarlamayı uygun gördük.”

“Altı ay önce gerçekleşen kat-

liam sonrasında yapılan resmi 

açıklamalarda katliam mağdurları 

PKK ile yan yana getirilerek mağ-

durlar ve yakınları hedef göste-

rilmjiş, toplumda sorun olarak 

varolan etnik kimlik tartışmaları 

derinleşmiştir. Yüzyıllardır birlikte 

yaşayan halkların birlikte yaşa-

ULUDERE ANNELERİ İSTANBUL’DA
“Unutursak Kalbimiz Kurusun!”
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■ Uludere Anneleri

ma iradelerinin perçinlenmesi ve 

bu iradenin zarar görmemesi için 

Uludere’de katledilenlerin ailele-

rinden, hatanın kabul edildiği, 

acılarının paylaşıldığı belirtilerek 

resmi özür dilenmeli, helallik 

istenmeli, yaşanan olaylar mut-

laka aydınlatılmalı, sorumlula-

rı açığa alınarak adalet önünde 

hesap vermelidir.”

Arkasından “Uluder Anneleri” 

adına bir bildiri okunda. Bildiride 

özet olarak şunlar ifade edildi:

“Bizler, aradan 173 gün geç-

mesine rağmen Roboski (Uludere) 

katliamın hâlâ aydınlatamayan 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

adaletinden umudunu kesmiş, 

acılı, mağdur aileler olarak dünya-

nın neresinde olursa olsun eşitlik, 

adalet ve insan hakları savunucu-

larını acilen eyleme, dayanışmaya, 

konuyu dünya kamuoyuna taşı-

maya ve hesaplaşmaya çağırıyo-

ruz. Resmi özür başta olmak üzere 

hukuki ve ahlaki tüm adımların 

atılmasını taleb ediyoruz.”

AKV adına söz alan Cevat 

Özkaya ise, “Uludere olayı son-

rasında sivil toplum kuruluşla-

rı olarak bölgeye gittiklerinde 

soruşturma sürecinin bu kadar 

gecikeceğini, hâlâ sorumlularının 

bulunamayacağını tahmin etme-

diğini dolayısıyla şu anki durum 

itibariyle hayal kırıklığına uğradı-

ğını” söyleyerek, “adil bir sonuca-

ulaşana kadar olayın takipçisi ola-

caklarını, karartılmasına müsaade 

etmeyeceklerini” vurguladı.

Daha sonra Uludere’de kat-

ledilenlerin anneleri, yakınları 

gözyaşları içerisinde, trajik olayı 

anlattılar. İşte yapılan konuşma-

lardan bazı pasajlar:

“Kardeşlerimizin, ağabey-

lerimizin, çocuklarımızın ve 34 

masum akrabalarımızın katledi-

lişinin 173. gününde hâlâ kati-

am ilk günkü gibi karanlıktadır. 

Bugün katliamın sorumluları yeri-

ne bizler yani köylüler göz altı-

na alınıyor, yargılanıyor ve idari 

para cezasına çarptırılıyoruz. 

Daha katliam acıları dinmeden, 

soruşturmalar tamamlanmadan 

beş köylü gencimiz tutuklandı. Bu 

bize ikinci bir acı yaşatmaktadır. 

Sorumluların yargılanmasını iste-

mek, adalet istemek suç ise bizi de 

tutuklayın!”

“Sürekli baskı altında tutulu-

yoruz, şikayetlerimizi geri çekme-

miz için psikolojik, fiziki baskıla-

ra maruz kalıyoruz.”

“Başbakan’ın konuşmaları 

bizleri daha da acıya boğuyor. 

Suriye’deki, Gazze’deki çocuklara 

gösterdiği merhameti, Uludere’deki 

çocuklar için neden göstermiyor?”

“Olayların sorumluları mutla-

ka bulunmalı ve her biri ölenkler 

adına 34’er defa cezaya çarptırıl-

malı. Biz faillerin aramızda ser-

betçe dolaşmasını istemiyoruz!”

“Ölen çocuklarımızın cesed 

parçalarını hayvan cesed parçala-

rından ayırarak  kendimiz taşıdık, 

hiçbir devlet yardımı gelmedi. Bu 

ne kadar büyük bir acı!”

“Oğlumun öldüğünü bana haber 

verdiklerinde, kendimi orada ateşe 

atmak istedim. Gecenin karanlı-

ğında ayaklarımda çorap olma-

dan karlı soğuk havada kızımla 

birlikte oğlumu aramaya koştum. 

Ancak olay yerine sokulmadık 

ve ertesi günü cesedi bulabildik. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

“Çocukların ne işi vardı, niye 

onları gönderdiler?”diyor. Muhtaç 

olduğumuz için, başka yapacak 

bir işimiz olmadığı için, kocam 

ameliyatlı olduğu için, okuyan 

ablasına haşlık verebilmek için 

çocuklarımızı yolladık.”

“Adalet aramak, İstanbul’lulara 

acımızı anlatmak için yollara düş-

tük. Sesimizi duyurmaya geldik. 

Vicdanı, adaleti unutan devlet sesi-

mizi iiştir mi? Hiç umudumuz yok. 

Çünkü biz adalet isterken,’ölümler, 

düşmanlıklar olmasın’ derken, ‘her 

kürtaj bir Uludere’dir’ denilerk 

adeta ölülerimizle alay ediliyor, 

acımız hiçe sayılıyor.”

Özgür-Der’den Kenan Alpay’ın 

sivil toplum kuruluşları adına 

genel bir konuşma yapmasıyla 

basın açıklaması tamamlandı.
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DOSYA

İslâmcılığın Oluşumu,
Gelişimi ve Bugünkü Durumu*

‹ slâmcılık bana göre İslâm top-

lumunun ve İslâm dünyası-

nın düşünce, fikir olarak, politik 

olarak, ahlâki olarak, sosyal ola-

rak ve uluslararası olarak yeni 

bir dünya tahayyülü ve yeni bir 

iddiadır. Yani fikri, politik, sos-

yal, ahlâki ve uluslararası alan-

larda İslâm’a, Kur’ân’a ve sünne-

te uygun yeni bir dünya tahay-

yülü ve yeni bir iddia, yani yeni 

bir fikir mümkündür, yeni bir 

ahlâk mümkündür, yeni bir ikti-

sadi düzen mümkündür, yeni 

bir siyasi hareket mümkündür, 

yeni bir dünya mümkündür. Bu 

mümkün olan dünyaları İslâm 

zemininde biz yeniden kurabi-

liriz. 

Peki İslâmcılık bir olgu/olay 

olarak ne zaman ortaya çıktı? 

Benim kanaatim İslâmcılığın 

1850’lerden sonra modern bir 

hareket olarak ortaya çıktığı 

yönündedir. Fakat aynı zaman-

da modern dünyaya bir cevap 

olarak da ortaya çıktı. Yani hem 

modern bir harekettir ve hem de 

modern dünyaya bir cevaptır. 

Burada modern olanı şöyle tarif 

etmek lazım: Modern olan tarihi 

bir durumdur. Yani modern bir 

zamanda yaşıyoruz, bu hepimizi 

içine alır, buna bir cevap vermek 

zorundayız, bunda var olmak 

zorundayız, daha öncesinden 

farklı. Daha öncesinde mesela 

1850’lerden önce İslâmcılık yok. 

İsmail Kara’nın dediği doğru, 

Müslümanlık var, İslâm var. 

Toplum Müslüman’dı, devlet 

Müslüman’dı. Zaten İslâmcılığı 

ortaya çıkaran konjonktür 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 

devlet olarak da zaaf geçirme-

si, çöküşe doğru geçmesi ve 

Darü’l-İslâm’ın, yani İslâm top-

lumunun çözülmeye başlama-

sıdır. Biz Osmanlı Devleti’ni, 

İslâm Devleti’ni ve Darü’l-İslâm’ı 

nasıl kurtarabiliriz diye çeşit-

li fikirler ortaya atıldı. İşte o 

zaman Batıcılık var, Tanzimat 

var, Islahat Fermanı ilan edil-

miş, Osmanlı İmparatorluğu, 

Osmanlı ricali daha doğrusu, 

yani iktidar seçkinleri, askeriye-

si, mülkiyesi çözümü ve kurtu-

luşu Batıda buluyorlar. Bu bütün 

kurumların, hukukun, sosyal 

düzenin Batılı esaslara ve usul-

lere göre değiştirilmesi anlamına 

geldiği için Müslümanların için-

den birtakım aydınlar çıkıyor 

diyor ki: “Hayır, biz bu devleti 

ve bu toplumu İslâm’a döne-

rek yeniden kurabiliriz, yeniden 

kurtarabiliriz” İslâmcılık bu şart-

larda ortaya çıktı, daha öncesin-

de zaten öyle bir şeye ihtiyaç 

yoktu.

‹slâmcılık ve Modern Durum 

Şimdi tabii Tanzimatçılar 

şeriata karşı değil, İslâm’a karşı 

değil, fakat Osmanlı’nın bün-

yesini temelden değiştirmek 

istiyorlar. Ancak bütün yapmak 

istediklerini İslâmiyet’e refere 

ederek gerçekleştirmek istiyor-

lardı. Çünkü şeriat ve İslâmiyet 

bir meşruiyet çerçevesiydi aynı 

zamanda. Yani eğer kendini 

Müslümanlığa ve şeriata refe-

re etmiyorsan meşru olmazsın, 

zaten meşru kelimesi şeriata 

uygunluktan gelir. Şeriata uygun 

olan şey meşrudur, kelime 

manası da oradan gelir. Bunu 

teşbihte hata olmasın, şuna ben-

zetebiliriz: Gorbaçov’un Sovyet 

sistemini dağıtıp komünizmi 

sistem dışına atmaya çalışırken 

Ali BULAÇ
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aslında yaptığı her işin Lenin’in 

ve Marks’ın felsefesine uygun 

olduğunu ispat etmeye çalışma-

sı gibi. Hakikaten Gorbaçov’un 

o günkü argümanlarına baktı-

ğımız zaman bütün referans-

ları Marks’a ve Lenin’e gider. 

Yani bu, Marks’a ve Lenin’e 

uygundur. Bugün Türkiye’de 

de Kemalizm tasfiye ediliyor, 

fakat bizdeki AK Parti’nin söy-

lemine baktığınız zaman bu 

Kemalizm’e, Mustafa Kemal’in 

ideallerine uygundur, zaten 

böyle düşünüyordu Mustafa 

Kemal der, ama aslında tasfiye 

edilmekte olan şey Kemalizm’in 

kendisidir. Yani Tanzimatçılar 

da aslında şeriatı ve İslâmiyet’i 

tasfiye ediyorlar, fakat kendile-

rini İslâmiyet’e refere ediyorlar-

dı. Ancak bu işin farkında olan 

Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya 

Paşa, sonra Cemalettin Afgani, 

arkasından Muhammed Abduh, 

meşrutiyet devrinin  önemli 

İslâmcıları ve sonra Muhammed 

İkbal bunun öyle olmadığı-

nı söylüyorlar. Hayır, siz başka 

bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, 

biz bu İslâm ümmetini, İslâm 

imparatorluğunu, Osmanlı 

İmparatorluğu’nu tekrar İslâm’ın 

özüne dönmek suretiyle tekrar 

kurtarabiliriz ve Batıya cevap 

verebiliriz. Siz diyorsunuz ki, 

biz Batı karşısında yeniliyoruz, 

toprak kaybediyoruz, savaşlarda 

yeniliyoruz. Dolayısıyla tekrar 

var olabilmek için Batıyı refe-

rans almak gerekir. Yani İbni 

Haldun’un dediği şey geçerli-

dir: “Biz mağlubuz, galibi taklit 

ediyoruz” İbni Haldun diyor ki: 

“Mağluplar galipleri taklit eder, 

çünkü onlarda olağanüstü bir 

güç vehmederler. Madem bu beni 

yendi, bende olmayan bir güç 

var onda, tekrar galip gelebil-

mem için ve ona karşı koyabil-

mem için onu benim taklit etmem 

lazım” Aslında modernlik dedi-

ğimiz şey, Osmanlı’nın modern 

hayata geçmesinin temel esp-

risi burada yatmaktadır, ama 

İslâmcılar buna itiraz ediyor. 

Şimdi İslâmcılar buna iti-

raz ederken, aslında modern 

bir  tavır ortaya koyuyor, çünkü 

İslâmcılık modern dünya içe-

risinde var olacaktır, fakat aynı 

zamanda Batı modernizmine de 

bir cevap vermek istiyorlar. O 

açıdan burada İsmail Kara’nın 

ortaya koyduğu yaklaşımdan  

farklı bir bakış ortaya konul-

masının gerektiğini düşünüyo-

rum. Bu zorunlu ve kaçınılmaz 

olan bir şeydi. Çünkü geleneğe 

uygun bir şekilde o şeyi yap-

mak mümkün değildi. Burada 

bir şeye belki atıfta bulunmak 

lazım, neden burada böyle bir 

şey ortaya çıktı? Biliyoruz ki, 

İslâmcılar 19. yüzyılın ikinci 

yarısında ortaya çıktıklarında 

Batıcılarla kavga ediyorlar, dev-

letle de kavga ediyorlar, Osmanlı 

Devleti’yle de kavgalılar. Mesela, 

diyelim ki, Osmanlı Devleti’nin 

en tipik padişahlarından bir 

tanesi kimdir? Son dönem 

Sultan Abdülhamid’dir, ama 

bütün İslâmcılar istisnasız Sultan 

Abdülhamid’e karşıdırlar. Sultan 

Abdülhamid’i teyit eden tek 

bir İslâmcı yoktur. Cemalettin 

Afgani’den  Bediüzzaman’a, 

Mehmet Akif’ten  Elmalılı’ya 

varıncaya kadar onunla kavga 

ediyorlar.

İslâmcılar aynı şekilde 

Osmanlı ulemasıyla da kavga edi-

yorlar.  Bundan dolayı  öncelikle 

Osmanlı Devleti’ni  çok iyi kav-

ramamız lazım. Kavramadıkça 

bugünkü olayı da kavrayamayız. 

Yani bugün ne oluyor Türkiye’de, 

niçin bu kavga sürüyor ve sona 

ermiyor, bunu da anlayamıyo-

ruz. Şimdi Osmanlı Devleti üç 

sacayağına oturuyor: Seyfiye, 

İlmiye ve Kalemiye. Seyfiye 

askerler, kalemiye bürokrasi, 

ilmiye ulema. Ulema dediği-

miz zaman da ikiye ayırmak 

gerekir: Devletle beraber çalışan 

resmi ulema, sivil ulema. Mesela 

Şeyhülislâm resmi ulemadır, 

medreseleri yönetir, bütün adli-

ye ona bağlıdır. Şeyhülislâm 

Osmanlı Padişahının dini irade-

sidir, bunu Yavuz Sultan Selim  

öyle tanımlıyor. Sadrazam onun 

dünyevi iradesini temsil eder, 

Şeyhülislâm onun dini iradesini 

temsil eder. Yani padişahın ira-

desini ikiye ayırmıştır: Dünyevi 

ve dini, birincisini sadrazam 

yürütür, öbürünü Şeyhülislâm 

yönetir ki bu resmi ulemadır. 

Fakat Osmanlı 19. yüzyılda 

yenilmeye başlayınca reform 

yapmak icap ediyor. Mecburen 

reform yapılacak, neden? Şöyle, 

bunu savunurken  reformcular  

diyor ki: Batıyla savaşa giriyo-

ruz, Batının elinde ateşli silah-

lar var, bizim elimizde o silah-

lar yok. Bu ateşli silahları icat 

eden bu silahların arkasında bir 

teknoloji var ve bir ekonomik 
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zenginlik var. Bu teknoloji ve 

ekonomik zenginliğin arkasın-

da da bilimsel bir birikim var. 

Biz bunu nasıl elde edebiliriz? 

Bunu transfer edeceğiz, etmek 

zorundayız diyor. Gâvur padişah 

olarak da anılan  II. Mahmut “Bu 

ulemayla bu iş olmaz” düşün-

cesine sahip. Çünkü ulema  

yapılmak istenen değişikllikle-

re  yol vermiyor. Şimdi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bu üç saca-

yağından birini tasfiye etmek 

istiyor II. Mahmut. Yani sade-

ce yeniçerileri tasfiye etmiyor, 

aynı zamanda ulemayı da tasfiye 

ediyor. Bunun yerine bürokrat-

ları  yetiştirmek,  sivil mektep-

leri ikame etmek istiyor. Ulema 

bunun farkına varınca bu adam 

bizi tasfiye edecek sistemden 

diyerek bu sefer bütün reform-

lara karşı çıkıyorlar. Reformlara 

karşı çıkarken de senin bu yaptı-

ğın şey şeraite aykırıdır diyorlar. 

Bu sefer şeriat reforma karşı, 

yeniliğe karşı bir hat oluştu-

ruyor, bir düşünce oluşturu-

yor. Padişah veya devlet  yeni-

lik olarak ne getiriyorsa ulema 

“Bu, şeriata aykırıdır” diyordu. 

Şeriatla yenilik arasında, din ile 

yenilik arasında, din ile modern-

lik arasında böylelikle bir zıtlık 

meydana geliyor. 

Peki neden II. Mahmut ve 

padişahlar şeriata tavır alıyorlar? 

Bir de buna bakmamız lazım. 

Osmanlı’da ikili hukuk siste-

mi var: Yani örgün hukuk, bir 

de şer’i hukuk. Örgün hukuk 

Dursun Fakih’in tarifiyle yasak-ı 

sultanidir, sultanın koydu-

ğu yasaktır. Şer’i hukuksa sivil 

hayatı tanzim eder, sivil hayat 

Osmanlı’da dine göre düzenlen-

miştir, şeriata göre. Şeriat toplu-

mu, halkı, sivil hayatı padişaha 

ve devlete karşı korur. Örgün 

hukuk ise bugünkü idare huku-

kudur, kamu hukukudur veya 

anayasa hukukudur, onu dev-

let şeriata bırakmıyor. Osmanlı, 

o alanda şeriatı dinlemiyor. 

Gerektiğinde siyaseten katle-

diyor, gerektiğinde çocuğu da 

boğduruyor. Asıl olan devle-

tin kendisidir. Ancak Kanuni 

Sultan Süleyman çok önemli bir 

ferman yayınladı, bütün prob-

lem oradan kaynaklandı. Diyor 

ki: “Padişah şeriata karşı sorum-

ludur.” Bu çok önemli bir şey, 

yani şeriat padişahın üstünde-

dir. Bu Avrupa’da olmayan bir 

şeydir, Avrupa’da devlet benim 

diyor, kanun benim diyor. Yani 

kanunu koyan kralın kendisidir, 

ama Kanuni diyor ki: “Padişah 

şeriata karşı sorumludur.” Şeriat 

nedir? Yani devletin de, padişa-

hın da üstündedir. Bu, hukukun 

üstünlüğü bilincinin Osmanlı’da 

var olduğunu gösterir. Çünkü 

şeriat dediğimiz zaman nedir? 

Münzel şeriatı kastediyoruz, 

vahiyle gelen ve peygamber tara-

fından tarif edilen ve müçte-

hitler tarafından formüle edilen 

hükümet mecmuasıdır. Diyor ki: 

“Ancak padişah şeriatı ihlal ede-

cek olursa, vükela ve vüzera onu 

hal’ eder, tahtından indirir” Yani 

hukukun üstünlüğünü ihlal ede-

cek olursa padişah vekiller ve 

vezirler onu tahtından indirebi-

lir. Fakat Kanuni bunun meka-

nizmasını söylemiyor ve huku-

kun içine de koymuyor, tarifini 

yapmıyor.  Bunun nasıl olacağı 

belli değil, nasıl ki dört halife 

seçimle işbaşına geliyor ve fakat 

seçim bir hukuki mekanizma 

olarak fıkha girmiyorsa, bir tea-

Osmanlı’da ikili hukuk sistemi var: Yani örgün hukuk, 
bir de şer’i hukuk. Örgün hukuk Dursun Fakih’in 
tarifiyle yasak-ı sultanidir, sultanın koyduğu yasak-
tır. Şer’i hukuksa sivil hayatı tanzim eder, sivil hayat 
Osmanlı’da dine göre düzenlenmiştir, şeriata göre. 
Şeriat toplumu, halkı, sivil hayatı padişaha ve devle-
te karşı korur. Örgün hukuk ise bugünkü idare huku-
kudur, kamu hukukudur veya anayasa hukukudur, 
onu devlet şeriata bırakmıyor. Osmanlı, o alanda 
şeriatı dinlemiyor. Gerektiğinde siyaseten katledi-
yor, gerektiğinde çocuğu da boğduruyor. Asıl olan 
devletin kendisidir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman 
çok önemli bir ferman yayınladı, bütün problem 
oradan kaynaklandı. Diyor ki: “Padişah şeriata karşı 
sorumludur.
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mül kazanmıyorsa, aynı bunun 

gibi bu söz Kanuni’nin söylediği 

çok güzel bir söz olarak kalıyor, 

yani bu bir fermandır ve fakat 

mekanizmasını göstermiyor. 

Böylece fiili bir durum ortaya 

çıkıyor. Fiili durum nedir? Fiili 

durum şudur: Ulema padişa-

hın şeriatı ihlal ettiğine karar 

veriyor. Diyor ki: Padişah şeri-

atı ihlal etti. Bunu yeniçerilere 

söyler, yeniçeriler padişahı indi-

rir, teamül bu. Yani  devletin 

üç sacayağından ikisi birleştiği 

zaman ikinciyi indiriyor. Fiili 

durum bu şekilde. O vesileyle 

devamlı ihtilal var Osmanlı’da.

II. Mahmut 1826’da yeniçe-

rilik kaldırıldığı zaman  diyor 

ki: “Ben eğer bu yeniçerileri kal-

dırıyorsam ulemayı da kaldıra-

cağım. Çünkü yeniçeriler güç-

lerini oradan alıyor, ulemanın 

fetvasından alıyorlar. Bunlardan 

kurtulmadıkça ben reform yapa-

mam” Dolayısıyla II. Mahmut 

hem ulemayı, hem de yeniçeri-

leri tasfiye ediyor. II. Mahmut’un 

yeniçerileri tasfiye etmesi bili-

yorsunuz büyük bir halk ihtila-

liydi, yani orduya karşı, devlet 

başkanının halkı arkasına alıp 

savaşması demekti. Bir rivaye-

te göre 18.000 kişi öldürülü-

yor, asker ölüyor, halk askerle-

ri öldürüyor. İnanılmaz bir şey 

bu! Bir devlet başkanının halkın 

başına geçip, sisteme ve devlete 

karşı isyanı halk ayaklanmasıy-

la bastırıyor ve sonunda ulema 

da tasfiye ediliyor. Ulema tasfi-

ye edileceğini anlayınca senin 

bu yaptığın da şeriata aykırıdır 

diyor. Dikkat edin, işte o zaman 

II. Mahmut yeni bir ordu ihdas 

ediyor. Bu yeni ordu şeriata da 

karşı, ulemaya da karşı aynen 

bugün olduğu gibi, ordu deyi-

mi de oradan geliyor. Ordunun 

şeriata karşı olmaklığı ve özel-

likle dini sistemin dışında tutul-

ması hep 19. yüzyıldaki o derin 

travmadan gelir. 

Şimdi böyle olunca İslâmcılar 

hem devlete, hem Batıcılara, hem 

de resmi ulemaya karşı çıkıyorlar. 

İslâmcılar yeni bir mecra açıyor-

lar. Yani onlar resmi ulemaya da 

karşı çıkıyor. Diyorlar ki, resmi 

ulema çürümüş, devlet zaten 

berbat bir vaziyette, o zaman biz 

İslâm’a dayanarak yeniden diri-

lebiliriz. İşte İslâmcılık budur. 

İslâmcıların ortaya koyduğu  üç 

ana parametresi vardır. Diyorlar 

ki: Kaynaklara yani  Kur’ân ve 

sünnete dönersek, içtihat kapı-

sını açarsak ve cihat ruhunu 

uyandırırsak tekrar dirilebiliriz.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 

da pek içtihat yapılmıyor uzun 

bir süre, özellikle Kanuni’den 

sonra genel bir gerileme var 

imparatorlukta, resmi ulema 

rehavete kapılmış, padişaha 

arkadan fetva veriyor, çok yük-

sek maaşları var, bundan dola-

yı bu iç enerjisini kaybetmiştir. 

Bu yüzden 19. yüzyılda Fransız 

usulüne göre muhakeme yapan 

mahkemeler ihdas ediliyor mec-

buren. Bizde laikliğin arka pla-

nında bu var, yani sene sonunda 

istatistik ortaya çıkıyor, şeriat 

mahkemelerine gidenlerin oranı 

yüzde 10, Fransız mahkeme-

lerine gidenlerin oranı yüzde 

90. Şeriat mahkemeleri çözemi-

yor, içtihat yapılmıyor çünkü. 

Sonunda ulemanın tasfiyesi gün-

deme geliyor. Bu tabii ki sarayla 

ulema  arasında bir çatışma-

ya dönüşüyor. İslâmcılar diyor 

ki, bu böyle olmaz, Kur’ân’a 

ve sünnete döneceğiz, içti-

hat kapısının yeniden açılması 

lazım, Kur’ân’a ve sünnete daya-

narak sorunlara cevap bulma-

mız lazım. Üçüncüsü de cihat 

ruhunun uyandırılması, bunu 

da iki manada kullanıyorlar: Bir, 

o zaman İslâm dünyası Batı sal-

dırılarıyla yüz yüzedir. Batıya 

karşı savaş ruhunu uyandırmak. 

İki, ekonomik ve toplumsal kal-

kınma için cihat. 19. Yüzyılda 

ortaya çıkan, sonra 20. yüzyı-

la intikal eden bu üç husus  

İslâmcıların  temel parametrele-

rini oluşturur. 

‹slâmcılığın Üç Nesli 

İslâmcılığı üç ana döneme 

ayırmak mümkündür: İlk nesil 

İslâmcılar, bunlar 1856-1924  

yıllarını, ikinci nesil İslâmcılar 

1950-2000 arasını, üçün-

cü nesil İslâmcılar da 2000’ler 

ve  sonrasını içerir. İlk nesli 

ele alırken 1856’yı seçmemizin 

sebebi Islahat Fermanı’dır. Yani 

1856’da Islahat Fermanı’nın çık-

ması. Islahat Fermanı  aslın-

da Tanzimat Fermanı’ndan çok 

daha önemlidir, daha kurumsal-

dır ve imparatorluğun kurum-

larının ve idari yapısının içine 

daha çok nüfuz edici özellik-

lere sahiptir. Orada İslâmcılar, 

Müslüman entelektüeller, 

Müslüman aydınlar anlıyor ki, 

artık geri dönüş yoktur, İslâm 
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bir sistemin dışına çıkarılmaya 

çalışılıyor, dolayısıyla oyalanma-

ya da zaman kalmadı, biz ham-

lemizi yapalım diyorlar. Bu eşza-

manlı olarak hem İstanbul hem 

Kahire hem Hint alt kıtasında 

hem de İran’da eşzamanlı olarak 

başlar. Yani İran ulemasında da 

böyle bir hareketlenme meyda-

na gelir, orada usulilerle ahba-

riler birbirine girer, usuli hare-

ket ortaya çıkar. Hindistan’da,  

Mısır’da ve imparatorluğun mer-

kezi İstanbul’da da böylesi hare-

ketlilikler başlar. 

İkinci önemli bir özelliği, 

1856’nın Kırım savaşından sonra 

Osmanlı’nın güvenliğini Batıya 

endekslemesidir. Biz Batı siste-

mine 1856’dan bu yana dâhiliz. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

güvenliğini Batıya endekslemiş-

ler, onun için Batı ittifakından 

çıkamıyoruz. Batı ittifakından 

çıktığımız andan itibaren sanki 

güvenliğimiz tehdit altına gire-

cek gibi bir durum söz konu-

sudur. Batı da bizi, kendile-

rinin güvenliğini koruyan bir 

dünya olarak görüyor ve Batının 

kurumlarının içine bizi katıyor. 

İşte bu, aynı zamanda İslâm bir-

liğinin de sona ermesi demek, 

yani Türkiye’nin İslâm birliği-

nin, dinin öncüsü olma veya 

ortağı veya üyesi olmanın dışına 

çıkıp, Batı dünyasının bir parça-

sı olmasının başlangıç tarihidir. 

Bunu o günkü İslâmcılar çok iyi 

anlıyorlar.

Şimdi İslâmcılık dediğimiz 

zaman birkaç ana parametre üze-

rinden gitmemiz lazım ki, anla-

yabilelim. İlk nesil İslâmcıların 

hedefi bir devlet kurmak değil-

dir, bir İslâm devleti kurmak 

değildir. Devlet vardır zaten, 

Osmanlı devleti Müslüman bir 

devlettir. Bu devleti tekrar İslâmi 

ruhuna geri döndürmek, irca 

etmek, zaten bu devletin kuru-

cu ideolojisi İslâm’dır diyorlar, 

kurucu ideolojisine dönsün. Yeni 

bir toplum kurma tasavvurları 

ve idealleri de yoktur, böyle bir 

hedefleri yoktur. Zaten Osmanlı 

İmparatorluğu bir Darü’l-

İslâm’dır. Fakat Darü’l-İslâm’ın 

problemleri vardır, birinci kay-

gıları bu. İkinci önemli özellik-

leri aydın-ulema profili çizer-

ler İslâmcılar. Yani bir yandan 

Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali 

Suavi gibi Fransızca bilir, Batıyı 

tanır, tiyatroyla, şiirle uğraşır, 

Fransa’yı çok iyi bilirler, ama 

aynı zamanda İslâmi ilimlere 

de vakıftırlar. Yani tefsir, hadis, 

fıkıh, tasavvuf bilir, Arapça, 

Farsça bilir, divan edebiyatına 

hâkim, böyle bir özellikleri var. 

Hem İslâm kültürüne vakıftırlar 

hem de Batı düşüncesine. İkinci 

önemli özellikleri bu. Üçüncü 

önemli özellikleri sivil olmala-

rıdır, ama resmi ulema sınıfı-

na mensup olmamalarıdır aynı 

zamanda. Resmi ulemaya men-

sup değildirler, sivil insanlardır. 

Mesleki olarak da baktığımız 

zaman mühendis, gazeteci türü 

insanlardır bunlar ve bu profilde 

teşekkül ediyorlar.

Şimdi bunların hareke-

ti zaman içerisinde gelişiyor, 

büyüyor, hareket büyüyor ve 

bana sorarsanız aslında inisiya-

tifi bu ele geçirecektir. İslâmcılar 

hiçbir zaman saltanatın yanında 

yer almamışlar, otoriter rejimin 

yanında yer almamışlar, daima 

özgürlük ve daha demokratik 

bir idarenin taraftarı olmuş-

lardır. İslâmcıların ana özelli-

ği budur, yani hiç kimse, ilk 

gününden başlamak üzere hiç 

kimse İslâmcıları otoriter bir 

rejimin yanında gösteremez. 

Hatta padişahlığa karşı olmuşlar 

ve padişah II. Abdülhamid’i hal’ 

etmişlerdir. Bu tartışma hâlen 

devam ediyor. Acaba onu hal’ 

eden  fetva metnini Elmalılı 

Hamdi mi yazdı, yoksa Mehmet 

Akif mi yazdı, hâlâ daha belli 

değil. Bir iddiaya göre Elmalılı 

Hamdi  yazmıştır.

Bir başka şeyin farkına varı-

yor İslâmcılar: Kültürel bakım-

dan Osmanlı İmparatorluğu 

derin bir zaaf geçiriyor. Yeniden 

bir Rönesans yaşaması lazım ve 

aynı şimdi olduğu gibi, 12. yüz-

yıl İtalya’sında olduğu gibi, 9 

ve 10. yüzyıllarda Abbasilerde 

olduğu gibi yeni bir Rönesans 

hareketine girişiyorlar. İslâmi 

metinleri tercüme ediyorlar, 

inanılmaz bir tercüme faaliye-

tine girişiyorlar. Bu hareketlilik 

içinde İslâmcıları, birinci nesil 

İslâmcıları yenilgiye uğratan 

iki önemli gelişme var: Birisi 

Çanakkale Savaşları. Çanakkale 

Savaşları bizim en büyük felake-

timiz oldu. Çünkü savaş başla-

yınca İslâmcı öğrenciler, medre-

seliler hemen cüppelerini çıka-

rıp savaşa koşuyorlar ve 50.000 

İslâmcı şehit oluyor. Bütün ente-

lektüel stokumuz orada tükendi. 
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İslâmcılar burası İslâm âleminin 

de kalbidir, burası elimizden 

giderse bütün İslâm gidecek 

elden deyip gidiyorlar; bilirsiniz 

Çanakkale Savaşlarına literatür-

de aynı zamanda medreseliler 

savaşı da derler. Öğrencilerin, 

medrese öğrencilerinin savaşı-

dır. Gencecik çocuklar, 13 yaşın-

dan 15 yaşına, 17 yaşına varın-

caya kadar. Birinci sebep bu, 

entelektüel stokumuz tükenince 

o kültürel uyanış, o ilim uyanışı 

ve toplumu ayağa kaldıracak 

olan bu öncü insanlar toplum-

dan çekilmiş oluyor, şehit olu-

yorlar. Tabii bu arada Batıcılar 

meydanı boş buluyor. Bunlar 

da askeri olarak, siyasi olarak 

devleti ele geçirince 1923’te o 

zaman İslâmcılık uykuya dalı-

yor. Yani buzdolabına girmiş 

oluyor, tamamen çekiliyor, geri-

ye sadece halk kalıyor, halkın 

önünde hiç kimse yok. Sadece 

imanını kaybetmemek için uğra-

şan bir halk, bu halk ne yapacak 

şimdi? Öncüsü yok, imamı yok, 

hocası yok, âlimi yok, entelek-

tüeli yok, yol göstereni yok?  Bu 

durumda ne yapıyor Anadolu 

halkı, Müslüman halk? Kur’ân’a 

sarılmaya başlıyor. Kur’ân oku-

tacaklar, yer altından Kur’ân 

çalışmaları sürdürülüyor. 

1924’te hilafet ortadan kal-

kınca bütün İslâm âlemi tekrar 

Mekke’de toplanıyor hac mevsi-

minde. O dönemlerin hac ista-

tistiklerine bakın,  hacca giden 

ve gelenlerin de genellikle âlim 

ve entelektüel olduğu hacılardır. 

Onlar da hacda bir araya geli-

yorlar, ne yapacağız? Halifelik 

bitti, nasıl bir araya geleceğiz, 

nasıl var olacağız diye bu soru-

nun cevabını arıyorlar. Sadece 

Türkiye, İran ve Afganistan 

sömürge değil, İslâm dünyasının 

yüzde sekseni  sömürge olu-

yor. Yani bir yanda İslâm dün-

yası yüzde  sekseni  İngilizler 

ve Fransızların, Hollanda, 

Belçikalıların sömürgesi oluyor. 

Zaten oralarda İslâmi rejimler 

yok, yöneticiler de yok, Türkiye, 

İran ve Mısır’da, Afganistan’da 

Batıcı rejimler hakim. Türkiye’de 

Mustafa Kemal, İran’da Rıza 

Pehlevi, Pehlevi hanedanı 1923’te 

iktidara geliyor. Kaçar hanedanı 

sona eriyor, Pehlevi hanedanı 

ele geçiriyor. Afganistan’da Emir 

Han, o da zaten Mustafa Kemal’i 

örnek alıyor. 

Yani Batıcı rejimler kuruluyor 

ve İslâmcılar  siyasal ortamdan 

çekiliyor. Yalnız Mısır’da Hasan 

el-Benna İhvan-ı Müslümin’i 

kuruyor. O da sömürge yöneti-

minde Müslüman toplumu nasıl 

ahlâki bakımdan, sosyal bakım-

dan takviye edebilirim, ayak-

ta tutabilirim, bunu kendisine 

meşgale seçip, faaliyete girişiyor.

‹kinci Nesil ‹slâmcılık ve 
Özellikleri

Diğer ülkelerde de İslâmcılar 

baskı altında yaşadıkları için 

kamusal ortamda bulunmu-

yorlar artık. Fakat ikinci nesil 

İslâmcılığı ortaya çıkaran en 

önemli gelişme İkinci Dünya 

Savaşı’nın sona ermesinin ardın-

dan 1947’de çok önemli bir olay 

1924’te hilafet ortadan kalkınca bütün İslâm âlemi 
tekrar Mekke’de toplanıyor hac mevsiminde. O 
dönemlerin hac istatistiklerine bakın,  hacca giden 
ve gelenlerin de genellikle âlim ve entelektüel oldu-
ğu hacılardır. Onlar da hacda bir araya geliyorlar, ne 
yapacağız? Halifelik bitti, nasıl bir araya geleceğiz, 
nasıl var olacağız diye bu sorunun cevabını arıyorlar. 
Sadece Türkiye, İran ve Afganistan sömürge değil, 
İslâm dünyasının yüzde sekseni  sömürge oluyor. Yani 
bir yanda İslâm dünyası yüzde  sekseni  İngilizler ve 
Fransızların, Hollanda, Belçikalıların sömürgesi olu-
yor. Zaten oralarda İslâmi rejimler yok, yöneticiler de 
yok, Türkiye, İran ve Mısır’da, Afganistan’da Batıcı 
rejimler hakim. Türkiye’de Mustafa Kemal, İran’da 
Rıza Pehlevi, Pehlevi hanedanı 1923’te iktidara geli-
yor. Kaçar hanedanı sona eriyor, Pehlevi hanedanı ele 
geçiriyor. Afganistan’da Emir Han, o da zaten Mustafa 
Kemal’i örnek alıyor. 
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vuku buluyor. Bu ikinci nesil 

İslâmcıların başlama tarihidir. 

1947-1950 yılları arasında çok 

önemli olaylar oluyor. Bu, ikinci 

nesil İslâmcıların da ortaya çıkı-

şını sağlayan ana faktörlerdir. 

Bir tanesi Pakistan’da bir İslâm 

Cumhuriyeti’nin kurulması, bu 

1400 yıllık tarihimizde ilk olan 

bir şeydir. Yani kurucu ideo-

lojisi İslâm olan bir milli dev-

let kurulmuş, daha önce hilafet 

vardı. Hilafetin kurucu ideolojisi 

İslâm’dır, İslâm devletidir, onda 

hiç şüphe yok, fakat milli bir 

devlet değildir, hilafet milli dev-

let değil, bir ulus devlet değildir. 

Modern devlet de değildir, gele-

neksel devlet. İlk defa kurucu 

ideolojisi İslâm olan bir milli dev-

let kuruldu. Zaten 1924’te Reşit 

Rıza ve büyük İslâm âlimleri, o 

günkü İslâm entelektüelleri otu-

rup ne yapacağız diyorlar, hila-

feti tekrar ikame etmek müm-

kün mü? Genellikle Cemalettin 

Afgani’nin yolundan hareketle 

şöyle bir formül üzerinde anlaşır 

gibi oluyorlar: “Bir devlet kur-

mamız lazım, hilafeti tekrar geri 

getirmemiz mümkün değil, bu 

devlet modern bir devlet olacak, 

bunun başka bir yolu gözükmü-

yor” diyorlar. Hatta Cemalettin 

Afgani bu modern milli dev-

leti o kadar çok yüceltiyor ki, 

Şiilerin mehdi inancını modern 

devlete tercüme ediyor âdeta, 

kurtarıcı olacak bu. Bu aslında 

İslâmcıların siyasi düşüncelerin-

de temel bir zaafa da işaret edi-

yor. Üçüncü nesil İslâmcılarda 

ortaya çıkacak olan bu zaafın 

bir bakıma kaynağı odur. Bu 

şuna benziyor: Hilafet tarihen 

gitti, tekrar hilafete dönmemiz 

mümkün değil. Önümüzde belli 

bir devlet var, bu da ulus dev-

lettir, modern ulus devlettir. 

Bu ulus devlet formu içerisinde 

İslâm ve Müslümanlar yeniden 

ortaya çıkacak ve direnecekler. 

Bu ulus devlet kalkınmayı sağ-

layacak, bize güç katacak ve 

tekrar Müslümanlara siyasi ikti-

dar yolunu açacaktır. Bunu şuna 

benzetiyoruz: Nasıl Hıristiyanlar  

üç yüz sene Roma’nın ağır baskı-

sı altında yaşadıysa,  üç yüz sene 

boyunca Roma’yı zihinlerinde 

idealize ettilerse, onu örnek ola-

rak aldılarsa, sanki İslâmcılar 

da 20. yüzyıl boyunca bu milli 

devletin, yeni ortaya çıkan milli 

devletin ağır baskısı altında 

yaşaya yaşaya zaman içerisinde 

bunu idealize ettiler ve onu tak-

lit etmeye başladılar. Bunun ilk 

tarih sahnesinde ortaya çıkması 

1947 Pakistan’dır ve Pakistan 

bütün İslâmcı hareketlerin siyasi 

olarak tetikleyicisi oldu.

İhvan-ı Müslimin o tarihten 

sonra politize oldu ve bir milli 

devlet formu savunmaya başladı. 

Bu da Seyyid Kutup’un hapisha-

nedeyken Mevdudi’nin kitapla-

rıyla tanışmasıyla oldu. Orada 

onları okuyunca ve devamında 

Muhammed Ali Cinnah ve diğer-

lerinin de külliyatını okumaya 

başlayınca İhvan-ı Müslimin de 

bir milli devlet, İslâm devle-

ti dediğimiz, bugünkü modern 

manada bir İslâm devleti fikrine 

ulaştılar. İran da bundan etki-

lendi; Mısır üzerinden Pakistan 

devletinden etkilendi. Bugünkü 

Ali Hamaney Seyyid Kutup’un 

mütercimidir, Farsça müterci-

midir. Onun İslâm-Kapitalizm 

Çatışması kitabını, diğer kitap-

larını kendisi tercüme etmiştir. 

Fakat İran ayrı bir mecra, ayrı 

bir havzadır. İmam Humeyni 

farklı bir şey tasarladı. Hakikaten 

İmam Humeyni bu milli dev-

letin zaaflarının farkındaydı ve 

bunu aşmak için velayet-i fakih 

kavramını ortaya attı. Velayet-i 

fakih son derece önemli bir şey, 

yani İran’da tam şeriat vardı, 

belki tam sonuç vermiyor, fakat 

o bir iddia olarak literatüre girdi. 

Zaten Sünni dünya bunun üze-

rinde hiç düşünmedi bile, anla-

madı bile ne olduğunu. İmam 

Humeyni’nin mezhepler tari-

hine kattığı üç büyük içtihat, 

bunlardan bir tanesi velayet-i 

fakihtir, diğerleri Şiilerin de 

Sünnilerin arkasında namaz 

kılmaları gerektiğini söyleme-

si, takiyyeyi  başta  Sünniler 

olmak üzere  Müslüman olan 

herkese yasaklamasıdır,. Yani bir 

Müslüman’a takiyye yapılmaz, 

can ve mal tehlike altında olma-

dığı müddetçe. Üçüncüsü de 

mehdinin gelmesi için zulmün 

artması gerekmez, tam aksine 

İslâm Cumhuriyeti’nin kurulma-

sı lazım ki, mehdi gelsin. Bu üç 

içtihat İmam Humeyni’nin mez-

hepler tarihine yaptığı büyük 

bir katkıdır. Pakistan İslâm 

Cumhuriyeti’nin kurulması 

Mısır İhvanı’nı, onların kültürle-

rini değiştirdi ve politize olmala-

rını sağladı. 

Türkiye’deki etkisi ise kabaca 

şöyle oldu. Bilindiği üzere İkinci 
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Dünya Savaşı sırasında Türkiye 

Almanları desteklemiş el altın-

dan, demir-çelik vermiş, Alman 

subaylarını İstanbul’a getirtmiş, 

liselerde onlara ders verdirmiş-

tir. Çünkü  Türkiye’nin hesa-

bına göre, İnönü’nün hesabına 

göre Almanlar kazanacak. Fakat 

Almanlar kaybediyor, kaybedin-

ce tabii Türkiye büyük bir tela-

şa düşüyor. Ondan sonra sava-

şın galipleri Amerika Birleşik 

Devletleri ve Rusya, Sovyetler 

Birliği  oturup anlaşıyorlar, 

Türkiye kalıyor ortada. Stalin 

diyor ki: “Boğazlar Antlaşması ve 

Montrö Antlaşması’nı ben tanı-

mam, Kars, Ardahan, Artvin’i de 

istiyorum.” Türkiye ya Stalin’e 

boyun eğecek yahut da gidecek 

Batılılara diyecek ki beni koru-

yun. Gidiyor Batıya, diyor ki: 

“Beni NATO’ya alın, beni koru-

yun!” Amerika Birleşik Devletleri 

ve Batı da diyor ki: “Tamam, 

biz seni alalım, Sovyetler’e karşı 

koruyalım, sen de bizi, güney-

den Avrupa’yı koru! Fakat iki 

şey istiyoruz senden: Bir, çok 

farklı bir sisteme geçeceksin, din 

eğitimini serbest bırakacaksın. 

Çünkü bizim asgari ölçütleri-

miz bunlardır” diyor. Türkiye 

güvenlik kaygısıyla tekrar Kars, 

Ardahan ve Artvin’i kaptırma-

mak, boğazları kaptırmamak 

için kabul ediyor NATO’ya gir-

meyi. NATO’ya girince de çok 

farklı bir sisteme, parlamenter 

rejime geçiyor. Menderes gelince 

biliyorsunuz  ezanı Türkçeden 

Arapçaya çeviriyor, din eğiti-

mine serbestlik tanıyor, İmam 

Hatip okulları açılıyor, Kur’ân 

Kursları açılıyor, bu toplumda 

yeni bir hareketlilik başlıyor. 

Demokratik bir rejim, nispeten 

daha rahat. Bizim aileler böylece 

çocuklarını  medreseye gönde-

rebiliyorlar, yeni bir nesil ortaya 

çıkıyor. 1960’ta ihtilal olunca 

1961 Anayasasında da nispe-

ten kısmi özgürlükler getiriliyor. 

Muazzam tercüme hareketle-

ri başlıyor Türkiye’de. Bu sefer 

Arap aleminden, Hint alt kıta-

sından İngilizce konuşan ülkele-

rin yazdıkları İslâmi kitaplar da 

tercüme ediliyor. 

İkinci nesil İslâmcılık göçle 

başlıyor aslında, yani ikinci nesil 

göçün neslidir. Neden bu göç 

oluyor? Türkiye NATO’ya gir-

dikten sonra Truman doktrini-

nin çerçevesinde Marshall yar-

dım planı alıyor Amerika’dan, 

Amerika Türkiye’ye yardım edi-

yor. Fakat yardımlarının iki şartı 

vardır: “Bunları karayolunda ve 

tarımın makineleştirilmesinde 

kullanacaksın!” O zaman kara-

yollarına çok büyük ağırlık veri-

yor Türkiye. Traktör, makineler 

giriyor tarıma ve diyelim ki, bir 

köyün üç  ayda yaptığı işi bir 

traktör bir günde, iki günde 

yapmaya başlıyor. Köylüler işsiz 

kalınca tutuyorlar karayolunu, 

arabalara binip büyük şehirlere 

gelmeye başlıyorlar ve yeni bir 

göç nesli ortaya çıkıyor. Yani  

Anadolu’nun her tarafından 

insanlar kitleler halinde büyük 

şehre geliyor. Büyük şehre geli-

yorlar, ama büyük şehir parsel-

lenmiş, yani Cumhuriyet Halk 

Partisi var, Adalet Partisi var, 

merkez sağ var, merkez sol var. 

Cumhuriyet Halk Partisi bizim 

gibi dindar, muhafazakâr insan-

ları, mazbut insanları kapıdan 

içeri sokmuyor zaten. Adalet 

Partisi’ne gidiyorsun, müstah-

dem olabilirsin, hoş geldin, sefa 

getirdin, ama sen mesela okul-

da ancak hademe olabilirsin 

başını açıp diyor, başın kapa-

lıysa veya dindarsan. Bu sefer 

Müslümanlar 1969’da siyasi ola-

rak Milli Nizam Partisi etrafın-

da toplanıyorlar, yeni bir siyasi 

hareket başlıyor. İmam Hatip 

okulları gelişiyor ve böyle ufak 

ufak küçük merdiven altı atöl-

yelerde dindar, muhafazakâr 

insanlar ticari hayata başlıyorlar. 

İkinci nesil İslâmcıları birinci 

nesil İslâmcılarla mukayese etti-

ğimizde ikinci nesil İslâmcıların 

hedefinde bir İslâm devleti kur-

mak var. Birinci nesil İslâmcıların 

İslâm devleti kurma hedefi yok, 

zaten devletleri vardı, bunu 

ıslah etmek istiyorlardı. Onun 

için ıslahat hareketleri diyorlar-

dı, ihya hareketleri deniliyordu. 

İslâm’da ihya hareketleri, ıslah 

hareketleri deniliyordu. Fakat 

burada ıslah edilecek bir devlet 

yok, ihya edilecek bir devlet 

yok, o zaman bir İslâm devleti, 

bir İslâm topluluğu hedeflene-

cek, bunu da en iyi ifade eden 

Seyyid Kutup ve Mevdudi’dir. 

Neden bu ikisi? Çünkü Mevdudi 

Pakistan Hintlilerden ayrılacak, 

ama Hintlilerle her şey müşte-

rek, yani dinleri hariç her şey-

leri müşterek. Örfleri, adetleri 

aynı, dilleri aynı, coğrafyaları 

aynı, tarihleri aynı, yemek, mut-

fak kültürleri aynı, ırkları aynı, 
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renkleri aynı, arada tek bir fark 

var, o da dinleri. O zaman bu 

yeni devlet ne temelli olacaktır? 

Din devleti olacaktır. Yani meş-

ruluk alanı sadece dinde olabi-

lir. Orada da tabii hem Gandi 

hem de Müslümanlar mesela, 

Mevlana Ebul Kelam Azad, 

Muhammed Hamidullah gibi 

Müslümanlar diyorlar ki: Yanlış 

yapıyorsunuz diyorlar Cinnah’a, 

sen Hindistan’dan ayrılma, 

çünkü bunu İngilizler istiyor. 

Yakında bütün Hindistan’ın ve 

Asya’nın dini İslâm olacaktır. 

Eğer bu dini bir devletle sınır-

landırırsan diğer din mensup-

larına bunu kapatmış olursun, 

araya bir devlet rekabeti girer. 

Çünkü milli devlet demek reka-

bet demek, rekabet de çatışma 

demektir. Hindistan bloğu altı-

na, İslâm bir devletin sınırları 

içinde bloke edilmiş olur. Tabii 

Cinnah Kemalist’tir, Mustafa 

Kemal’i örnek almıştır. 

Şimdi ikinci nesil İslâmcılar 

bir devlet kurmak istiyor. Bunu 

da en iyi ifade eden Mevdudi 

ve Seyyid Kutup. Dolayısıyla bu 

iki Müslüman alimin, mütefek-

kirin fikirleri bütün İslâm dün-

yasında çok büyük bir yankı 

uyandırıyor, tercüme ediliyor, 

okunuyor. Birinci özellikleri bu, 

ikincisi bunların yani ikinci nesil 

İslâmcıların önder profiline bak-

tığımız zaman bunların aydın 

olduğunu görüyoruz. Ulema 

değil, yani İslâmi eğitim alma-

mışlar, İslâmi ilimlerden haber-

leri yok, dindar, fakat İslâm’ı 

medreseden öğrenmemişlerdir. 

İkinci nesil daha çok mühendis 

ağırlıklıdır. Örneğin Malik Bin 

Nebi’den Necmettin Erbakan’a  

varıncaya kadar daha çok 

mühendis ağırlıklıdır ikinci nesil 

İslâmcılığı. İlim ve ulema gele-

neğinden gelmiyorlar, hedefle-

rinde de bir İslâm devleti var 

ve İslâmiyet de onlar için daha 

çok siyasi vurgusu olan, yani 

siyaset ağırlıklı bir din, onla-

rın söylemlerinde temel vurgu 

budur. Bu etki 1997’ye kadar 

devam ediyor.  Bu süreçte bütün 

İslâm ümmetini, toplumu moti-

ve ediyorlar ve genellikle farklı 

yöntem kullanıyorlar. Mesela, 

ihtilalcı yöntemi kullanan var. 

1975’te Pakistan’da Ziyaül 

Hak’ın bir darbeyle başa gelmesi 

gibi yahut da demokratik yolu 

kullananlar var Türkiye’de oldu-

ğu gibi. İslâmcılar Türkiye’de 

ağırlıklı olarak hep demokratik 

yolu kullanıyorlar. Tamamen 

sivil ve sosyal bir faaliyet içeri-

sinde, kurumları içeriden fethe-

derek, İslâmileştirerek hareket 

ediyorlar. Kabul etmek lazım 

ki, Erbakan’ın çok büyük bir 

hayrı, çok büyük bir faydası 

oldu. Onun hakkını kimse eda 

edemez, iki şey yaptı: Birincisi 

Müslümanları siyasete, meşru 

siyasetin içine soktu. “Eğer  ina-

nıyorsanız, kendinizce bu meş-

ruysa parti kurun, siyaset yoluy-

la örgütlenin ve iktidara ulaş-

maya çalışın!” derdi. İkincisi, 

Müslümanları şiddetten uzak 

tuttu. Yani 28 Şubat’tan çok 

daha ağır bir şey olamazdı. Dedi 

ki: “Bu bir virgüldür, bizim tari-

himizde, yürüyüşümüzde bu bir 

virgüldür, hiç kimse gayri tabii 

bir şey yapmasın. Kimin canı 

çok sıkılıyorsa ormana gitsin, 

orada bağırsın!” Bu sözü meş-

hurdur, hatırlarsınız.

İkinci nesil İslâmcılara bak-

tığınız zaman bunların üç mec-

rada geliştiklerini görüyoruz: 1. 

Siyasi, 2. Sosyal, 3. Kültürel, 

entelektüel mecralar. Siyasi ola-

rak siyaset yoluyla iktidara ulaş-

mak istiyorlar, parti kuruyorlar 

ve siyasetle ilgileniyorlar. Bunu 

anlıyoruz, yani sosyal olarak 

daha çok dini cemaatler ve tari-

katlarla, bunu da iki ana gruba 

ayırıyorlar. Cemaatler tarikat 

değildir, şehirle ortaya çıkmıştır, 

Avrupa Birliği üyelik sürecini devam ettiren bir ülke-
yiz ve Amerika Birleşik Devletleri’yle model ortaklığı 
sürdüren  bir Türkiye olarak Ortadoğu’da var olama-
yız çünkü konumumuz itibariyle Ortadoğu halklarıy-
la her zaman çatışacağız, her kritik noktada Batının 
yanında yer almak zorunda kalacağız. Bu da bizi 
İslâm birliğinden ve bölgeden uzağa düşürecektir. 
Bunun en son örneği Malatya’ya radar sistemlerinin 
yerleştirilmesidir. Biz şu anda, her an İslâm dünya-
sıyla çıkabilecek bir savaşta Batının yanında ve İslâm 
dünyasına karşı bir pozisyonda yer alabiliriz.
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kente aittir ve yeni ortaya çık-

mışlardır. Mesela, köyde bu tür-

den   yapılar yoktur. Bu anlam-

da cemaatler modern yapılar-

dır, yani modern hayatın ortaya 

çıkardığı yapılardır, şöyle ki: 

Göçle beraber insanlar gelmiş, 

birtakım insanlar çıkmış bunları 

kendi etraflarında topluyorlar, 

âdeta çadırlar açıyorlar bunla-

ra. Kütahya’dan, Mardin’den, 

Diyarbakır’dan, Samsun’dan, 

Ordu’dan, Trabzon’dan bir sürü 

insan gelmiş, bunları o çadırların 

içinde topluyorlar, kaynaştırı-

yorlar, şehre intibak ettiriyorlar, 

sosyalleştiriyorlar. Bu son dere-

ce önemliydi ve bu Türkiye’nin 

de avantajı oldu. Yani Türkiye 

1950, 1970 ve 1990’larda üç 

büyük göç dalgası yaşadı.  Eğer 

bu cemaatler ve tarikatlar olma-

saydı bu göç dalgaları toplumu 

altüst eder ve huruç hareketine 

dönüşürdü. Yani şiddet çıkardı 

buradan, fakat cemaatler ve tari-

katlar bunları şehre intibak ettir-

diler, bunları sosyalleştirdiler. 

Tarikatlar zaten baskı altın-

da, ama geleneksel olarak 

Selçuklulardan, Osmanlılardan 

beri hayatiyetini devam ettiri-

yorlar, onlar da aynı şekilde. 

Bunlara sosyal Müslümanlık 

demek caizse, doğrudan siyaset-

le ilgilenmiyorlar, fakat siyaset 

üzerinde çok etkililer, pazarlık-

çıdırlar, Tarikatların ve cema-

atlerin tercih ettikleri bir parti 

yoktur, parti sadakatleri yok-

tur. Hiç pazarlık yapmadıkları 

tek bir parti vardır, Cumhuriyet 

Halk Partisi, o da devletin partisi 

olduğu için. Cumhuriyet Halk 

Partisi dışındaki bütün parti-

lerle pazarlık yaparlar. Nasıl 

yaparlar? Mesela diyelim ki, 

Süleymancılar seçimler gelince 

Adalet Partisi’yle anlaşırlar. Der 

ki: “Ben sana destek vereceğim, 

iktidar olacaksın, dört  sene içe-

risinde bana  yüz elli Kur’ân 

Kursu açma imkânı tanıyacak-

sın!” Demirel de tamam diyor, 

ben bunu vereceğim. Demirel 

riayet eder sözüne, o da ona gider 

oyunu verir, sonra da  kurslarını 

açar. Başka bir seçimde başka bir 

partiyle gider anlaşır,  pragma-

tiktirler aynı zamanda cemaatler 

ve tarikatlar, genellikle yürüyen 

arabada olurlar. Yani hiç risk 

almazlar.

Üçüncü mecraysa kültü-

rel ve entelektüel gruplardır. 

Bunlar envai türlüdür, aslında 

hakikaten en büyük dinamizmi 

de sağlarlar. Dernekler, vakıflar, 

gazeteler, dergiler, yayınevleri, 

bunlar İbrahim (a.s.)’in yıldız-

ları gibidir, batarlar ve çıkarlar, 

hesap etmek, dökümünü çıkar-

mak mümkün değildir, işte asıl 

dinamizm de budur. Bunlar ter-

cümelerle,  tartışmalarla İslâmi 

entelektüel ve fikri hareketi 

meydana getirirler. Bireysel dav-

ranırlar, küçük küçük örgütler, 

cemaatler halinde çalışırlar. Bu 

özellikleri ile İslâmi siyaseti ve 

sosyal Müslümanlığı da etkiler-

ler, sesleri çok çıkar, onları bir 

bakıma da denetlerler.  

Üçüncü Nesil ‹slâmcılık ve 
Gelecek Perspektifi 

Ana hatlarıyla özetlediğim bu 

süreç 28 Şubat 1997 ile âdeta 

sona erdi. 28 Şubat Türkiye 

açısından çok ağır bir travma 

oldu, bilhassa İslâmcı hareket-

ler açısından. İran’da da İmam 

Humeyni dönemi tamamen 

sona erdi, Muhammed Hatemi 

üçüncü cumhuriyeti  ilan etti. 

Orada da temel bir kırılma mey-

dana geldi. Pakistan’da temelli 

bir kırılma meydana geldi, iki 

binlere doğru o ittifak dağıldı. 

Mevdudi’nin hareketinin iktidar 

olamayacağı anlaşıldı, böylece 

marjinal bir İslâmi grup olarak 

kaldı. İhvan-ı Müslimin çok şey 

yaptı orada, siyasete dolaylı yolla 

girme kararını verdi ve üçüncü 

nesil İslâmcılar dönemi başladı. 

Üçüncü nesil İslâmcılar dönemi 

henüz daha yeni başlayan ve 

tecrübe etmekte olduğumuz bir 

dönemdir. Bu çok müphem, çok 

karmaşık, çok flu ve bıçak sırtın-

da giden bir dönemdi. Yani nasıl 

gelişeceğini çok iyi bilmiyoruz. 

Bana sorarsanız,  Türkiye tecrü-

besi açısından baktığınız zaman 

çok iyi sayılmaz, ama dünyadaki 

gelişmeler, bölgedeki gelişme-

ler ve Türkiye’deki toplumsal iç 

dönüşümü hesaba kattığımızda 

önümüzdeki dönem özellikle bu 

başlayan Arap baharının da des-

teğiyle İslâmcılığın yeniden sah-

neye çıkacağını, ama çok güçlü 

bir biçimde yeniden gündeme 

geleceğini düşünüyorum.

Üçüncü dönem İslâmcıların 

Türkiye’deki uğradıkları en 

büyük kırılmayı  üç noktada ele 

almak gerekir: Birisi İslâmcılar 

ikinci nesil İslâmcıların mirasını 

devam ettirip, iktidarın yapısını 

sorgulamadan iktidarı ele geçi-

rirse, iktidar olacaklarını düşün-
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düler. Fakat bu bir eğri cetveldir. 

Bu eğri cetvelle düz bir çizgi 

çizeceklerini zannettiler, bu eğri 

cetvelin düz çizgi çizmediğini 

şimdi anlıyoruz. Yani  on senedir 

iktidardalar, iktisat politikaları-

na, sosyal politikalarına ve ulus-

lararası ilişkilerine baktığımız 

zaman, bu üç ana parametreye 

baktığımız zaman aslında başa-

rısız, yani İslâmcılık açısından 

başarısız olduklarını ben düşü-

nüyorum. İktisat politikalarına 

baktığımız zaman sermaye ve 

statüler el değiştiriyor, yeni bir 

zenginler zümresi ortaya çıkıyor, 

fakat milli gelir adil paylaştı-

rılmıyor. Yoksulluk devam edi-

yor, eşitsizlik giderek büyüyor. 

Halbuki İslâmcı bir rejimin bu 

eşitliği, gelir adaletini sağlaması 

refahı daha çok tabana yayma-

sı icap eder. Sosyal politikala-

ra baktığınız zaman şehirlerde 

nüfus aşırı bir biçimde yoğun-

laşmış, şiddet potansiyeli çok 

yüksek, takip edilen yol haritası 

aileyi çözüyor, şu anda boşan-

ma oranlarında inanılmaz bir 

artış var, bireyselleşme fazlasıyla 

artmış, din kişisel bir tercih ve 

bireysel bir özgürlüğe dönüş-

müş, bütün reform politikaları, 

bütün sosyal politikalar Avrupa 

yol haritasının kriterleri doğrul-

tusunda cereyan ediyor. 

Uluslararası ilişkilere baktığı-

mızdaysa, kendi başına hareket 

ettiğinde çok başarılı, komşu-

larla sıfır ihtilaf politikası böyle 

bir şeydi, Amerika’yı ikna etmiş-

lerdir. Sen bu bölgeyi iyi bilmi-

yorsun, biz bu bölgeyi iyi bili-

riz, sen bizim işimize karışma. 

Bu biraz da Turgut Özal’dan 

kalma bir şeydir. Kendi başları-

na kendi yöntemleriyle hareket 

ettiklerinde çok başarılı oldular. 

Neredeyse Türkiye, Irak, Suriye 

ve Ürdün’de ortak Bakanlar 

Kurulu, ortak bir hükümet dahi 

oluşturuyordu, ama ne zaman 

ki, tekrar Batının baskısı altına 

girince her şey altüst oldu ve 

nihayet bugünkü noktaya gel-

dik.

Bizim Batıdan ayrılmamız 

mümkün gibi görünmüyor, 

bana göre mümkün, tabii dışa-

rıdan  bakarak söylüyorum. Biz 

NATO ittifakının bir üyesiyiz, 

Avrupa Birliği üyelik sürecini 

devam ettiren bir ülkeyiz ve 

Amerika Birleşik Devletleri’yle 

model ortaklığı sürdüren  bir 

Türkiye olarak Ortadoğu’da var 

olamayız çünkü konumumuz 

itibariyle Ortadoğu halklarıyla 

her zaman çatışacağız, her kri-

tik noktada Batının yanında yer 

almak zorunda kalacağız. Bu da 

bizi İslâm birliğinden ve bölge-

den uzağa düşürecektir. Bunun 

en son örneği Malatya’ya radar 

sistemlerinin yerleştirilmesidir. 

Biz şu anda, her an İslâm dün-

yasıyla çıkabilecek bir savaşta 

Batının yanında ve İslâm dün-

yasına karşı bir pozisyonda yer 

alabiliriz. Çok basit bir örnek 

vereyim: Diyelim ki, İsrail İran’a 

bir füze attı o nükleer tesisi 

imha etmek için, İran da ona 

karşılık vermek üzere füzeleri-

ni ateşledi, füzeler havadayken 

Malatya’dan haber verdi radar 

sistemi, İran’ın şu bölgesinde şu 

üç füze kalktı, hızları şu kadar, 

kalkış yerleri şudur, hedefle-

ri de şudur. Romanya’dan da 

NATO’nun füzeleri ateşlendi, 

İran’ın füzelerini imha etti. İran 

ne yapacak? Malatya’yı vuracak 

değil mi, radarları imha etmek 

için, biz ne olduk şimdi bir 

anda? İran’la savaş haline girmiş 

olduk. Neden, bizim İran’la ne 

alıp veremediğimiz var? 1639 

yılından beri bizim İran’la ciddi 

bir ihtilafımız olmadı, İran bizim 

kardeşimiz, Batı dünyasına karşı 

savaşıyor. Bir sürü hatası var, 

onda hiç şüphe yok, fakat bu 

bizi onunla savaş noktasına 

getirmez. Bu bizim Batı ittifakı 

içerisinde olmamızın zorunlu bir 

sonucudur. Bu on sene içerisin-

de acaba ne yapılabilirdi bu ayrı 

bir soru, ayrı bir konudur. Fakat 

İslâmcılığın geldiği şu noktada  

sol, sağ ve İslâmcılığı yeniden 

gözden geçirmek te fayda var.

Solun bugünkü dünyada, 

Türkiye’de ve bölgede hiçbir 

karşılığı yok. Ne dünyada bir 

karşılığı var ne bölgede bir kar-

şılığı ne de Türkiye’de. Sebebi 

de gayet açık: Burası sanayi dev-

rimi yaşamadı, bu bölge sanayi 

devrimi yaşamadı, işçi sınıfı da 

yok, çalışanı vardır, yoksulları 

vardır, açları vardır, mahrumları 

vardır, fakat bunların sınıf bilin-

ci yoktur. Bunların tarihinde ne 

materyalizm ne proletarya ne 

de burjuvazi var karşılarında. 

Bunlar hayatlarının düzelmesini, 

refahtan daha çok pay almayı 

isterler o kadar ve bu da çok 

tabii bir şeydir. Bunun karşısın-

da liberal bir ekonomi var. Şu 

anda hükümetlerin takip ettiği 

Amerika’nın ve bütün dünya-

nın herkese empoze ettiği liberal 

politikalar söz konusudur. Bu 

liberal politikalar, daha çok eşit-

sizliğe sebebiyet veriyor, daha 

çok açlığa, daha çok yoksulluğa 
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mahkûm ediyor toplumu. Tam 

da bu süreçte, daha adil bir 

dünyayı, daha ahlâklı bir dün-

yayı, daha özgür bir dünyayı 

vaad eden bir İslâm var. Benim 

kanaatime göre Ortadoğu’da da 

bütün bu ayaklanmaların altında 

yatan şey budur. Baskı rejimleri-

ne bir tepkidir, incinmiş guru-

nu tekrar ayağa kaldırmaktır, 

adalet arayışı, eşitlik arayışıdır 

bu. Bugün ne liberalizm ne sol 

bunu söyleyebilecek durumda 

değildir. Yeniden İslâm, yeniden 

bir İslâmcılık geliyor. Türkiye 

bu tecrübeyi yaşamak zorun-

daydı, bu üçüncü nesil İslâmcı 

bu mu acaba onu bilmiyoruz, 

ama öyle mi demek gerekir ben 

de tereddütteyim. Fakat bu tec-

rübeyi yaşadık ve bu tecrübeden 

de bir sonuç çıkarmamız icap 

ederse, şunu çıkarıyoruz birinci 

nesil ve ikinci nesil İslâmcılığı 

üzerinden: 1. Devleti ele geçir-

menin herhangi bir manası yok, 

ele geçiriyorsun. Üçüncü nesil 

İslâmcıların İslâm devleti kurma 

fikri yok, ne var? Devleti ele 

geçirme fikri var. Birincilerde 

zaten devlet vardı, ıslah edece-

ğiz, ikinciler devlet kuracağız, 

üçüncüler devlet var, onu ele 

geçirelim diyorlar. Ele geçiriyor-

sun, fakat bu devlet haksızlığı, 

eşitsizliği, adaletsizliği üretme-

ye başlıyor. Sen zengin oluyor-

sun, sonradan görme zenginle-

rin ortaya çıkıyor. Yani jeeplere 

binen, pahalı eşarplar takan, get-

tolarda oturan zenginler zümre-

si ortaya çıkıyor, senin mafyan 

ortaya çıkıyor. Fakat toplumun 

geneli senden istifade edemi-

yor ve bu sefer Müslümanlığa 

karşı mahrum kesimlerde bir 

nefret ve husumet meydana geli-

yor. Alevi’si, Kürt’ü,  yoksulu, 

CHP’lisi, MHP’lisi bunun sorum-

lusu İslâmcılıktır diyor. Bak işte 

siz iktidar oldunuz, Türkiye’yi 

ne hale getirdiniz diyor.

O halde iktidar yapısını ve 

devletin kendisini yeniden sor-

gulamak, yani bunun İslâmi 

olanı nedir demek, gerekiyor. 

İkincisi önder profilinin mut-

laka ilmi ve kelami bir temele 

oturması lazım. Yani bir insanın 

sadece iyi bir siyasetçi, kitleleri 

motive eden bir siyasetçi olması 

yetmez. Yetmediğini biliyoruz, 

bu demokrasi öyle bir sistem 

ki, kendi tercihini size istetiyor 

ve siz sanki kendiniz seçmiş 

gibi, sizin temsilcinizmiş gibi 

seviniyorsunuz ve mutlu olu-

yorsunuz, fakat her şey onun 

istediği çerçevede devam ediyor. 

Hani meşhur bir piramit vardır, 

demokrasi için birebir uyuyor. 

Alt tabakada melekler var, onla-

rın hepsi seçmendir. Tertemiz 

niyetlerle giderler oy verirler. 

Orta tabakada çakallar vardır, o 

da müteahhitler, komisyoncular, 

ihaleciler, aracılar, tefeciler ve o 

piramidin üstünde şeytanlar var-

dır. O şeytanlar da stratejistler, 

uzmanlar, ne olduklarını bile-

mediğimiz danışmanlar, ulusla-

rarası ilişkileri olan, irtibatları 

olan kişiler, bunlar o işi bilir. 

Yukarıda bir karizma vardır, 

sembol bir karizmadır. O kariz-

ma da ne olduğunu bilmiyor, 

ama onu dolduruşa getiriyor. 

Sen kahramansın, sen yöneti-

yorsun, hiç merak etme, her 

şey senin kontrolünde, kararları 

ona aldırıyorlar, o karizmayla 

melekler arasında muazzam bir 

iletişim vardır, o onları motive 

ediyor ve aşağıdakiler de hep 

bekliyor bir şey olacak diye ama 

olmuyor. Yeniden oturup daha 

makul, daha sakin düşünmemiz 

gerekir. Acaba biz bu çakalları ve 

şeytanları nasıl devre dışı bıra-

kıp daha adil, eşitlikçi, özgür bir 

dünya, ahlâklı bir dünya oluş-

turabiliriz ama bedeni özgür-

leştiren bir dünya değil, hazları, 

zevkleri özgürleştiren bir dünya 

değil, aklınızı, fikrinizi, ruhu-

nuzu özgürleştiren bir dünya; 

yoksa liberalizmin özgürlüğü 

hakim olmamalı! İslâmcılık çok 

büyük bir tecrübe yaşıyor ve 

Türkiye şu anda İslâm dünyası-

nın merceği altında. Bakıyorlar 

Türkiye’de insanlar ne yapıyor-

lar, ama zannetmeyin ki, İslâm 

dünyası Türkiye’ye âşık ve hay-

ran, öyle değil, hiç öyle değil, 

onların da âlimleri, aydınları, 

entelektüelleri var. Türkiye tec-

rübesini çok dikkatli bir biçimde 

süzgeçten geçiriyorlar, ne alma-

ları gerektiğini anlamaya çalı-

şıyorlar ve maalesef geldiğimiz 

nokta itibariyle bizim çok da 

iyi bir model olamayacağımıza 

kanaat getiriyorlar. Onun için 

bize diyorlar ki, bize ağabeylik, 

dedelik yapma, tecrübeni bize 

aktar, biz kardeşiz, yeni bir dün-

yayı beraber kuracağız, aslında 

sen de çok iyi bir durumda 

sayılmazsın. Bundan sonrasını 

hepimiz beraber  göreceğiz.
 

*    Ali Bulaç’ın Araştırma ve Kültür Vakfı’nda

     10 Aralık 2011’de yapmış olduğu konuş-

madan hareketle oluşturulmuştur.
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Abdurrahman ARSLAN

İslâmcılık Modern Dünyayı
Nasıl Anlamlandırıyor?*

I

H em İslâmcılık, hem de 

modernlik biraz açıklama-

ya muhtaç iki farklı olgu  diye 

düşünüyorum. Bir defa, öncelikle 

bir modernlikten başlayıp sonra 

da İslâmcılık üzerinde durup asıl 

mevzuumuza geçmemiz gerekir. 

Yani kısa bir açıklama yapmak 

lazım diye düşünüyorum. Modern 

dünyayla modern olmayan dün-

yayı birbirinden ayıran şeyler ne? 

Âcizane gördüğüm süreçte bugünü 

ifade etmek için postmodernizm  

kavramını kullanıyoruz. Çoğu 

zaman da Müslümanlar diyor 

ki: “Yani tamam da, modernlik-

ten postmodernliğe geçtik diyor-

sunuz ama hayat devam ediyor.” 

Doğru, gerçekten de biraz öyle. Sık 

sık söylediğim gibi, evdeki masa 

örtülerinin buruşuk hâli olmasay-

dı belki postmodernizmi anlata-

mazdık insanlara. Modernlik de 

biraz öyle. Yani hayat bir bakıma 

o devam eden hâliyle ya da kurul-

muş o olagelen hâliyle devam edi-

yor. Olmakta olana baktığımızda 

aslına bakarsanız öyle çok keskin 

böyle anlık değişimler yok. Fakat 

her zaman hayat dediğimiz olay 

belli bir bilgi biçiminin üzerine 

kuruludur. Biz çok zaman bunun 

farkında olmayız. Çok zaman da 

yaşadığımız hadiselerle ilgili genel 

birtakım analizler yaptığımızda ya 

da mesela hastalandığımızda ya 

da bir suç işlediğimizde yasanın 

önüne gittiğimizde bir kanunla 

karşılaşırız. Aslında sadece kanun-

la karşılaşmayız. Yine orada da 

gözümüzden kaçan önemli bir 

husus vardır. Çünkü o kanunun 

da arkasında onu besleyen bir bilgi 

biçimi vardır ve hiçbir bilgi biçi-

mi de tarafsız değildir, mutlaka 

taraflıdır. İslâm’ın ki de taraflıdır, 

zaten bunu İslâm başından itiba-

ren açıklıyor. 

Bilginin evrensel, düşünce-

nin evrensel olduğunu söyleyen 

Batılılar da günümüzde bunun 

böyle evrensel olmadığını söy-

lüyorlar. Hatta enteresan bir 

şey, Müslümanlar evrensellik-

ten bahsediyor, bence üzerinde 

çok düşünmediğimiz bir kavram. 

Batılılardan bir kısmı da, yani biz 

de diyebiliriz, mesela biz evren-

sel olanla emperyalizmi nasıl bir-

birinden ayırt edebiliriz? Bu da 

ciddi bir sorundur, ama biz onla-

rın ürettiğini papağan gibi tek-

rar ettiğimizden dolayı temellere 

bir türlü inemiyoruz. Problem bu, 

ama benim kişisel olarak naçiza-

ne fikrim, ümidim postmodern 

dediğimiz bu yeni dünyayla bir-

likte belki de bu temellere inmek 

gibi bizi bir zaruretle karşı karşıya 

getirecektir. Ümidim odur. Çünkü 

bu aynı zamanda bizi zorluyor 

buna. Artık bu modernliğin nefsi 

müdafaa dönemini biraz geçirdik. 

Şimdi yeteri kadar moderniz artık, 

ondan dolayı da bazı şeyleri kay-

bettiğimizin farkındayız ve tek-

rar yeniden köklere, bu anlamda, 

İslâmcılığın dediği anlamda değil, 

ama bilgi anlamındaki köklere 

dönmekte fayda vardır diye düşü-

nüyorum ve de galiba bu süreç 

bizi zorunlu olarak oraya götü-

rüyor. Eğer Müslümanlar görü-

nüşte Müslümanlık deyip işte biz 

erkekler sakal bırakarak, kızla-

rımız, hanımlarımız da başlarını 

örterek böyle bu işi geçiştireceksek 

ona bir diyeceğim yok, ama yok, 

eğer bunun bir ilmi temeli vardır 

ve bizim de bu ilmi temellere 

dönmemiz gerekir diyeceksek bu 

iş böyle gitmez. En azından ben 

böyle düşünüyorum. 

Peki, o zaman modernlik neydi? 

Mademki o hayatın bir kuruluş 

dönemi vardır, Batıda ortaya çıktı 

bu iş. Batıda çıkmış hâliyle işte 

onların bir  kuruluş dönemi vardır. 

İşte eski Greklerden, Yunanlardan 

gelen, işte Hıristiyanlıkla birlikte 

kendine göre bir şekil bulan bir 

hayat dönemi vardır.  Ne oldu 

da Rönesans dediğimiz dönemde 
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modernlik dediğimiz bir şey çıktı, 

toplumun hayatında da bir deği-

şim oldu? En azından meydana 

çıktığıyla değişimin hızlı bir şekil-

de anlaşılması arasında nereden 

baksanız uzun sayılabilecek bir 

zaman geçti. Birdenbire hayat eski 

ritminden farklı bir ritme, değişim 

ritmine döndü. Aşağı yukarı bizim 

de hayatımız böyle. 

Modernlik neydi? Böyle çok 

kabaca tabii modernliği herhangi 

bir sebebe indirgemek çok indirge-

meci bir şey olur, ona da haksızlık 

olur. Çünkü bazen bakıyorsunuz 

ki milyonlarca karmaşık sebebin 

içerisinden bir şey çıkıyor ortaya, 

ama birbirini besleyen, birbirini 

nakzeden, yani reddeden, birbirini 

kabul eden, öyle çok karmaşık bir 

süreç. Öyle karmaşık bir süreç ki 

sanki Allah birçok şeyi o yıllarda 

bir araya getirmiş. Matbaanın ica-

dından tutun da bilginin değişi-

mine kadar olan bütün süreçleri 

bir araya getirmiş, böyle bir şey. 

Eğer bütün bu karmaşıklığı ve 

modernliğin de o karmaşık dün-

yasını basite indirgersek belki de 

şöyle dememiz mümkün. Kitaba 

ya da tanrıya, ama genel olarak 

da kitaba bağlı bir düşünce, yaşa-

ma faaliyetinde akla dayalı bir 

düşünce ve faaliyet alanına, bir 

bilgi üretme biçimine geçiş olarak 

bunu izah etmemiz mümkündür. 

Çünkü o döneme kadar insanlar 

doğumdan ölümüne kadar karşı-

laştıkları bütün sorunları kutsal 

kitaba müracaat ederek çözmeye 

çalışıyorlardı. Kutsal kitabın tem-

silcisi Hıristiyan dinindeki din 

adamlarıydı ve o din adamları 

sadece bu kitabı okuyup yorum-

luyordu, insanların sorunlarını da 

buna göre çözüyordu. Fakat artık 

bu süreçten sonra kutsal kitabın 

otoritesinin yerine aklın otorite-

si geçti. İnsanlar artık akıllarına 

müracaat ederek sorunlarını akılla-

rıyla çözmeye çalıştılar. Dolayısıyla 

dün bir tek kitap vardı, insanlar 

ona göre sorunlarını çözüyorlardı, 

ama modernlikle birlikte her akıl 

bir bakıma yeni bir kitabın yerine 

geçti, herkes kendi aklına göre 

sorunlarını çözmeye çalıştı. Tabii 

bunları da belirleyen bir üst akıl da 

vardı devlet aklı diyeceğimiz, daha 

sonra eğitimle, işte deyim yerin-

deyse terbiyeyle, bilgiyle, vesai-

reyle oluşturulan büyük bir akıl 

vardı. Biz o büyük aklın içerisinde 

kendi küçük akıllarımızı kulla-

narak sorunlarını çözmeye çalışı-

yorduk. Dolayısıyla da modernlik 

basitçe ifade edersek bir bakıma 

kutsal kitabın yerine aklın ikame 

edilmesiydi 

Tabii bu bilgi düzeyinde başka 

bir şeyi de beraberinde getiriyor-

du. Bilginin üretilmesinde artık 

kutsal kitap söz konusu değildi. 

Şimdi bu geçiş birçok şeyi değiştir-

di. Yani insan tanımını değiştirdi, 

yeni bir insan birlikteliği olarak 

beşeri birliktelik biçimi olarak top-

lum dediğimiz kavram ortaya çıktı. 

Onun siyasal birliği olan ulusdev-

let ortaya çıktı. Bilginin mahiyeti 

değişti ve amacı değişti. Eskiden 

öteki dünyayı hedef alan bir bilgi 

biçimi insanı iyi ve muttaki, dindar 

yapmak isteyen, ister Hıristiyanlık 

anlamında, ister Müslümanlık 

anlamında dindar yapmak isteyen 

bir bilgi biçiminin yerine modern 

bilgi dediğimiz bilimsel bilgi aldı 

ve bu dünyadaki sorunların çözü-

mü için, bu dünyadaki yeni emel-

lerimizi gerçekleştirmek için öyle 

bir bilgi biçimi ortaya çıktı. Bu 

bilgi tabiattan elde edilecek bir 

bilgiydi, mutlaktı, doğruydu, bun-

dan dolayı da aynen kutsal kita-

bın dediği gibi kendisinden şüphe 

edilmemesi gerekirdi. Bu amaçla 

ortaya çıktı. Dolayısıyla kendisine 

verilen bir sürü siyasi, sosyal pro-

jelerle beraber çıkıp geldi. 

II

Tabii burada şöyle de algıla-

mamak lazım: Kutsal kitapları 

anlamak için de akla ihtiyaç var. 

Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de burada 

akla karşı bir pozisyon söz konu-

su değil, aklı ilahlaştırmak gibi 

bir şeyle malul galiba modern-

lik. Çünkü doğrusunu ister-

seniz bunu böyle detaylı olarak 

ele aldığımızda  çok daha faydalı 

olur diye düşünüyorum. Şimdi 

modernlik bir akıl tanımı yaptı. 

Aslında bu akıl Aristo’dan beri 

gelen ya da Eflatun’dan beri gelen, 

Hıristiyanlık içinde yer eden, 

orada bir bakıma kuluçka devre-

Kanaatla düşünceyi modern dönemde birbirinden 
ayırmak ciddi bir sorun olmuştur. Çünkü insanlar 
tabiattan bilgi elde edeceklerdir, ama bunu o üreten 
insanın kendi kanaatiyle karışmaması lazım. Çünkü 
öyle olsa bilgi objektif olmayacak, sübjektif olacaktır. 
Çünkü burada bilgi iki vasfıyla öne çıkarılıyor. Bilgi 
objektiftir, yani nesneldir. Dolayısıyla da bundan dola-
yı da o evrenseldir.
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sini ya da orada birtakım faaliyet-

lerde bulunan, Hıristiyanlık adına 

faaliyetlerde bulunan, sonra da 

Rönesans’la birlikte yeniden ortaya 

çıkan, bu defa da modern dünya 

adına faaliyette bulunan bir akıl-

dan bahsediyoruz. Kanaatime göre 

Batının bütün tarihsel süreçlerinde 

bugüne kadar akıl pek değişmedi, 

fonksiyonu değişti, iştigal alanla-

rı değişti. Çünkü aklın dün kut-

sal kitaba yönelik ufku sonradan 

tabiata yöneldi, ama aklın bizzat 

kendisi üzerinden bir şey konu-

şulmadı. Şimdi tabii ki akla daya-

lı, yani akla dayalı dediğimizde 

de modernlik rasyonel olanı ifade 

eder. Yani işte mesela bilgi mesele-

sinde yöntemin imkânlarıyla insa-

nın kendisine ait bir düşünceyi, 

yani ona kanaat diyorlar. Kanaatla 

düşünceyi modern dönemde bir-

birinden ayırmak ciddi bir sorun 

olmuştur. Çünkü insanlar tabiat-

tan bilgi elde edeceklerdir, ama 

bunu o üreten insanın kendi kana-

atiyle karışmaması lazım. Çünkü 

öyle olsa bilgi objektif olmayacak, 

sübjektif olacaktır. Çünkü burada 

bilgi iki vasfıyla öne çıkarılıyor. 

Bilgi objektiftir, yani nesneldir. 

Dolayısıyla da bundan dolayı da o 

evrenseldir.

Böyle olunca da tabii ki böyle 

nesnel olabilmesi için de onun 

kanaatten, düşüncenin kanaatten 

ayrılması lazım. Ayırt edebilirsek 

eğer o nesnel bilgiyi elde edecek-

tir modernlik. O da ancak işte 

yöntem dediğimiz onunla, yani 

yöntemin aracılığıyla kanaat ve 

düşünce birbirinden ayrıştırıla-

cak, bilimsel bilgi dediğimiz bilgi 

kanaat ona müdahale etmeden, 

karışmadan ayrılacak ve o evrensel 

bir bilgi olarak önümüze gelecek. 

Yani Çinli de onu sofrasında kulla-

nacak, Müslüman da onu kullana-

cak, vesaire ve burada da bu bilgiyi 

üreten akıl evrensel bir akıldır. 

Tabii ki evrensel akıl derken de 

dediğim gibi Aristocu, Eflatuncu, 

yani Batının tanımladığı bir akıl-

dır aşağı yukarı. Ve bu aklı siz 

Hıristiyan bir din adamında da 

görebilirsiniz, Marks’ta da göre-

bilirsiniz, Hegel’de de görebilirsi-

niz. Birbirlerine ideolojik olarak zıt 

olmalarına rağmen aslına bakar-

sanız aynı akıldan hareket ederler 

ya da aynı aklı kullanırlar. Şimdi 

biz Müslümanlara gelince bu son 

dönemlerde mesela benim de dik-

katimi çeken eleştirilerden biri, 

daha doğrusu bu konuda konuştu-

ğumuzda bu aklı ret mi edeceğiz? 

Çünkü Müslüman’ın da zihninde 

bir akıl var. Dolayısıyla da akla 

yönelik herhangi bir eleştiri ya da 

modern dünyayı akılcı bir temelde 

kurdular dediğimizde eğer biz de 

mantıksal bir sonuç olarak biz de 

modernliğe karşıysak demek ki 

biz akla da karşıyız gibi bir neti-

ce çıkardı Müslümanlar. Üstelik 

de çok farkına varmadan özellikle 

de mesela Gazali’yi Müslümanların 

eleştirisi onun aklı reddetmesi üze-

rine ya da aklın ihmal edilmesine 

sebep olan bir adam olarak da 

tanımlanmıştır.

Şimdi buradaki problem şu: Bir 

kere İslâm’ın akıl dediğiyle moder-

nin akıl dediği arasında bir mahi-

yet farkı var. Yani mesela taşla su 

gibi, aradaki farkı düşünün, bunun 

gibi bir fark var. Nüans değil, yani 

bunu bilelim. İkinci husus ikisinin 

de yerleri, yani anlayabilmemiz 

için bize yaklaştırılmış oldukları 

mevkilerine baktığımızda ikisinin 

de yerleri çok farklıdır. Birinde 

akıl derken beyni kastediyor, ratio 

dediğimiz şeyi, birinde İslâm akıl 

dediğinde de kalbi kastediyor. 

Yine benim öğrendiklerimin için-

de İslâm asla akıl demiyor. Genel 

olarak da akletme fiilini kullanı-

yor. Yani burada bir isimden çok 

bir fiille karşı karşıya geliyoruz. 

Dolayısıyla buradaki sorun aklı 

reddetmek değil, ama belli bir akıl 

biçiminin üzerinde konuşmaktır. 

Bir de modernlik belli bir akıl 

biçiminin üzerinde konuşmuştur. 

İslâmiyet de zaten böyle bir şeyden 

bahsetmektedir. Onun için ben sık 

sık şunu ifade ediyorum, İslâmiyet 

akıl dini değildir, akıl inşa eden 

bir dindir. Çünkü akıl, insan bede-

nindeki kimliği hemen hemen en 

belirsiz organdır. İşte akciğerlere 

buradan kirli kan girer, buradan 

temiz çıkar, ama ona başka bir şey, 

mesela su verseniz o suyu temiz-

lemez, öyle bir görevi yok, zaten 

öyle fonksiyonu yok. Ancak akla 

ne tür bilgi verirseniz o bir bakıma 

o bilginin ışığında çalışır, ona göre 

bir netice çıkarır.

Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’de 

defalarca tekrar edilen “akıl etmez 

misiniz?” ifadesiyle düşünmenin 

belli bir biçimine dikkat çekilir. 

En azından benim kişisel olarak 

çıkardığım netice bu. Allah katın-

da muteber olan düşüncenin belli 

bir biçimine orada atıf vardır diye 

düşünüyorum. Yoksa akıl faaliyet 

gösteriyor, düşünüyor. Yani Çin’in 

dünya görüşü içinde düşünü-

yor, Hıristiyanlığın dünya görüşü 

içinde düşünüyor, birçok dünya 

görüşü içerisinde akıl düşünüyor. 

Kültürün içinde düşünüyor ya da 

beden sahibi olan insanın yaşadığı 

şartların içinde düşünüyor. Burada 

bir problem yok, aklın göre-

vi düşünmektir, ama onun nasıl 

düşüneceğini sağlayan onun bes-

lendiği dünyadır. Yani akıl neyin 

içinde sosyalleşmişse deyim yerin-

deyse ki ben kişisel olarak bunun 

böyle daha açıklayıcı olduğunu 
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düşünüyorum, akıl neyin içinde 

sosyalleşmişse o dünya görüşüne 

göre bilgi üretmektedir. Mutlaka 

onun ürettiği bilginin içinde, içe-

riğinde o dünya görüşünün emel-

leri var, beklentileri var, öncelediği 

sorunlar var ve gelecek kaygısı 

vardır ve bilgi böylesine üretilir. 

Bundan dolayı da mesela Gazali 

aklın görebilmesi için ışığa ihti-

yacı vardır der, o ışık da vahiydir 

der. Dolayısıyla da burada aklı 

reddetmek diye bir şey yok, ama 

modernliğin aklını reddetmek diye 

bir şey diyorsanız evet, ben o aklı 

reddediyorum. Çünkü ben naçi-

zane bilgilerim ışığında o aklın 

Müslümanların kullanabileceği 

bir akıl olmadığını düşünüyorum. 

Ancak buna rağmen ilkokuldan 

itibaren üniversitede, -ilahiyatlar 

da buna dâhil olmak üzere- bütün 

bir eğitim o akıl üzerine kurul-

muştur. Müslümanları esas tehdit 

eden budur. O akıl ve o aklın 

üzerine kurulu o bilgi biçimidir. 

Biz Müslüman olabiliriz, ama o 

akıl tarafından şekillenen zihnimiz 

daima Müslümanlığımızla kendi-

si arasında bir yarık, bir yırtın-

ma yaratmaktadır ve yaratıyor da. 

Bugün bu daha açığa çıkmaya baş-

ladı diye düşünüyorum. İşte laik-

lik de zaten budur, bir cehdinde 

de laiklik de bir bakıma da budur, 

böyle bir durum var.

III

Şimdi iki yıl önce bir konuşma 

yaptığımda benimle beraber iki 

arkadaş daha vardı. Arkadaşlardan 

biri sevgili Peygamberimiz Hazreti 

Muhammed Mustafa (s.a.v.)’i   

modern olarak tanımladı. Çünkü 

onun zihnindeki modernlik yeni-

lik getirendi. Yani siz eğer modern-

liği yenilik olarak görüyorsanız 

o zaman bütün peygamber bu 

anlamda yenilikçidirler. Yani o 

toplumun uzaklaştığı, unuttuğu ya 

da kalıntılarının olduğu, ama özü-

nün kaybolduğu vahyi getiriyor. 

Bu anlamıyla bir yenilik getiriyor. 

Oysa modernlik bu değildir. Eğer 

modernlik yenilikse ki bir yönüyle 

evet, öyledir. O zaman modernlik 

kendine ait bir yeni getiriyor. Bu 

yeninin İslâm’ın tanımladığı bir 

yeniyle ne kadar akrabalığı olup 

olmadığını düşünmemiz lazım. 

Onun için biraz evvel belki haddimi 

aşarak konuştum, ama ben doğru-

sunu isterseniz biraz sabrı giderek 

tükenen bir adam olduğum için 

biraz artık böyle konuşmak gerek-

tiğini hissediyorum. Yani yenilik 

masum bir iş değildir, az önce 

onun için bilgiye vurgu yaptım. 

Bilgi masum değildir. Bunu kabul 

edelim. Evet, masum değildir, 

böyledir öyledir, ama ben bu bil-

giyi tercih ettim diyorsanız eyval-

lah, ona saygım var, ama saf bir 

şekilde bu bilginin İslâm’a uygun 

olduğunu söylüyorsanız hayır, ona 

saygım yoktur. Ben bugünden iti-

baren, yani 21. yüzyıldan itibaren 

Müslümanların bu hafiflikleri terk 

etmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

Eğer entelektüel bir kaygı taşıyor-

larsa, bir sorumluluk taşıyorlar-

sa bu iş bu kadar basit değildir. 

Yeni olan nedir? Bu soruyu sormak 

durumundayız. Hatta siyasal olan 

nedir? Hep sık sık söylüyorum, 

iki yıl felsefe okumuştum, estetik 

felsefe okumuştum. Hoca ilk derse 

girdiğinde dedi ki, “Eski Yunanlılar 

estetik meselesine şu soruyla 

başlarlar: Ti esti tokala.” Tokala 

eski Grekçede güzel demekmiş. 

Ti esti tokala, ‘güzel olan nedir?’ 

Bu soruyu sorarak eski Grekler 

cevap ararlar estetik kaygıya. Biz 

Müslümanların da  böyle sorular 

sorması gerekir. Güzel olan nedir? 

Başkalarının tanımladığı güzelle-

rin, başkalarının tanımladığı sanat 

anlayışlarının peşinden daha nere-

ye kadar gideceğiz? Bakıyorsunuz 

ki orada Müslüman öbürünü tak-

lit ediyor, kendine ait bir sanat 

eseri ortaya çıkartıyor. Arada bir 

diyor ki, bizim ahvadımız da böyle 

yapmıştı, bunu da böyle etmiş-

ti. Doğrusunu isterseniz  bura-

da yapılan bayağı bir iştir, diğer 

sanat eserinin taklididir. Yapanın  

Müslüman olması onun yaptığı-

nı Müslüman bir sanat anlayışı-

na dönüştürmüyor. Zaten bizim 

problemimiz bu. Şimdi dolayısıyla 

tekrar  İslâmcılık ve tecdit ilişki-

sine dönersek sözü  uzatmadan 

şunu söyleyebiliriz: Tecdit İslâm’ın 

kendi içindeki bir yeniliktir. Öze 

dönüştür, asla dönüştür. Aslın 

belirlediği bir durumu ifade etmek-

tedir, ama burada anladığımız şey 

şudur: Eğer dallar budaklar, ağacın 

gövdesinden çıkan dallar budaklar 

biraz anormal yayılmışsa, deyim 

yerindeyse -biraz sembolik konu-

şursak- komşunun ağaçlarının dal-

larına tecavüz etmişse o zaman 

gövde alıyor bunu, kendine göre 

onu yeniden düzenliyor. Diyor ki, 

sen böyle gidemezsin, böyle gide-

ceksin, senin için daha uygun olan 

budur. Burada dikkat ederseniz bir 

şeye bağlılık vardır, bir temele bağ-

lılık vardır, oradan bir yeni. Yenilik 

merkeze bağlılığa göre tanımlanı-

yor, sıradan bir tanım değil yenilik. 

Oysa modernlik herhangi bir şeye 

bağlı kalarak yeniyi tanımlamaz, 

önemli olan mevcuttan farklı olma-

sıdır. O onun için yenidir. Mesela 

işte araba markaları, elbise model-

lerimiz, kazaklarımız, gömlekleri-

miz.  Bundan dolayı sürekli olarak 

bir model değişimi var, yenilik 

bu anlamda geliyor, ama peki, bu 
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bizim için gerçekten muteber sayı-

lacak bir yenilik midir? Çünkü bu 

yeniliği kabul ettiğinizde en azın-

dan giyim kuşam anlamında tüke-

tici oluyorsunuz. Çünkü kullanım 

değeriyle eşyanın  değeri arasında 

bir kopukluk oluyor. Bu kazağın 

modası geçti diye atıyorum yeni-

sini alıyorum. Bu ne oluyor? İsraf 

toplumuna dönüşüyor. Dolayısıyla 

şimdi tecditten, İslâmcılığın bazen 

tecdidi çağrıştıran bir tarafının 

olduğunu kabul ediyorum, öyle 

bir çabası var, ama İslâmcılığın 

esas hedefini belirleyen başka 

bir şey olduğundan dolayı onun 

tecdit meselesinde kuşku taşıyo-

rum, ama gene de söylüyorum. 

Ben kendimi “İslâmcı” kabul edi-

yorum. o zaman diyeceksiniz ki, 

peki, İslâmcılık nedir, bir sapma 

mıdır? Ne derlerse desinler, ama 

İslâmcılık bence Müslümanların 

kendilerinin üzerine gelen modern 

dünya karşısındaki nefsi müda-

faa halleridir. Ben İslâmcı değilim 

diyen adam da gündelik hayatını 

ya da herhangi bir şeyde bu bize 

uygun değil, yani bu bizim kül-

türümüzde yok, bu bizim anane-

mizde yok, bu bize uymaz dediği 

andan itibaren ben onun İslâmcı 

olduğunu, farkına varmadan 

İslâmcı olduğunu düşünüyorum. 

Dolayısıyla da İslâmcılık öyle ter-

cih meselesi değil. Bu ifade  son 

zamanlarda bence öyle çok ucuza 

geldi. “Efendim ben Müslüman’ım, 

İslâmcı değilim. İslâm bunu karşı-

lamıyor mu?”  Elbette ki karşılıyor, 

fakat orada başka birtakım durum-

lar var. Yani biz eğer o durumlara 

eğilmezsek, onlar üzerinde analiz 

yapmazsak elbette ki orada prob-

lem var. Yoksa elbette ki İslâm 

kelimesi her şeyi karşılıyor, ama 

gene de yeni bir durum karşısında 

bir dikkat çekme var.

İslâmcılık evet, dışarıdan bir 

isimlendirmedir ama her şeye 

rağmen Müslüman’a dışarı-

dan  gelen saldırılar karşısında 

bir nefsi müdafaa vaziyeti alıştır. 

İslâm dünyası Moğolların sebep 

olduğu   büyük bir saldırıyla kar-

şılaştı. Derler ki,  Dicle ve Fırat 

kan aktı, insan kafalarından pira-

mitler yapıldı, ama hiçbir zaman 

yere düşen Müslümanlar kalktık-

larında, bu dinimizin yüzünden 

başımıza bunlar geldi demedi-

ler. Ancak tarihlerinde ilk defa 

Müslümanlar  dışarıdan gelen sal-

dırıyla yere düşüp kalktıklarında 

bir kısmı dedi ki, bu dinimizin 

yüzünden başımıza geldi. Bir kısmı 

da dedi ki, biz bu dini iyi anla-

yamadığımızdan dolayı başımıza 

geldi. İslâmcıların çünkü öyle iki 

tarafı var. Laik tarafı düşünürsek 

Müslüman dünya için söyleyelim, 

laik tarafı düşünürsek dinimizin 

yüzünden bu iş başımıza geldi, 

diyen kısmı bir tarafa, bu tarafta 

da ondan çok daha rahat konu-

şulmamıştır. Orada, biz dinimizi 

iyi anlayamadık denmiştir. Bu ne 

demektir? Aşağı yukarı 1200 yıllık 

İslâm tarihinin iyi anlaşılamama-

sı meselesini gündeme getiriyor. 

Bu da ciddi bir suçlamadır aslın-

da, ama buna rağmen yine de bu 

olmuştur. Allah rahmet etsin onla-

ra, Allah razı olsun. Bunu bir eleş-

tiri için söylemiyorum, ama gel-

diğimiz noktada eğer düne bakıp 

analiz yapacaksak bence bunları 

da yeniden göz önüne almamız 

gerekiyor ve buradan kalkarak bir 

de modernliğin ne olduğu üzerine 

duralım.

Şimdi biraz sonra belki deği-

niriz, modernliğin ne olduğu-

nu gerçi anlayacak zamanları da 

yoktu o insanların. Yani dediğim 

gibi maksadım onları eleştirmek 

Bu bağlamda İslâmcılığı biraz nefsi müdafaa olarak algılıyoruz. Bir zamandan iti-
baren başlatılan bir hareket olarak algılamakta yarar var. Modern dünyayla karşı-
laştık ve İslâmcılık ister istemez bir nefsi müdafaa hali olarak çıktı. Bu neyle geldi? 
Ordularla. Çünkü Batının icat ettiği teknoloji kendisini ordularla gösterdi. Yalnız 
şunu da unutmamak lazım. Ordularla gelen modernlik sadece Müslümanların yüz-
leşmesi değil, Hindular, Taocular, dünyanın bütün toplulukları bunlarla yüz yüze 
geldiler ve hemen hemen hepsi kaybetti. Dolayısıyla da o günden itibaren insanlar 
modernliğin, -bizde de İslâmcılık böyle tartıştı- ilim ve fennini alarak kendileri ola-
rak kalmak istediler. Bizim İslâmcılığımızın da özünde bu vardır. Biz Batının tekni-
ğini, ilmini alacaktık, ama kendimiz olarak kalacaktık. Peki, onları niçin alıyorduk?
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değil. Fakat buna rağmen yine de 

görüldüğü haliyle anlaşıldığından 

dolayı eğer biz böyle böyle yapsay-

dık bugün de aslında bu düşünce 

Müslümanların çoğuna hâkim. Biz 

böyle böyle yapsaydık Avrupa gibi 

olurduk, hatta onları da geçerdik 

diyoruz. Gerçekten senin inandı-

ğın din senin bütün bunları böyle 

böyle yapmana müsaade ediyor 

mu, bir de ona bakalım. Yani din 

Avrupa gibi olmayı meşrulaştırıyor 

mu?  Peki, etmiyorsa o zaman bu 

din işe yaramaz deyip çöpe mi ata-

cağız hâşâ? Yoksa bu dünya başka 

bir dünya kurmak istiyor, bu din 

demek ki başka bir dünya kurmak 

istiyor, onun önceliği farklı. Çünkü 

eğer bu suçlama ya da bu eleştiriler 

gelirse o zaman bizde o nakaratı, 

din bizi geri bıraktı nakaratını mı 

tekrarlayacağız? İşte mesela geri 

kavramı da burada ortaya çıktı. 

Peki, tamam da bu Hindulara ne 

oldu, onlar niye ilerleyemediler? 

Peki, bu Taoculara, yani Çinlilere 

ne oldu, onlar niye ilerleyemedi-

ler? Peki, bu Şintoistlere ne oldu, 

Japonlara, onlar niye ilerleyeme-

diler? Yani Batıdan önce bu hale 

gelmediler de Batıyı taklit ederek 

oraya gelmeye çalışıyorlar. Peki, 

Afrika’daki animistlere ne oldu? 

Peki, İnka, Güney Amerika’nın 

medeniyetlerine ne oldu, onlar niye 

Batı gibi olmadılar? Ortodokslar 

niye oraya gelmediler? Hatta ve 

hatta Katolikler, mesela Bertrand 

Russell’e göre de Katolikler de bu 

anlamda geridirler. O Protestanları 

bu konuda daha öne koymakta-

dır. Niye onlar gelemediler? Bütün 

bunlar belki de üzerinde yeniden 

düşünmemiz gereken  temel mese-

lelerdir. 

Belki modernliği tek tanrı-

lı dinler açısından ele almamız 

gerekiyor. Çünkü bu konuda en 

çok iddiası olan biz Müslümanlarız 

ve buraya baktığınızda modernlik 

aslında iki tane vahiy kaynaklı 

-bozuntuya uğramış olsa bile- dinin 

hakkından geldi. Bunlardan biri 

Hıristiyanlıktır, biri Museviliktir. 

Şimdi o üçüncü, tevhidin taşıyıcısı 

olan üçüncü bir din olan İslâm’la 

kavga halindedir. Onun için sık 

sık söylüyorum, bizim gerilimimiz 

Hıristiyanlıkla Müslümanlar, İslâm 

arasındaki bir gerilim değildir. Bu 

modern uygarlıkla ya da modern 

dünyayla, modern düşünceyle 

İslâm arasındaki bir gerilimdir. 

Bunu Hıristiyanların yaşadıkla-

rı üzerinden konuşmamız lazım. 

Bizzat Hıristiyanlığın, Katolikliğin 

de modernlikle gerilimleri vardır. 

İşte Papa klonlamaya karşı çıkıyor, 

daha bunun gibi  eşcinselliğe karşı 

çıkıyor,  doğum kontrolüne karşı 

çıkıyor, çocuk aldırmaya/kürtaja  

karşı çıkıyor, bir can havliyle bir 

şeyler yapmaya çalışıyor. Yanlış ya 

da doğru, ama belli ki orada da bir 

gerilim var. Musevilikte zaten ciddi 

bir gerilim var. Mesela Museviliğin 

aşağı yukarı modernliği kabul 

etmesi 100 yıl sürmüş. Kendileri 

ki Batı dünyasının içinde yaşa-

mışlardır büyük çoğunluğuyla, 

aşağı yukarı 100 yıllık bir süreç-

ten sonra Yahudiler modernliği 

kısmen içselleştirmeye başlıyorlar. 

Dolayısıyla da bu meseleyle üç 

dinin de problemi var ve bu mese-

leyi sadece İslâm Batı arasındaki, 

İslâm Hıristiyanlık arasındaki bir  

çatışmaya indirgememek lazım 

diye düşünüyorum. Dolayısıyla da 

burada İslâmcılığı bir tecdit olarak 

görmüyorum; evet İslâmcılığın bir 

tecdit tarafı var, onu kabul ediyo-

rum, fakat ben tecdidi şöyle düşü-

nüyorum: İslâm’ın idealleri göze-

tilerek yapılmış, geçmişe döne-

rek yapılmış bir faaliyet olarak, 

yani tecdit bir bakıma bozulmuş 

olanı asliyetine irca etmektir. Oysa 

bizim tecditten bugün anladığı-

mızsa modern olana ayak uydur-

maktır. Yani bunu tecdit olarak 

bence almak mümkün değildir. Biz 

ancak belki onun bir fıkhi temelini 

yeniden düşünebiliriz, ama bunu 

salt anlamıyla tecdit olarak düşün-

mek mümkün değildir. Zaten eğer 

düşünürsek, mesela akıl hususun-

da, bilgi hususunda, birçok şey 

üzerinde konuşursak göreceksiniz 

ki bizle modernlik arasında ciddi 

bir uçurum çıkacaktır diye düşü-

nüyorum.

Bu bağlamda İslâmcılığı biraz 

nefsi müdafaa olarak algılıyoruz. 

Bir zamandan itibaren başlatılan 

bir hareket olarak algılamakta 

yarar var. Modern dünyayla kar-

şılaştık ve İslâmcılık ister iste-

mez bir nefsi müdafaa hali olarak 

çıktı. Bu neyle geldi? Ordularla. 

Çünkü Batının icat ettiği tekno-

loji kendisini ordularla gösterdi. 

Yalnız şunu da unutmamak lazım. 

Ordularla gelen modernlik sadece 

Müslümanların yüzleşmesi değil, 

Hindular, Taocular, dünyanın 

bütün toplulukları bunlarla yüz 

yüze geldiler ve hemen hemen 

hepsi kaybetti. Dolayısıyla da o 

günden itibaren insanlar modern-

liğin, -bizde de İslâmcılık böyle 

tartıştı- ilim ve fennini alarak 

kendileri olarak kalmak istediler. 

Bizim İslâmcılığımızın da özün-

de bu vardır. Biz Batının tekni-

ğini, ilmini alacaktık, ama ken-

dimiz olarak kalacaktık. Peki, 

onları niçin alıyorduk? Çünkü 

nefsi müdafaada bulunmak için, 

Batının o hegemonyacı istilasına 

karşı kendimizi korumak için ala-

caktık bunları ve hemen hemen 

Hinduların da, Uzakdoğu’nun o 

büyük uygarlıklarının, Çin gibi, 
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vesaire gibilerinin de temel amacı 

buydu, kendileri olarak kalmak. 

Çünkü hiçbir zaman insanlar baş-

langıçta modern bir hayat, modern 

bir düşünceye imrenmediler, tam 

tersine onu öteki olarak gördü-

ler. Müslümanlar da böyle gördü. 

Unutmayın o zaman binlerce insa-

nın kasket giymediğinden dola-

yı aldığı riski, başına gelenleri o 

zaman anlamlı olmaktan çıkartırız. 

İnsanların kılık kıyafet hususunda 

gösterdikleri duyarlılık sıradan bir 

duyarlılık değildir. O bir dünya 

görüşünün aynı zamanda müdafa-

asıdır. Biz şimdi bütün bu sıkıntılı 

süreçten geçtikten sonra bunları 

giymenin doğal olduğu, tabi oldu-

ğu bir dönemde yaşadığımız için 

bu çoğunlukla bize tuhaf geliyor. 

Onun için sık sık söylüyorum, 

İslâm’ın kıyafeti yokmuş. Efendim 

bu biraz haddi aşmış bir laftır. 

Benim üstümdeki kıyafetin sahibi 

yoksa İslâm’ın da kıyafeti yoktur 

diyebiliriz. Evet, biliyorum, İslâm 

bir özel kıyafet insanlara sunmu-

yor, öyle bir endişesi yok. Tabii ki 

bedenin görünmemesi için bunu 

önemsiyor. Bedenin görünmemesi 

erkekler için de geçerlidir, kadınlar 

için de geçerlidir, ama biz bugün 

erkekler için olanını tartışmıyo-

ruz. Çünkü o özümsendi, şimdi 

kadının başörtüsünü tartışıyo-

ruz, onunla bir zıtlaşmaya gitmi-

şiz, ama bu bizim için de geçerli 

bir sorundur. Dolayısıyla da bu 

anlamıyla eğer benim üstümdeki 

kıyafetin bir sahibi yoksa eyval-

lah, İslâm’ın da bir kıyafeti yok-

tur deriz. Yok, ama eğer benim 

bu kıyafetimin bir sahibi varsa, 

moda dediğiniz bir şey onu var 

edip beni de almak mecburiye-

tinde bırakıyorsa, İslâm’ın da bir 

kıyafeti vardır. Bir din düşünün, 

tuvalete giderken, yatakta yatarken 

sizin bütün hareketlerinizi düzen-

liyorsa onun kıyafet hususunda 

söyleyecekleri vardır ve söylemiştir 

de. Onun için kalkıp İslâm’ın bir 

kıyafeti yoktur demek meseleyi 

çok hafife almak olur.

IV

Burada amacım  geçmişi eleş-

tirmek değil. Çünkü bizim bir kere 

bir tarih algımız yoktur. Bunu belki 

biraz çok büyük bir iddia gibi söy-

leyeceğim. Evet, Müslümanların 

bir tarih algısı yoktur, biz geçmişe 

ne şekilde bakacağımızı bilmiyo-

ruz. Hatta ve hatta modern tarih 

algısını da yeteri kadar anladığımız 

söylenemez. Kur’ân’dan nasıl bir 

tarih algısı çıkartacağımız husu-

sunda da ciddi handikaplarımız 

vardır. Çünkü biz artık modernli-

ğin tarih algısına benzer bir tarih 

algısı üzerinden düşünüp konu-

şuyoruz. Kur’ân’dan da öyle bir 

tarih algısı üretmeye çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz modern zamanlar-

da ilerleme üzerine kurulan bir 

tarih algısı var, yani ilkellikten 

mükemmele doğru giden bir tarih 

ve zaman algısı söz konusudur. 

Ona progres diyorlar. İslâmcılığın 

üzerinde kafa yorduğu üç şey var: 

İlim, fen, terakki. Acaba İslâm 

terakkiye mani midir, değil midir? 

İlim ve fense bu konuda biraz 

muaf tutulmuştur. Çünkü onların 

bir teknik meseleleri olduğu için 

onlar için böyle bir şey söz konu-

su değil, ama gerçekten de İslâm 

terakkiye mani midir, değil midir? 

sorusu ciddi şekilde kafaları meş-

gul etmiş. Burada oryantalistlerin 

ciddi saldırısı var bu konuda, o 

saldırıya bir cevap üretmenin de 

gayreti var.  Bunun belki de en dik-

kat çeken örneği Renan’ın yaptığı 

suçlamadır. Namık Kemal’in de 

ona verdiği cevaptır. Fakat dediği-

miz gibi geçmiş Beytü’l-Hikme’nin 

kuruluşundan sonra eski Grek 

eserlerinin tercümesiyle onlara 

verilen cevaplar da o Grek düşün-

cesinin dünyası ve mantığı üze-

rinden  ortaya konmuştur.  Bence 

karşıdakine cevap verip bir bakıma 

kendini müdafaa etmek için onun 

mantıksal ve kavramsal kalıplarını 

kullandığınızda siz onun bir bakı-

ma dolaylı olarak tuzağına düşmüş 

oluyorsunuz. Dolayısıyla benim de 

anladığım kadarıyla kelam, biz-

deki kelam geleneği ciddi şekilde 

eski Aristocu, Eflatuncu düşün-

cenin tesiri altındadır ve onla-

rın dünyasında şekillenmiştir. 

Şimdi İslâmcılığın bu ilerlemeci 

tarih, vesaire meseleleri üzerin-

den konuşmaları da genelde gene 

Batının bu kavram ve kalıpları üze-

rinden şekilleniyor aşağı yukarı. 

İslâm terakkiye  mani midir, değil 

midir? Peki, terakki nedir? Teknik, 

teknolojik bir mesele olarak algı-

lanmıştır. Bugün Müslümanlar da 

bunu böyle anlıyorlar. Yani dola-

yısıyla buradaki evet, o gün öyley-

di. O gün biz fili görmüyorduk. 

Ayaklarından, bir yerlerinden sarı-

lıp onu tarife çalışıyorduk. Çünkü 

dediğimiz gibi öyle vaktimiz de 

yoktu. Yukarı tepeye çıkarak o fili 

bütün olarak  bakmaya vaktimiz 

de yoktu. Belki şöyle diyebiliriz, 

bir kısmımız işte böyle dışarıdan 

dokundu, reddetti onu, onlar telef 

oldular. Bir kısmı da dedi ki, bu 

böyle olmaz. Daha sonraki süreç-

lerde biz bu Truva atının içine gire-

lim, onu iyice anlayalım, dinleye-

lim, ondan sonra onun üstesinden 

gelelim diyenler oldu. Fakat onun 

içine girenler bir daha da çıkama-

dı. Bizden ayrıldılar, koptular. O 

zaman biz nasıl bir yol izleyeceğiz? 

Çünkü burada ya böyle dışarıdan 
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bakıp, kontrol edip reddetmek ya 

da kabul etmek var ya da onun 

içine girip her şeyi iyi öğrenmek 

var. Bu güzel bir fikir, ama girenler 

hep onun içinde onun tarafına 

geçtiler diyeyim. Yani bir bakıma 

orada öğrendiklerinin ışığından 

kalkarak bu sefer İslâm’a bakma-

ya başladılar. Yani bugün bizim 

yaşadığımız ciddi sıkıntı bu. Biz 

sosyolojinin, psikolojinin, felsefe-

nin, iktisadın, yani özellikle mese-

la televizyonlarda erkek olarak da, 

ama özellikle kız evlatlarımızın da 

bazı ailevi meseleleri televizyon-

da tartışırken dikkat ediyorum, 

modern psikoloji ve psikiyatrinin 

bütün kavram, kalıpları, Freudcu, 

Adlerci  bakış açısı ile konuşu-

yorlar. Böyle bir şey olmaz, bu 

bir cinayettir. Yani Freud id, ego, 

süper ego diye ayrımlarda bulu-

nuyor. Yani insanın bütün yapıp 

ettiklerini insanın cinsel gücüyle 

açıklamaya çalışıyor. Siz bunun 

üzerine kurulmuş bir psikolojiyle, 

Müslümanların sorunları üzerine 

nasıl  konuşabilirsiniz ya da mese-

le ne diyor, Oedipus kompleksi 

diyor. Bu nedir? Babayla oğul ara-

sında cinsiyetten doğan bir çatış-

ma. Bu ne demektir? Demek ki 

her aile bir çatışma üretiyor. Baba 

oğul arasında, yani bir insan evle-

niyor, oğlu olduğu andan itibaren 

orada cinsellik temelli bir çatışma 

doğuyor. Bu ne demektir? Demek 

ki ailede sürekli olarak bir çatışma 

vardır. Çözüm nedir? Bu ailenin ya 

da bu baba oğulun ayrılması, bıra-

kıp gitmesi. Böyle bir aile modeli 

ya da böyle bir kabulden hare-

ket ederek böyle bir aile mode-

li benimseyebilir miyiz? Bir baba 

oğul ilişkisini bu temelde kurabilir 

miyiz, düşünebilir miyiz, bu bir 

intihardır. Ne demek baba oğul 

arasındaki çatışmayı bir cinsellik 

temelinde ele almak? Bu psikoloji 

bütün bunlardan hareket ederek 

konuşuyor ve biz bunu alıyoruz, 

Müslümanların sorunlarını anla-

maya ve o sorunları çözmeye çalı-

şan bilgi olarak kullanıyoruz. Bu 

olacak iş değildir. Oysa İslâm bu 

meseleyi bir başka türlü kuruyor, 

babanız anneniz yanınızda ihtiyar-

ladığında “öf demeyin!” diyor. Yani 

çatışmadan çok bir sorumluluk, 

iyi kötü uyum yolunu ayırmak, 

bir sürü şey olmak, çünkü onun 

hakkını öbür dünyada ödeyeceğiz. 

Yani bir sürü şey. Demek iste-

diğim, sosyolojinin, psikolojinin, 

pedagojinin, iktisadın projektör-

lerinin altında İslâm’a bakıyoruz, 

İslâm burada bir nesne, bakıyoruz. 

Oysa olması gereken benim kana-

atime göre, İslâm’ın projektörleri 

altından sosyolojiye, psikolojiye, 

psikiyatriye, iktisada bakmak, ne 

demek bunlar? Burada özne ve 

nesne ilişkisi var en basitinden. 

Siz İslâm’ı eğer özne yapacaksa-

nız bunları nesne yapmanız lazım. 

Elbette ki iktisat önemlidir, yani 

karnım açsa bu konuşmayı ben 

burada yapamam. Yani bu kesin, 

ama karnın tokluğu demek insa-

nın bütün dünyasının anlam bul-

ması demek değil ki. Yani insan 

hani diyorlar ki yalnız ekmek-

le yaşamaz, yalnız özgürlükle 

yaşamaz, bütün bunların hepsi-

nin önemli bir tarafı var, ama siz 

küçük bir parçayla insan dediği-

miz varlığı açıklamaya çalışıyorsu-

nuz. Dolayısıyla da bu bakış biçimi 

parçalı bir bakış biçimidir, zaten 

İslâm’a uygun değildir. Ondan 

dolayı da dünün Müslümanları 

Allah rahmet etsin onlara, böyle 

bir şey yapacak durumda değiller-

di. Ne onlardan bunu bekleyelim, 

zaten zamanları da yoktu, tsunami 

geldi vurdu. Şimdiyse tsunami-

nin yarattığı ortamda biz doğduk 

büyüdük ve artık onu tanıyoruz. 

Onun rengini iyi kötü tanıyoruz, 

onun dünyasında yetiştik, ama 

elbette ki yabancılaştık kendi dün-

yamıza da ciddi şekilde.

V

Eskiden bir sahne vardı, oyun-

cular vardı, oynanan bir oyun 

vardı, dekor vardı. Bunların hepsi 

iyi kötü bize aitti. Tamam, belki 

problemler vardı, ama bize aitti. 

Sonra bir müddet sonra oyuncu-

ların üstündeki elbiseler değişti, 

dekorun bir kısmı değişti, bizzat 

oyunun kendisi değişti. Bir gün 

baktık ki bütün dekor, oyun, aktör, 

giyim kuşam hepsi değişti. Şimdi 

böyle bir dünyada ya da böyle bir 

sahnede İslâmi bir anlam arıyo-

ruz. İslâm’ı yeniden çağıracağız. 

Senaryosuyla, kostümüyle, deko-

ruyla, sahnesiyle, oyunuyla İslâm’ı 

yeniden o eski haline getirmek isti-

yoruz ya da İslâm’ın şekillendirdiği 

bir sahne kurmak istiyoruz. Oysa 

dün bize ait bir sahneydi, ama 

tek tek elimizden gitti. Şimdiyse 

başkasına ait olan şeyde bir aktör 

olarak diyoruz ki, İslâm’ı geri çağı-

ralım ya da İslâmileştirelim burayı. 

İşte nasıl yapacağız, ciddi olarak 

bir sorun var burada. Biz artık 

bu dünyanın içinde yaşıyoruz ve 

her şeye rağmen modernleştik. Bu 

geçmişe dönmek anlamı taşımıyor, 

istesek de dönemeyiz zaten. Ancak 

benim kanaatime göre Allah bizi 

dün varlıkla ya da işte imparator-

luğun sahipleri olmakla imtihan 

etti. Bu günse bu halle imtihan edi-

yor. Böyle bir durumda bizim neyi 

yapıp yapamadığımız bence ikin-

ci dereceden önemlidir. Önemli 

olan bütün bu tsunaminin içinde 

biz Müslümanlığımızı koruyabili-
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yor muyuz, bir Müslüman olarak 

bu Müslümanlığımıza zeval gel-

memesi için çaba sarf edebiliyor 

muyuz? Bu bir imtihandır, ben 

bu imtihanın geçeceğini, geçmekte 

olduğuna da inanıyorum. Bizden 

birinci dereceden istenen budur. 

Yani ondan sonrası belki önemli-

dir. Öyleyse burada öncelik nedir? 

Öncelik onlar gibi iktisadi ola-

rak, teknolojik olarak güçlenmek 

mi, yoksa Müslümanlığımızı ön 

plana koyarak diğerlerini ona göre 

düşünmek mi? Dolayısıyla burada 

İslâmcılar terakki meselesini de 

bir teknik meseleye indirgediler. 

Bugün de böyle düşünüyoruz.

Terakki fikrinin, yani ilerle-

me fikrinin gerçekten bir zaman 

ve tarih felsefesi olduğunu çoğu 

zaman anlamak istemiyoruz. 

Çünkü ilerleme demek insanoğ-

lunun kökenine ilkelliği koymak 

demektir ve zaman ve mekânın da 

daima mükemmele doğru gittiğini 

kabul etmek demektir. Yani biz 

ilkel bir durumdan geldik, yavaş 

yavaş bilgilerimizle, yaptıkları-

mızla, buluşlarımızla mükemmele 

doğru gidiyoruz. Bir gün böyle 

çok güzel bir hayatımız, dünya-

mız olacak, sorunlarımızın büyük 

kısmını onunla çözeceğiz. Çünkü 

modern projenin ideali budur. 

Hastalıklarımıza çare bulacağız. 

Bir bakıma dünyada cennet hayatı 

kuracağız. İlerleme fikri bunun 

üzerine kuruluydu. Yani eğer 

Müslümanca’sını söylersek Hz. 

Adem (a.s.) ve Havva anamız ilkel-

liğin ilk basamağını teşkil ederler. 

Bu İslâm’ın kabul edebileceği ne 

bir tarih ne de zaman algısıdır. 

Sosyolojinin bilgisi bunun üzerine 

kuruludur, aşağı yukarı psikoloji 

de buna benzer şeyler söyler. Evrim 

ve değişim anlamında değil, ama 

insanın ilkel dürtülerinin, duygu-

larının olduğu kabulünden yapar. 

İlkel dürtü ne demektir? Yani biz 

ona fıtrat diyoruz, bunun ilkellik-

le, ilerlemecilikle alakası yoktur. O 

onun fıtratındadır, o ondan dola-

yı esfel-i safilinle ahsen-i takvim 

arasındadır. Evet, onun bir fıtra-

tı vardır, o belirgindir. Bugünün 

özellikle genç arkadaşlarımızın da 

haddim olmayarak dikkatini çeke-

rim, onun bir özü var. Bundan 

dolayı da biz özcülüğe karşı olan 

felsefeye karşıyız. Çünkü özcülük 

karşıtı felsefeden hareket ederek 

siz Kemalizm’i eleştirme hakkını 

elde edebilirsiniz, ama bu bume-

rangdır, döner, İslâm’ın da özcü 

bir din olduğu fikrinden hareket 

ederek size eleştiri getirebilirler. 

Ondan dolayı da başkalarına ait 

olan yöntemleri, araçları, kavram-

ları kullanırken biraz daha dikkat 

edelim. Bugün böyle bir dönemde 

yaşıyoruz bence. Niye? Dediğim 

gibi ilerleme kavramını yeniden 

düşünelim. Gerçekten Batıda da 

diyorlar artık, ilerleme kavramı 

geçerliliğini yitirdi. Evrensellik 

kavramı da böyle. Çünkü evren-

sellik kavramı aynı zamanda Batılı 

hegemonyayı taşıyıp getiriyor, 

zihinlerimizin üzerine koyuyor. 

Diyor ki, bu evrensel bir değer-

dir, bu evrensel bir doğrudur, 

kabul et diyorlar. Bu anlamıyla 

Müslümanlar da böyle sık sık söy-

lüyor, haddim olmayarak söyle-

yeyim, insanlığın ortak değerleri 

yoktur. İnsanlığın peygamberlerin 

getirdiği ve insanlığın paylaştığı 

ortak değerlerimiz vardır. İnsan 

kendi başına değer üretemez, bunu 

kabul etmiyorum. Çünkü bu ara-

lar meşhur bir formülasyondu bu, 

efendim insanlığın ortak değerleri 

var, işte medeniyetimizi onun üze-

rine kuracağız. Önce şu medeniyet 

kavramının bir analizini yapma-

mız lazım. İkinci husus da insan-

lığın ortak değeri olmaz, insan 

kendi tecrübesinden başkalarının 

da kabul edeceği bir değer ürete-

mez. Değer üretmek sıradan bir iş 

değildir. Onu neyi referans alarak 

sizin değer ürettiğiniz çok önem-

lidir. Biz insanoğlu ortak değerler 

taşırız, doğrudur, çünkü o ortak 

değerlerin kökeninde peygamber 

vardır. Her milletin, her kavmin, 

her topluluğun her coğrafyada 

bu peygamberler gelip geçtiler ve 

ondan dolayı da Eskimo’yla benim 

aramda işte o ortak değer arasında 

bazen bir beraberlik görülür. En 

basitinden o da bir aile sahibidir, 

ben de bir aile sahibiyim. O aileyi 

kutuplarda yaşarken icat etmedi, 

o insanoğlunun ortak değeri ola-

rak devraldı geldi. O kutuplarda-

dır, ben buradayım. Dolayısıyla da 

insanoğlunun bizzat kendi tecrü-

besinden bir ortak değer üretmesi 

diyeceksiniz ki mümkündür, ama 

o zaman şunu soracağım size, neyi 

referans alarak onu üretti? Nefsini, 

coğrafyayı, beklentileri, dola-

yısıyla bu anlamda bizim ortak 

değerimiz olmayabilir. Çünkü her 

insanın, her nefsin, her kültürün, 

her dünya görüşünün kendine ait 

öncelikleri vardır. Ortak alanınsa 

temelinde referans olarak peygam-

berler bulunur. Ondan dolayı da 

biz evet, insanlarla ortak değer-

lerimiz vardır, ama onun kaynağı 

insani tecrübe değildir, peygambe-

ri bir bilgidir. Ondan dolayı pay-

laşırız.

Şimdi başka bir şeye, ilim 

ve fenne bakalım. Burada da 

İslâmcılık haklı olarak nefsi müda-

faada bulunacak. Fakat onun 

arkasında onu besleyen bir felse-

fe, bir düşünce, bir dünya görü-

şü olduğunu dikkate almamıştır 

İslâmcılık. Bunu eleştiri için söy-
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lemiyorum. Dediğim gibi o günün 

insanları çok kahraman insanlardı. 

Çünkü onlar İslâm’dan taviz ver-

memek için çokça risklere gir-

diler; İslâm coğrafyasının tümü. 

Nefislerinden feragat ettiler, zevk-

lerinden feragat ettiler. Bu kadar 

yaptılar, ama biz bugün biliyoruz 

ki bu ilim ve teknolojinin arka-

sında bir felsefe vardır, bir dünya 

görüşü vardır, bir gelecek kaygısı 

vardır, bir hayat tarzı, endişesi 

vardır, her şey vardır. O masum 

değildir. Bizim görevimiz bunları 

analiz etmektir, ama eğer biz de 

onlar gibi düşünürsek esas işte o 

zaman kötü olacaktır. Biz bu dün-

yayı iyi kötü tanıyoruz, tanıyabile-

cek imkânlara sahibiz. Üstelik de 

bu dünya çatladı, şimdi postmo-

dern dediğimiz bir dünya çıkıyor 

ortaya. Dolayısıyla bütün bunları 

artık tanıyabilecek imkânlara sahi-

biz, mazeret yok. Bizim görevimiz 

de onların arkasında gizli olanları 

deşifre etmektir. Diğerleri gelen 

dalga karşısında set tutmaktı bir 

nefsi müdafaa olarak, ama şimdiy-

se onun arkasındaki o düşünceyi 

ve felsefeyi deşifre ederek o nefsi 

müdafaayı hak ettiği yere getire-

lim diye düşünüyorum. Bundan 

dolayı  şunu söyledim, hiçbir bilgi 

biçimi masum değildir. Başta İslâm 

buna dahildir. Dolayısıyla da her 

bilgi Müslümanların, babasının 

malı gibi alıp kullanabileceği bir 

bilgi değildir. Biz gerçekten de 

biraz bedavacılığa alıştık, Batıda 

üretilenleri burada tüketmeye. Biz 

Uzakdoğu’nun o Taocu, Şintoist, 

yani müşrik toplumlarından deği-

liz, her şey bize uymaz. Yani  her 

şey ancak pagan bir toplumda 

mümkündür, onlar için bu prob-

lem yok, ama biz öyle değiliz. 

Tevhidi temsil edenler için her 

bilgi öyle masumca alınıp kullanı-

labilecek bir bilgi değildir. Tevhid 

eksenli bir bilgi biraz daha endi-

şesi olan bir bilgidir. En azından 

İslâm’ın bilgisi insanları ahlaklı 

yapmak, iyi bir mümin ve mümine 

yapma endişesi taşır, İslâm’ın bil-

gisinin temelinde bu vardır. Oysa 

modern bilginin böyle bir kaygısı 

yoktur.

Bize ilkokuldan itibaren üni-

versiteye kadar öğretilen o aka-

demik bilginin, bilimsel bilginin 

böyle bir kaygısı yoktur, olamaz 

da zaten. Eğer öyle bir kaygısı 

varsa o bilimsel bilgi olmaktan 

çıkar. Bu nedenle belki de bütün 

bunları postmodern bir dönemde, 

çünkü aynı zamanda da postmo-

dernlik de bunları deşifre ediyor, 

ben Müslümanların zihni üzerin-

de modernitenin kurmuş olduğu 

hegemonyanın postmodernizmle 

birlikte çatladığını düşünüyorum. 

Bu Müslüman zihnin özgürleşme-

sine bir vesile olabilir, ama eğer 

postmodernizmin çukuruna düş-

mezse, onun tuzağına düşmezse. 

Onun o çatlattığı, modernitenin 

çatlattığı o baskıcı hegemonik 

yapıdan kendine ait olanı yeniden 

düşünme cesaretini göstermeli-

dir ve gösterebileceğini düşünü-

yorum. Aksi halde postmoderni-

tenin açtığı o sahte özgürlüğün 

dünyasında Kemalizm’in, laikliğin 

eleştirildiği ki Müslümanlar bun-

ları postmodernitenin kültürünün 

ve felsefesinin imkânlarıyla artık 

yapıyorlar. Bunun dünyasından 

bir bakıma sizi tehdit etmiş, sizi 

küçümsemiş düşünceleri, ideolo-

jileri eleştirip rahatlayabilirsiniz, 

postmodernlik bunu getiriyor size, 

ama aynı postmodernlik dönüp 

sizi de bumerang gibi vurabilecek-

tir, hatta vuracaktır. Çünkü onun 

temel kaygısı odur, hiç kimsenin 

mutlak doğrusunun olamayacağını 

savunuyor sizin de bildiğiniz gibi. 

Böyle bir durumda bana ait bir 

doğru vardır ve bu evrensel doğ-

rudur, onun için evrensellik bitti 

diyorlar. Çünkü artık doğru evren-

sel olmaktan çıktı. Herkesin ken-

dine ait bir doğrusu olabilir. Eğer 

benim doğrum evrenseldir diyor-

sanız siz mutlak şekilde totaliter-

siniz artık. Demek ki siz totaliter 

bir şey düşünüyorsunuz demektir. 

Çünkü gelecek de belirsizdir, her 

Evet, ben bir hastaysam benim çocuğumu akrabala-
rına teslim etsinler, mahalledekilere teslim etsinler. 
Müslümanlar bunun mekanizmalarını düşünüp bula-
lım, niçin devlet? Belki en son nokta olabilir, belki, 
ama Müslümanlar bunun mekanizmasını düşüne-
bilirler. Akrabalarına verebilirler, vesaire, yani anası 
babası olmayan bir çocuğu yabancı olmaktan, kim-
sesiz olmaktan kurtaracak bir İslâm toplumu düşüne-
mez miyiz biz? Bizim dünyamızda ille de bir çocuğun 
anasının, babasının mı olması gerekir, anası babası 
olmayınca o kimsesiz mi olacak? Peki, biz onun kimi 
kimsesi olamayacak mıyız, bizim böyle bir toplumsal 
tahayyülümüz olmayacak mı? 
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şey izafidir. Ondan dolayı gelecek 

hakkında bir şey söyleyemezsiniz, 

bir proje çizemezsiniz, o totali-

terlik olur insanların geleceğini 

belirleme hususunda. Böyle bir 

durumda Müslümanların çok dik-

kat etmesi gerekir diye düşünü-

yorum.

Dolayısıyla bu yeni kültür oto-

rite olan ya da otoritenin her çeşi-

dine savaş açmış bir kültürdür, 

otoritenin her türlüsüne… Gayri 

ihtiyari öyle bir birey tanımı var 

ki otoritenin istisnasız her şeyi-

ne karşı bir tip olarak tanımlanı-

yor. Gerçekten de öyle, biz sizinle 

ancak beraber olabiliriz, yani yan 

yana olabiliriz, ama bu gönüllü-

dür. Siz bu konuda herhangi uya-

rıcı bir şey söylerseniz siz artık 

benim özgürlüğüme müdahale 

etmiş oluyorsunuz. Bu yeni birey 

tanımında böyle bir durum var. 

Herkes yan yana duracak, ama asla 

birbirimize değmeyeceğiz. Yani 

emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-

münker bile özgürlüğe müdahale-

dir. O totaliterliğin kendisidir. Bu 

yeni kültürde bu var. Genç kızları-

mız başörtüsü yasaklarından dola-

yı “Biz ayrımcılığa karşıyız” sözünü 

sıklıkla kullanıyorlar. Bu lafı iyice 

düşünsünler, önce kız kardeşle-

rimden rica ediyorum. Sizin dini-

niz inananla inanmayanı ayırır, siz 

Müslüman olduğunuz için de sizi 

bir üst dereceye yerleştirir. Bunu 

sizin dininiz yapıyor. Bunu bilin, 

ondan sonra deyin biz ayrımcılı-

ğa karşıyız. Her mücadele kendi 

yöntemi, kendi kavramları, kendi 

bilgisi ve kendi idealleri içinde 

yapılır. Başkalarına ait sloganlarla, 

başkalarına ait yöntemlerle siz bir 

Müslüman olarak istediğiniz hede-

fe varamazsınız. Yolda giderken 

o yöntem sizi tökezletir, kendine 

benzetir. Bu öyle basit değil, onun 

için özellikle de bilgi meselesine 

vurgu yapıyorum. Mesela insan 

hakları da bunlardan birisi,  bakı-

yorsunuz  Müslümanlar birinci 

kuşak, ikinci kuşak insan hakla-

rına eyvallah, diyor, ama üçün-

cü kuşak insan haklarında  

 “ben burada yokum” diyor. Niye? 

Efendim homoseksüellere, lezbi-

yenlere hak tanıyor. Kardeşim sen 

bu  kavramı kullanırken bunu 

düşünmeliydin.  Geçenlerde  bir 

yerde söyledim, önce baktım bir 

iki kişi böyle çok tuhaf karşıla-

dı. Sonradan galiba ne dediğimi 

ben anlatamamıştım, biraz baktım 

yumuşadılar. Dedim ki, ben bu 

insan haklarını bu yönüyle des-

tekliyorum, seviyorum, fakat bir 

yönüyle de hiç hoşlanmıyorum 

dedim. Niye? Beni devlet karşı-

sında dilenci haline getirdi. Böyle 

bir şey olur mu, eğer oluyorsa 

o zaman ben çıkıp devlet deni-

len meseleyi de bir konuşayım. 

Ben Müslüman’ım, yani benim de 

devlet hakkında söyleyecek şeyle-

rim var. Üstelik de İslâm devleti 

diye en azından 100 seneden beri 

konuşuyoruz, en azından 1400 

seneden beri de Muaviye’yle bir-

likte bu meseleyi tartışıyoruz. Bu 

ne devlettir böyle çıktı karşımıza! 

Bir bakalım hakikaten, böyle bir 

şey olur mu, durmadan dilenci-

lik yapıyoruz. Bu hakkı ver, bu 

hakkı ver! Müslüman da o kervana 

katıldı, ben hakkımı istiyorum, 

ben hakkımı istiyorum. Burada da 

bir problem yoktu aslına bakar-

sanız, nerede problem oldu? Bu 

son dönemlerde problem oldu. İki 

şekilde problem oldu. Efendim 

çocuğuna dayak vuranı, hanımını 

döveni ya da kocasını döveni dev-

let alacakmış. Geçen gün başör-

tülü bir kızımız tartışmada bunu 

söylüyor. Birden böyle ayaklarım 

yere yapıştı, çok üzüldüm, biz 

Müslümanlar bu noktaya gelme-

meliydik, hakikaten gelmemeliy-

dik, çok üzüldüm. Çünkü bunun 

içinde İslâmi bir şey yok. Demiyor 

mu ayet, “kavga ettiklerinde karı 

koca, önce tarafları gitsinler, 

konuşsunlar, ama Müslüman’ın 

da aklına ilk gelen şey devlet. 

Devlet benim çocuğumu alacak, 

hangi hakla? O devlete bu hakkı 

kim verdi? Batı devleti evet, meşru 

şiddetin kaynağıyım diyor, vesai-

re diyor, o kendi tarihselliğinden 

almış bu hakkı, ama bana sor-

madılar ki. Çünkü ben o çocu-

ğun koyulacak isminden bile öbür 

dünyada sorumlu tutulacak bir 

adamım ve bu benim tercihim 

değil, Rabbim böyle buyuruyor. O 

zaman öyle zırt pırt diyebilir misi-

niz siz, bu devlet benim çocuğumu 

alacak.

Evet, ben bir hastaysam 

benim çocuğumu akrabaları-

na teslim etsinler, mahalledeki-

lere teslim etsinler. Müslümanlar 

bunun mekanizmalarını düşü-

nüp bulalım, niçin devlet? Belki 

en son nokta olabilir, belki, ama 

Müslümanlar bunun mekanizma-

sını düşünebilirler. Akrabalarına 

verebilirler, vesaire, yani anası 

babası olmayan bir çocuğu yabancı 

olmaktan, kimsesiz olmaktan kur-

taracak bir İslâm toplumu düşüne-

mez miyiz biz? Bizim dünyamız-

da ille de bir çocuğun anasının, 

babasının mı olması gerekir, anası 

babası olmayınca o kimsesiz mi 

olacak? Peki, biz onun kimi kim-

sesi olamayacak mıyız, bizim böyle 

bir toplumsal tahayyülümüz olma-

yacak mı? Batıda böyledir, evde 

bir kedin var, bugün bir haber 

okudum üzüldüm. Sahibi olmadı-

ğı için sokakta gezmesine müsaade 

etmemişler. Doğru, sizin bir kedi 
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olarak sokakta var olabilmeniz için 

birisinin özel mülkiyetine dahil 

olmanız lazım.

Fatih Camisinden biliyo-

rum, ben biraz kedi hastasıyım, 

bağışlayınız, gidip orada eskiden 

kedi seviyordum kedim olmadığı 

zaman. Bir de Malta’dan geçiyo-

rum, ya rabbi diyorum, Allah’a 

hamdolsun, hâlâ mülkiyeti kim-

seye ait olmayan kediler var ve 

buradaki esnaf onlara yemek veri-

yor ve pırıl pırıl, tertemiz. Kedi 

biliyorsunuz tok karınlı olduğu 

zaman kendini temizler, pırıl pırıl 

eder. Yani siz geçtiğinizde bakın 

oralara. Bak demek ki yaşayabi-

liyormuş bizimle birlikte, yani 

kimsenin mülkiyetine geçmeden. 

Bu küçük bir iş değil. Size belki 

de çok küçük bir iş gibi geli-

yor. Gerçekten de Batının büyük 

şehirlerinin sokaklarında ille de 

birisine aidiyetiniz olması lazım, 

birisinin mülkü olmanız lazım. 

Biz hayvanları kendi mülkümüze 

dönüştürmeden ya da başkalarını 

devletin mülküne dönüştürmeden 

kendi aramızda yaşatamaz mıyız? 

Bunun imkânları yok mudur? 

Bu dinde bunun imkânları var. 

Eğer Müslümanlar bulamıyorlarsa 

onu diyorum, yani bağışlayınız, 

sizi tenzih ederek söylüyorum, 

Cenab-ı Allah zeka bakımından 

fukara olan bütün Müslümanları 

bu çağa topladı. Bundan önceki-

lere bakıyorum, hepsi bir deha. 

Kitaplarını okuduğum zaman bana 

gerçekten de aşağılık kompleksi 

geliyor, ama biz dediğim gibi kilit-

lenmişiz, demek ki Allah bizim 

basiretimizi elimizden aldı. Eğer 

almasaydı gerçekten de Allah’ın 

rahmetini dileseydik Allah kalp-

lerimize ilham ihsan edecekti, 

bunun yollarını bulacaktık diye 

düşünüyorum. Çünkü Cenab-ı 

Allah insanın kalbine sürekli ola-

rak müdahalede bulunur. Ben akıl 

ve bilgi meselesine bu cehtte gir-

mediğim için bu cümleleri biraz 

evvel kurmadım. Öyle bilgi Batılı 

insanın, kartezyen kafanın dediği 

anlamda bir bilgi üretme meselesi 

değil İslâm’da, İslâm’da çok daha 

farklı bir yönü vardır bilginin. O 

zenginliğinden dolayı onun biz 

bilgisini istemiyoruz. Elbette ki 

insanoğlu hep zararlı bilgiler mi 

üretiyor? Hayır, elbette faydalı bil-

giler de üretir, ama onun belki 

de süzgeçten geçirerek kullanıl-

ması söz konusu oluyor. Bugün 

Müslümanların yaptığı gibi -büyük 

bir açlıkla- her geleni içselleştirme-

leri değildir diye düşünüyorum.

Benim kişisel olarak düşündü-

ğüm şey şu, biz postmodernlikle 

birlikte yeni bir dönem ve yeni 

bir tsunaminin tesiri altına girdik. 

Modernliğin bizi ezen ve onun 

eliyle üretilen siyasetlerin, kurta-

rıcıların uyguladığı uygulamaları-

nın neticesinde Müslümanlar bu 

ülkelerde de başka yerlerde de 

zulüm gördüler, sıkıntı yaşadılar. 

Dolayısıyla da postmodernizm 

gelirken onun yaptığı eleştiri, önü-

müze açtığı eleştirel gelenek bütün 

bu uygulamaları anlamsızlaştırma-

ya başladı. Zaten dünya genelin-

de de böyle bir akım var, dikkat 

ederseniz bütün kurucu ideolojiler 

tasfiye oluyor. Leninizm, Maoizm, 

Kemalizm, bütün bunlar, bütün 

bu kurucu ideolojiler gidiyor. İşte 

Arap baharını bütün bu kurucu 

ideolojilerin şu ya da bu şekilde 

tasfiyesi olarak düşünebiliriz. Belli 

ki yeni sistemin ne olacağını bilmi-

yoruz, bir belirsizlik taşıyor, ama 

bugünkü modern sistemden farklı 

olarak postmodernizm zaten yapı-

sal olarak belirsizliği savunuyor. 

Çünkü modernlik bir belirliliği 

savunuyordu, gelecekte böyle ola-

cak diyordu, böyle planlamamız 

lazım diyordu. Şimdi postmoder-

nizm diyor ki, belirliliği savun-

mak insan özgürlüğünü kontrol 

altına almaktır. Bir nevi cebriye. 

Şimdi dolayısıyla burada elbette 

ki iktidarın, bilginin, belki tekno-

lojinin, evrensellik gibi birtakım 

kavramların yeniden anlamları 

değişiyor ve bunun büyük kısmı-

nı da postmodernlik bu anlamları 

değiştiriyor. Dediğim gibi mesela 

özgürlük, dün toplumun siyasal 

özgürlüğü olarak anlaşılıyordu, 

oysa bugün böyle anlaşılmıyor. 

Mesela dün eşitlik fikri tartışılıyor-

du, Müslümanlar arasında, eşitlik 

yeni bir tartışma, aslında tartışma-

dılar bile, benimsediler; İslâm’ın 

adaletini unutup eşitlik ideolojisi-

ni benimsedik maalesef. Bu ikisi 

arasında da doğru düzgün bir 

analiz de yapamıyoruz, zihinleri-

miz kilitlenip kalıyor. Mesela artık 

postmodernlik eşitlik ideolojisini 

de savunmuyor. Bireyin özgünlü-

ğü, özgürlüğü değil, özgünlüğü 

meselesini tartışıyor. Burada artık 

özgürlük bireyin kendi özgünlü-

ğünü yaşadığı, yaşaması anlamına 

geliyor. Yani o otantisitenin, otan-

tiklik durumunun yaşanmasıdır 

artık özgürlük. Yoksa işte klasik 

anlamdaki bir özgürlük değildir. 

Bütünüyle başkalarıyla birlik-

te paylaştığımız bir özgürlük söz 

konusu değildir, artık kişiye ait 

olan, kişiye ait bir gerçek var, haki-

kat kişiye aittir, özgürlük kişiye 

aittir, o da bireyin özgünlüğünün 

tesisiyle ilgilidir. Dikkat ederse-

niz burada da kavramlar değiş-

meye başladı. Şimdi tam da böyle 

bir anlam kaymasının yaşandığı, 

yeni anlamların ihdas edilmeye 

başlandığı bir zamanda bence biz 
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DOSYA

Müslümanlar birçok kavramı yeni-

den, modernliğin ya da postmo-

dernliğin birçok kavramını yeni-

den ele almamız gerekiyor. Tabii 

bunu da yapabilmemiz için bizim 

sahih bir bilgiye ihtiyacımız var. 

Biz sahih olduğundan emin oldu-

ğumuz bir bilgiden hareket ederek 

ancak bunu yapabiliriz. Çünkü 

bu, bizim önümüze ciddi iki tane 

sorun getiriyor, eğer gerçekten bu 

meydan okumayı ciddiye alıyorsak 

o zaman ortaya şu çıkıyor: Acaba 

bu meydan okumaya karşı direne-

cek zihniyeti nasıl inşa edebiliriz, 

bu zihniyetin temelinde bilgi varsa 

bu bilgiyi nasıl inşa edebiliriz? 

Çünkü biz bu bilgiyi inşa ede-

ceğiz ve bu zihniyetin de inşası 

gerekecektir. Ondan sonra ancak 

bu meydan okumaya karşı bu kav-

ramların tahlilini yapabiliriz.

Burada bütün bu tecrübe-

den sonra kişisel olarak bilginin 

İslâm’ın kendi hakikatine uygun 

ve kendi usul geleneği içinde üre-

tilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bu ise önümüze üç kavram geti-

riyor. Bilgi kavramını, usul kavra-

mını, bir de bütün bunların yapı-

labileceği geçmişteki mekân olarak 

medrese kavramını gündeme geti-

riyor. Zaten modernlikle mukayese 

ettiğimizde şöyle bir durumla karşı 

karşıya geliyoruz. Din adamının 

yerini, entelektüel alıyor. Dini bil-

ginin yerini bilimsel bilgi alıyor. 

Dini hakikatin yerini de pozitivist 

gerçeklik alıyor. Modernlik bunlar 

üzerinde kurulup geldi günümüze 

kadar.

Kutsal kitaba bağlı kalınarak 

üretilmiş bir bilginin yerine yine 

aklın ürettiği, ama tabiattan üretil-

miş bir bilgi aldı. Onun için bazı 

Batılı düşünürler aslında Rönesans 

sonrasını paganizme dönüş ola-

rak vasıflandırmışlardır. Çünkü 

tabiattan yasalar çıkartılacak ve 

din hususunda şüpheye düşülen, 

tartışmaya düşülen hususları tabi-

attan elde edilen yasalarla yapa-

caklardır, yasalarla halledeceğiz. 

Çünkü din hususunda, bilhassa 

İncil’le ilgili problem var burada. 

O zaman tanrının ikinci kitabı olan 

tabiata dönelim dediler Batılılar, 

oradan zaten dünyada tanrının 

yasaları geçerlidir. Biz o zaman o 

yasaları alalım, o yasalarla toplu-

mu kuralım, insanımızı tanımla-

yalım dediler. Aslında modernliğin 

temelinde bu var, ben detayla-

ra girmedim. Dolayısıyla burada 

peki, bunu neyle elde edeceğiz? 

Akılla. Çünkü modern dünyanın 

insanı dini reddettiğinde, kilisenin 

şahsında dini reddettiğinde bütün 

alem karşısındaki tek silahı aklı-

dır. Ben akılla bunu halledeceğim 

dedi, yani aklı akılla okuyacağım. 

Tabii böyle olunca da işte deney, 

vesaire gündeme geldi, matematik 

geldi, Galileocu bir tabiat anlayışı, 

aslında bakarsanız bu da böyle. 

Tabii bu bilginin niteliği değişin-

ce ortaya yeni aktörler çıktı. Yani 

bilim adamı ya da entelektüeller 

dediğimiz aktörler çıktı. Din ada-

mının yerine geçti. İşte dini bilgi-

nin yerine de biraz evvel dediğim 

gibi bilimsel bilgi geçti. Bunun 

müessesesi olarak da üniversite 

geçti. Unutmayın, Batıda yakla-

şık 1100 yılı Bologna Üniversitesi, 

1150 Paris Üniversitesi, 1200 

Oxford Üniversitesi, 1220 yılında 

Cambridge Üniversitesi kuruluyor. 

Daha başka üniversiteler de belki 

sonradan kuruluyor. Yani bütün 

bunlar birlikte gidiyor.

Bizdeyse benim kanaatime göre 

aşağı yukarı 1960’lardan itibaren 

bizde alimin önderliğinin, bilgi 

üreten ve topluma da önderlik 

eden alimin yerine entelektüel-

ler geçmeye başladı, özellikle de 

mühendis nitelikli entelektüeller. 

Yani teknik, teknolojik bilgi öğren-

miş insanlar, hani o İslâmcıların 

çok canının çektiği, istediği fen 

ve fünun, ilim ve fennini alalım 

dediği o tip çıktı ortaya. O zaman 

onların söylediği diğerlerinden 

daha değerli olmaya başladı. Böyle 

olunca da toplumsal önderlik bir 

bakıma onların eline geçti. Yani 

entelektüellerin eline geçti. Sonra 

üniversiteler de kuruldu, şimdi 

üniversitelerde çocuklarımızı oku-

tuyoruz. Erkekler okudu, şimdi 

kızlarımız okuyor ve bütün bu 

bilgiyle -sadece erkekler değil kız-

larımızın da zihni- hepimizin zihni 

birbirine benzedi. Yani ortada öyle 

çok fazla bir şey de kalmadı.

Şimdi acaba böyle bir durum-

da eğer bu bilgi bizi kirletiyorsa, 

ben artık dünyaya Müslüman’ca 

bakamıyorsam ya da arızalı bakı-

yorsam, zira benim zihnimi bu 

bilgi kirletmiştir büyük nispet-

te, o halde ben dünyaya yeniden 

Müslüman’ca nasıl bakabilirim? 

Yani yaşadığım gerçeklik, sorunlar 

hakkında Müslüman’ca bir teşhiste 

nasıl bulunabilirim? Psikiyatrinin, 

sosyolojinin, psikolojinin değer-

leriyle, iktisadın değerleriyle değil 

ya da modernliğin kültürüyle 

değil, İslâm’ın değerleriyle nasıl 

bakabilirim? Çünkü İslâm bazı 

şeyleri sorun yapıyor, modernlik 

sorun yapmıyor. Dolayısıyla da 

bunu daha sahih bir şekilde nasıl 

öğrenebiliriz? Şöyle düşündüm: 

Muhtemelen bu zihnin böyle kir-

lenmemesi için bu zihnin geçmiş 

klasik dönemdeki gibi 4-5 yaşında 

Kur’ân’la tanışması gerekir. Çünkü 

İslâmi eğitimin başlangıç nokta-

sı bu, Muvatta’yı yazan kimdi? 

İmam Malik, Allah ondan razı 

olsun. Denilir ki, bir yerde oku-
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muştum, 4 yaşındaydı, Kur’ân’ı 

hıfzetmişti. Şimdi bu eğitimin ilk 

başlangıcı, dolayısıyla burada bu 

eğitimle birlikte başlayan bir de 

Müslümanların tarihsel tecrübesi 

içinde Batının metodolojisinden 

farklı bir usul geleneği var. Çünkü 

usul bir bilgi üretmedir, içtihatta 

bulunmak da bir bilgi üretmek-

tir. Biz tabiatta bilgiyi aramıyoruz, 

yani burada mukayeseye girerek işi 

uzatmak istemiyorum. Biz kitaptan 

bilgi üretiyoruz. O ürettiğimiz bil-

giyle tabiata bakacağız. Tabiattan 

ürettiğimiz bilgiyle tabiata, insana 

bakmayacağız. Çünkü dedik ya, 

akıl kimliği belirsiz bir varlıktır, 

önce onun ışığa ihtiyacı var. Akıl 

tabiattan elde ettiklerinin ne kadar 

sağlıklı olduğunu, ne kadar insana 

yardımcı olacağını bilmez. O yasa 

peşindedir, yasa, nitekim postmo-

dernizm dedi ki, bırak bu hikaye-

yi, yasa masa olmaz. Bundan dola-

yı krize girdi modern bilgi. Teknik 

detaydan kaçınarak söylüyorum, 

modern bilginin teorik yapısında 

bir kriz yaşandı. Postmodernizm 

onun bir neticesi olarak ortaya 

çıktı. Bu teorik yapı nelerin üze-

rine kurulu ayrı bir mesele, ama 

böyle bir kriz yaşıyoruz. 

O zaman ben kendi dünyama 

dönüp -kendi dünyamın içinde bu 

bilgi mademki o eski hegemonya-

sını da artık yitirmeye başladı, sağ-

lıklı değil, zaten ben de biliyordum 

bunun sağlıklı olmadığını- acaba 

bunu nasıl yapabilirim? İşte onun 

için çıktığında önüme neticede 

İslâmi bilgi onu üretecek bir usul 

ki, usul geçmişte de tecrübe edildi, 

çünkü usul ithal edilemez. Bugün 

bazı -kusura bakmasınlar- ilahiyat-

çılarımızın hermenötik falan filan 

alıyorlar, az önce onun için söyle-

dim, her usul bir dünya görüşünü 

taşır ve bugün hem bilginin kriz 

içinde bulunması, hem postmo-

dernizmin ortaya çıkmasının temel 

sebebi Batıdaki yöntemin krizidir, 

bir yöntem krizidir. Dolayısıyla da 

yöntem krizinden, bilimsel yönte-

min krizinden sonra ancak herme-

nötikten bahsedilmeye başlandı. 

Hermenötik zaten kilisenin kullan-

dığı bir yöntemdi, ama o bilimsel 

olmadığı için kabul edilmiyordu. 

Ne zaman postmodernizm dedi 

ki, hakikat yoktur, sadece hakikate 

yaklaşmaktan söz edebiliriz. Bu ne 

demekti? Demek ki, her kişiye ait 

bir yorum meselesi var, yorum ön 

plana çıkınca o zaman hermenötik 

ortaya çıktı. Çünkü hermenötik 

de yorumlama demek, yorumlama 

bilgisi demek. 

Şimdi bu başka bir dünyaya 

ait bir metot, siz bunu İslâm’a 

nasıl uygulayabilirsiniz? Bir de 

size kim söyledi o usulün yetersiz 

olduğunu? Aynı şeyi medresede 

de görüyoruz. Efendim, medrese 

zaten çürümüştü, sorunlarımıza 

cevap vermedi. Eyvallah, elbet-

te ki İstanbul’daki ya da bilmem 

neredeki medreseler çürümüştü 

doğrudur, olabilir, üniversiteler de 

çürüyor. Yeni üniversiteler kuru-

luyor ya da üniversiteler revize 

ediliyor. Peki kardeşim, sorunlara 

cevap vermedi dediğiniz medre-

seden size ne bekliyordunuz, ne 

söylemesi gerekirdi? Önce bunu 

bir bilelim, bakalım ondan sonra 

hakikaten size bu zavallı medrese 

bir şey demiş mi, dememiş mi? 

Dememişse eyvallah doğru, ama 

önce siz ne bekliyorsunuz, sizin 

sorularınız ne? Sizin sorularınız 

bakalım medresenin iştigal alanla 

ilgili mi, değil mi? Bu soruların 

gündeme gelmesi lazım. Çünkü 

benim bu söylediklerimin ışığında 

dediğim gibi entelektüelin yeri-

ne yeniden toplumsal önderliğin 

sahibi olan alimin geçmesi gerekir. 

O, Peygamber varisidir bir hadisi 

şerifte de buyrulduğu gibi. 

Bu bize şunu getiriyor: İslâmi 

bir bilgi, entelektüelin yerine alim, 

ondan sonra da medrese, o bil-

ginin ve usulün iştigal alanı olan 

o kurum. Medrese sıradan bina-

ların oluşturduğu bir yer değil, o 

belli kendi adamı içerisinde diye-

lim, kendi usulü içinde bilgi üre-

ten, ama ürettiği bilgiyi de bizzat 

kendisine talim ve terbiye edilen 

yerdir. Talim ve terbiye diyorum, 

bizim edepli insanlara ihtiyacımız 

var, yani ben torunumun edepli 

olmasını istiyorum. Edebin, haya-

nın, saygının, itaatin olmadığı bir 

Müslüman toplum düşünemiyo-

rum ben, az önce birey derken 

orayı unuttum söylemeyi, tam 

da  birey meselesini konuşurken 

birden bire aklıma itaat kavramı 

geldi. Bunu da sık sık söylüyorum 

her yerde.  Bir yerde konuşma 

yapıyordum. Ben de itaatten bah-

settim. Allah’a, Rasûlüne, alimle-

re, anneye-babaya, kocaya itaatten 

bahsettim. Konuşmam bitti, iki 

tane bayan, üç tane delikanlı dikil-

di önüme: “Hocam, bunu biraz 

açıklayın!”

Anlıyorum, çünkü itaat kölelik 

gibi algılanıyor. Bu yeni postmo-

dern kültür size bunu böyle algıla-

tıyor artık, itaat etmek ne demek? 

Köleliktir, öyle düşünülür mü? 

Gerçekten de böyle algılıyoruz 

artık, birbirimizi kandırmayalım. 

Biz Müslüman’ız, itaat ederiz, ilim 

ehline itaat ederim ben. Tabii ki o 

Allah’ın ilmini benden daha çok 

öğrenmiştir, ben kimim? Arapça 

bilmiyorum, ancak sizin için konu-

şuyorum, keçinin bulunmadığı 

yerde Abdurrahman Çelebi misali 

böyle ilim olmaz. Benim Arapça 

bilmem lazımdı, ama ben modern 
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ilmi öğrenmek için İngilizce öğre-

nebilmişim. Bu doğru mu? Hayır, 

doğru değil, bir kere her şeyi yerli 

yerine oturtalım. Bakın, otobüste 

gidiyorsunuz, bir tane yaşlı geldi, 

siz kalkıp yerinizi verdiniz, bu 

da bir itaattir, ama gönüllü bir 

itaattir. O kadar kötü değil itaat, 

ama tabii ki kadının kocasına itaat 

edeceği yerler vardır, etmeyeceği 

yerler vardır, benim ilim ehline 

itaat edeceğim yerler, itaat etme-

yeceğim yerler vardır, çocuğumun 

bana itaat edeceği yerler vardır, 

itaat etmeyeceği hususlar vardır. 

Eyvallah, ama biz itaati hayatı-

mızdan kovamayız, kategorik ola-

rak reddedemeyiz. O zaman İslâm 

ahlâkının yarısını alır götürürsü-

nüz. Çünkü bir yarısı Allah’a ita-

attir. İslâm ahlâkı dediğiniz sadece 

bunu yap-yapma değil ki, kim 

İslâm’ın ahlâkının birazıyla hare-

ket ederse Efendimizin ahlâkıyla 

hareket ederse, farkına varmadan 

aynı zamanda adil bir insan olur. 

Çünkü İslâm ahlâkı adalete içkin-

dir. Onun için İslâm, ahlâk ve 

adaleti yani hukuku, yani kanunu 

birbirinden ayırmaz. Hıristiyanlık 

o hatayı yaptı, onun için bir ahlâk 

dinine dönüştü. Şeriatı ihmal etti, 

kötülüğünden değil, ama bugün 

bakın, Müslümanlarda da bu 

var.  O yüzden İslâm’ın fıkhını  

Müslümanlar ihmal ettiler. Onun 

için hayatımızda İslâm’ın fıkhı 

yok, onun için biz bir cemaat 

olamadık. İstediğiniz kadar devlet 

kurun ne yazar? Siz cemaat olma-

mışsınız. Siz hâlâ üç kişi yolculuğa 

çıkarken bile içinizde bir kişiyi, 

size önderlik edecek adamı bile 

seçme basiretinde bulunamıyorsu-

nuz. Bu ne demektir? Sizin bir fık-

hınız yok demektir. Müslümanlar 

fıkıhları olan insanlardır. Çünkü 

o İslâm ahlâkı bunu gerektirir. 

Fıkhın olmadığı yerde ahlâk olur 

mu? Ahlâk bir müddet sonra yap-

tırımcı gücünü kaybeder, biter. 

VII

Şimdi özür diliyorum çok uzat-

tık, ama bu benim için önem-

li bir şey, gerçekten bunu böyle 

çok yürekten savunuyorum tabii 

kendi çapımda, çok öyle her şeyi 

bildiğimden dolayı değil. İyi-kötü 

biraz bu işin mürekkebini yala-

yanlar da medresenin çürüdüğünü 

söylüyorlar biraz evvel arz etti-

ğim gibi. Oysa benim konuşmak 

istediğim ya da çarpmaya çalıştı-

ğım sadece medrese değil, herhan-

gi bir yerdeki çürümüş medrese 

değil, genel bir medrese kavramı. 

Mesela, üniversite deyince aklınıza 

hiç çürümüş üniversite gelmiyor 

ya da basitçe bir üniversite gel-

miyor.  Hepsi muhterem. Hatta 

ve hatta ben diyorum ki, oto-

riteye karşıyım, eyvallah, tamam 

da, ama üniversitenin ürettiği bil-

ginin otoritesine karşı değilsiniz. 

Mesela, bizim genç arkadaşlar 

şöyle söylüyor: Bilgi kutsal, İslâm 

kutsaldı, ama oradan elde edilen 

bilgi kutsal değildir. Yani mecbur 

değiliz o zaman. Eyvallah, peki 

sen aynı sözü niye üniversitede 

öğreten, bilgiyi üreten hocalara ve 

o bilgiye yöneltmiyorsun? Çünkü 

o bilgi bugün hayatımızı tanzim 

ediyor. Ölen bir adam hakında adli 

tıpta kim karar veriyor? Bu bilgiy-

le karar veriliyor. Az önce onun 

için dedim, bilgi masum değil. Siz 

kavga edip mahkemeye gittiğiniz-

de kim karar veriyor? O bilgiyle 

oluşturulmuş yasalarla karar verili-

yor. Yani yasa gibi görüyoruz, ama 

mesele bir bilgi biçimidir o, tanzim 

edilmiş bir bilgi biçimi olarak önü-

müze geliyor. 

Ben onu kastetmiyorum, bun-

dan dolayı Batının meşhur üniver-

sitelerinden örnek vermeye çalı-

şıyorum. Mesela, Sorbonne belki 

iyi bilmiyorum da, ama gene de 

söylüyorum, mesela Harvard, ama 

mesela kısmen biraz bilgi sahibi 

olduğum Oxford ve Cambridge’de 

bir kere her şeyden önce bura-

da eğitim bir seçme işidir, öğren-

ci hocasını seçer, ama hoca da 

öğrencisini seçer. Gidersiniz hoca-

nızın önüne, şimdi öyle midir 

değil midir bilmiyorum, ama  

yirmi  küsur sene önce öyley-

di. Gidersiniz, hoca da bakar, sizi 

tartar, eğer uygun bulursa o da 

sizi seçer. Bu karşılıklı bir seçme, 

aslında bizim medrese geleneğinde 

de biraz böyledir. 

Sonra meşhur Batı üniversitele-

rinde şu vardır: Dünyanın herhan-

gi bir yerinde herhangi bir konuda 

orijinal tezleri olan, orijinal düşün-

celeri olan, akademi tarafından da 

tartışılan insanlara giderler, derler 

ki, sen arkadaş bizim üniversiteye 

gelip ders verir misin? 1 yıl, 2 yıl, 

3 yıl, 4 yıl, yani biz seni bura-

ya davet ediyoruz. Orada 3.000 

dolar alıyorsa ona 5.000 dolar, 

gerekirse 10.000 dolar verirler, 

alırlar, getirirler onu o Oxford’a, 

Cambridge’e ya da Harvard’a ya 

da Kaliforniya’daki bir üniversi-

teye, ona 2 sene, 3 sene, 4 sene 

ders verdirtirler ve orijinal teorisi 

olan o zeki insanlarla öğrenciler 

tanıştırılır ve onlara ders verdirir-

ler. Bu aşağı yukarı bizde de biraz 

var. Birkaç yıl önce tanıdığım bir 

Hintli Müslüman Bilkent’e gelmiş-

ti. İstatistik üzerine orada 2 yıl 

ders verdi. Meğer adam -kardeşim 

vasıtasıyla tanışmıştım- dünyanın 

meşhur istatistikçilerinden biriy-
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miş. Şimdi düşünün, siz de böyle-

siniz, mesela, Afrika’da usul üzeri-

ne bir adam var Tanzanya’da, gidip 

onu getirebilirsiniz. Tabii bu bir 

ütopya, bu ülkede buna müsaade 

etmezler, ama olsun insanlar ütop-

yayla yaşarlar, bir de gerçek ütopya 

olmadan değiştirilemez. Bırakınız 

ütopyalarımız olsun. Efendim, 

Pakistan’da belki bir fıkıh üzeri-

ne alim var, onu getiririz, başka 

birini getiririz, yani bunu dinamik 

olarak böyle kurabiliriz. O zihinle-

ri Kur’ân’la tanıştırıp, o Kur’ân’ın 

bilgisiyle tanıştırıp, onunla yük-

ledikten sonra ben o zihinlerin 

-Marksist mi, postmodernist mi 

tartışmayıp- konuşması gerektiğini 

düşünüyorum medresede. 

Bu dediğim üniversitelerin esas 

önemli olan bu, özür diliyorum 

sizden, özelliği ne? Bu üniversitele-

rin temel özelliği mühendis yetiş-

tirmek değil, beşeri bilimler dedi-

ğimiz bilimleri esas almışlardır. 

Yani mesela, Oxford, Cambridge 

gibi üniversitelere bakarsanız 

bunların temel iştigal alanı beşeri 

bilimlerdir. Matematikten tutunuz 

da, hukuka, felsefeye, sosyoloji-

ye, siyasete, mantığa bunun gibi 

daha birçok şeye; yani bir toplu-

mun tarihsel akışı içerisinde lazım 

olacak ve sorunlarını çözecek 

bilgiyi üreten bir yerdir buralar. 

Medrese de bizim tarihsel olarak 

Müslüman bir toplumun tarihsel 

akış içinde karşılaştığı sorunları 

ve o sorunları Müslümanca çöz-

meye imkân verecek bilgiyi üreten 

yerdir. Medresenin görevi birinci 

derecede size gökdelen yapmak 

değildir. İslâmcılık bence burada 

haksız olarak medreseden böyle 

bir görev bekledi, onu bulama-

yınca top, tüfek, gökdelen -bugün 

de gökdelen bekliyor- işte dedi 

çürümüş. Hayır, medresenin temel 

görevi bu değildir. Üstelik Batıda 

da mühendislik okulları çok 

sonra dahil olmuştur üniversiteye. 

Mesela, benim bildiğim kadarıyla 

ilk defa mühendislik okulunun 

Londra Üniversitesi’ne dahil oldu-

ğu tarih 1860’tır. Bundan önce de 

var, mesela dernekler var, cemiyet-

ler var, mühendislerin kurduğu, 

mühendislik işleriyle uğraşanların 

kurduğu özellikle mesela, kömür 

madenleriyle onlar bu konuda 

ihtisas yapmış, özel çabaları olmuş 

bir sürü insanların kurmuş olduğu 

cemiyetler var, ama üniversite çok 

sonra bunları kabul ediyor bünye-

sine, bundan önce almıyor. Çünkü 

üniversite kendini hep o beşeri 

bilimlerle sınırlamıştır, o insan zih-

ninin melekeleri dediğimiz bizim 

Edebiyat Fakültesi’nin mesela 

özelliği de o, sanattan tutun birçok 

şeye kadar; çünkü bunlar insan 

zihninin melekelerini ifade eder 

diye düşünülüyordu. Dolayısıyla 

da böyle bir durum olmuştur. 

Medresenin de görevi buydu. Bu 

görevi yapmamışsa eyvallah, ama 

medreseden siz uzaya gidecek araç 

beklemeyin ya da belki de çok 

basitinden bir köprü yapmasını 

beklemeyin, onun görevi bu değil, 

o köprüleri yapacak adamların zih-

nini yetiştirir. Önce Müslümanca 

bir zihin yetiştirir, ondan sonra da 

onlar da giderler, o köprüyü tasar-

larlar. Eğer böyle bir zihin yetiş-

tirseydik bugün gökdelenler diye 

bir sorunumuz olmazdı. Bugün 

modern tıbbın bizi soyduğu gibi 

bir sorunumuz olmazdı. Çünkü bu 

zihinsel bir meseledir, neyi neyin 

içine mezcedeceğiz? Tıbbi bir zih-

nin içine İslâm’ı mı mezcedeceğiz, 

yoksa İslâmi bir zihnin içine sağlık 

dediğimiz kavramı mı mezcedece-

ğiz? Bu önemlidir, hangisi hangisi-

ne karşı önceliklidir? Ben, İslâm’ın 

düzenlediği bir zihnin önce yetiş-

tirilmesi, inşa edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum, ondan sonra diğer-

leri üzerinde konuşalım. Çünkü 

böyle bir seçici zihin, selektif bir 

zihin olacaktır. Yani her şeyden 

önce mesela, modern tıbbın yap-

tığı gibi, hastalığımı dinlerken 

beni ölümle tehdit etmeyecektir. 

Bak, bunu kullan, yoksa kalp krizi 

geçirirsin, bunu kullanmazsan çok 

tehlikeli olur, bunu kullanmazsan 

kanser riski artar. Bunlar aslına 

bakarsanız çok gizli bir şekilde 

insanın o en büyük zaafıyla oyna-

maktır, ölümle onu korkutmaktır. 

Sağlık ölüm üzerinden yapılıyor, 

çünkü modern tıp nihayetinde 

sağaltıcı bir felsefe üzerine kuru-

lu değildir. Gerçi konumuz bu 

değil, özür dilerim, içimizde dok-

torlar varsa beni affetsinler, insanı 

mekanik düşündüğünden dolayı 

ölümsüzlüğe bir çare bulma fel-

sefesi üzerine kuruludur. Onun 

için organ naklini çok başarıy-

la yapıyor, yapacaktır da bundan 

sonra. Çünkü insanı mekanik ola-

rak görmektedir Kalbi bozulmuş-

tur, yeni kalp… Tabii bu arada da 

yeni insan tiplerine ihtiyaç olur. 

Şimdilerde Hindistan’da kalbi alı-

nacak çocuk siparişi veriyorlar-

mış, çocuklar doğuruyor kadınlar, 

ondan sonra onun kalbini alıp 

başka yere takacaklar, yani organ 

nakli dediğiniz şey. Bunun önüne 

geçemezsiniz, insanoğlu yaşamak 

ister.

 *   Bu metin, 07 Ocak 2012’de Araştırma ve 

Kültür Vakfı’nda yapılan konuşmadan  

hareketle oluşturulmuştur. 
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Geçmişten Geleceğe

İSLÂMCILIK
Cevat Özkaya, Şemseddin Özdemir,  Mustafa Tekin ile Söyleşi

B ir çıkış arayışı olarak 

İslâmcılık ve modernlik 

meselesi sıklıkla konuşuluyor.  

Farklı kanaatler ifade ediliyor. Bu 

konuda ne diyorsunuz? 

Cevat Özkaya: İslâmcılık-

modernizm ilişkisi diye, modern-

lik ilişkisi diye bir şey var muhak-

kak. İslâmcılığın modern bir 

söylem olduğu ve bu modern 

söylemin İslâmcılığın âdeta nakı-

sası şeklinde nitelendirilen bir 

anlayış farklılıkları var. Bana 

kalırsa İslâmcılık evet, hakikaten 

modern dönemin bir söylemidir, 

modern dönemde ortaya çıkmış 

bir söylemdir. Fakat moderniz-

me karşı olarak ortaya çıkmış da 

bir söylemdir. Çünkü  yirminci 

yüzyıla kadar İslâm dünyasında 

standart bir şekilde devleti olan 

bir toplumdu. Müslüman top-

lumlar, devletlerini kaybetmeye 

başladıktan, yani burada sıkıntı 

ortaya çıktıktan sonra ve Batının 

ürettiği şeyler, Batı yükselişe geçip 

de İslâm dünyasına doğru akış 

başladığında İslâmcılık bu akı-

şın ortaya koyduğu problemle-

re cevap üretmek üzere ortaya 

çıkıyor. O yıllarda iki alternatif 

vardı, iki şık vardı: 1. Bu realiteyi 

kabul etmek ve bu realitenin orta-

ya koyduğu problemlere cevap 

üretmek, İslâmcılığın yaptığı bu, 

2. Kendi içine kapanmaktı. Yani 

siz kendi içinize kapanıyor olsa-

nız da bu saldırıdan kurtulma 

ihtimaliniz yoktu. Tabii ki netice 

itibariyle çok hazırlıklı bir cevap 

mı üretilebildi? Hayır, yani önce 

acemice başlayan, daha sonra 

biraz daha işlenmiş olan cevap-

lar üretilmeye çalıştı. İslâmcılığın 

bence en önemli yanlarından bir 

tanesi bir çıkış arayışı olmasıdır. 

İslâm dünyasını o gün temsil eden 

devletli toplum olarak Osmanlı’yı 

ele aldığımızda yapılacak bir şey 

yok, bu adamlar her şeyi şey yap-

tılar ve üstün seviyeye geldiler. 

Bizim bunların karşısında yapa-

cağımız şey bunların araçlarını 

alıp, bunlara karşı devleti ayağa 

dikmek planlanıyor. Bir şey çıktı, 

nihayet Tazminatçılar bunu yap-

maya çalıştılar. Netice itibariyle 

devleti ayakta tutmaya çalışıyorlar 

ve bunun batıya öykünerek ola-

bileceğini aşağı-yukarı düşündü-

ler. Buna öykünmek demek çok 

doğru mu bilmiyorum, ama aklı-

ma gelen bu. 

İslâmcılarsa başka bir şey söy-

lediler. Tamam, burada teknolo-

ji var, bilmem ne var, ama biz 

kendi hayatımızı da, Müslümanca 

hayatımızı yaşayarak bu teknolo-

jiyi alabiliriz. Bu olurdu-olmazdı, 

bugünün şartlarında yaptığımızda 

tartışmanın çok da olabilir olma-

dığını belki söyleyebilen bir sürü 

insan çıkacaktır, ama netice iti-

bariyle ben Batının bu yükseli-

şini dinle ilişkilendirmiyor, yani 

İslâm’ın sorunlarıyla ilişkilendir-

miyorum. Öyle bir sorun ortaya 

çıktı, biz buna Müslümanca cevap 

üretebilirizin  adıdır İslâmcılık 

gibi geliyor bana ve benim için 

çok önemli olan şey İslâmcılığın 

verdiği cevaplardan ziyade ortaya 

koymuş olduğu tavrıdır. Yani ayrı 

bir yerde ve müstakil bir şekilde 

farklı bir dünya görüşü olarak 

kendini ifade etmeye çalışıyor 

oluşudur. Bunu yaparken bir sürü 

aksaklıkları vardır, eksiklikleri 

vardır, İslâmcılık olarak bildiği-

miz ve baktığımız yerde bir alamet 

sıkıntıların olduğunu görürüz, 

ama bu  tavrın sağlam bir yerde 

olduğunu ve bunun üzerine o 

aksaklıkları olmayan yeni şeyler 

bina edilebileceğini söylemek de 

yanlış bir şey gibi durmuyor.

Şemseddin Özdemir: Bilmi-

yorum, o özellikle çok tartışılan 

bir konu, bu İslâmcılık konusu 

tartışılınca sanki çok ideal şart-

larda oluşmuş gibi bir algıyla 

bakılıyor bazen, sanki ideal şart-

larda oluşmuş gibi bakılıyor. O 

zaman da birçok kusur bulunu-

yor. Bu İslâmcıların zaafları, ama 

kabul etmek lazım ki, koskoca bir 

medeniyetin, Müslüman bir top-
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lumun gözleri önünde çökmeye 

başladığı bir süreçte ortaya çıkan 

bir  çare arayışıdır. Önce müm-

künse hilafeti korumaktı fakat bu 

mümkün olmadı. Sonradan olu-

şan duruma da itiraz etti. Sıkıntılı, 

kriz zamanlarında  kenara çekile-

rek bir şeyler üretilemezdi zaten. 

Öyle bir zamanda ortaya çıkan 

bütün akımlar içinde bulunduğu 

şartların etkisini, izini taşır. O 

bakımdan o zaaf olmanın ötesin-

de bulunduğu şartların etkisini 

taşır. Bir miktar savunmacı 

da olabilir, gerçekten kolay 

bir iş değil. Batı karşısında 

yüzyıllardır  üstün konum-

da bulunan bir toplumun ve 

onun yaşadığı siyasal siste-

min önce kenar bölgelerinin 

sonrada merkezinin  patır 

patır çöküşü karşısında  bazı 

Müslümanlar’ın  kalkıp bir 

dakika, biz bunu düzelte-

biliriz diyerek söz almaları 

ve  söyledikleri bazı şeyle-

rin yanlış olması  çok tabii 

bir şeydir. Dolayısıyla için-

de bulunduğu şartlar böy-

lesine zor şartlar, ama buna 

karşı iddiası ne İslâmcılığın? 

Özellikle benim de savun-

duğum, İslâmcılık, İslâm buna 

yeter, biz buna yeteriz, üretmemiz 

lazım bunu diyor, çıkmaya çalı-

şıyor. Zorluğu da görüyor had-

dizatında, çünkü Müslümanların 

oluşturduğu kurumların büyük 

ekseriyetinin o güne has çözüm 

üretemediği bir dönem, görüyor-

lar, ama bunlardan bazı insanlar 

çıkıp diyor ki, bizim buna karşı 

çıkan iddiamız vardır, biz yine 

bu medeniyeti kurarız, yeniden 

hilafeti veya İslâm egemenliğini 

hâkim kılarız diye bir iddiayla 

ortaya çıkmıştır. O bakımdan 

bazen İslâmcılığın tanımına  pek 

çok şeyi sokuyorlar, ama ben şöyle 

düşünüyorum aslında: İslâmcılık 

özünde  başta siyasal hedefle-

ri biraz önce çıkartmış, buradan 

kastettiğim şu, bir sistem kurmayı 

veya İslâmi bir sistem olarak yeni-

den hayata hâkim kılmak iddi-

ası olan ve topyekün bir İslâm 

egemenliğinin yeniden mümkün 

olabileceği iddiasıyla ortada bulu-

nan bir yorumdur.  Ben  bu iddi-

ayı ve yorumu sahiplenen herkesi 

İslâmcı olarak algılıyor ve öyle 

kabul ediyorum. Yoksa İslâmcılık 

sonuçta Müslümanlığın bir yoru-

mudur, modern döneme veya 

geçen yüzyıldan bu yana içinde 

bulunduğumuz   döneme has bir 

şeydir.  Elbette Müslümanların 

çıkış yolu arayışlarının tarihte 

başka yorumları da  vardır, eski-

den bir sürü ekoller vardı. Bu 

yorum İslâm için çıkarılmıştır ve 

en büyük iddiası da bugün dedi-

ğim gibi İslâm yeni bir sistem, yeni 

bir medeniyet, yeni bir hayat tarzı 

kurabilir. Bu idealle ortaya çıkan 

bir şeydir ve çıkış şartlarından 

etkilenmesi de doğaldır. Bu onun 

mutlak anlamda zaafı değildir. Siz 

hangi şartta oluşursanız öyledir. 

Dünkü Sovyetler Birliği’nde olsay-

dık başka bir şey olacaktık veya 

Arnavutluk’ta olmuş olsaydık 

bugün biz başka şeyi düşünür ola-

caktık. Bunun gibi İslâmcılar da 

o günkü Müslümanlar da  içinde 

var oldukları o sosyal şartlardan 

yani imtihana çekildikleri zaman-

dan ve mekandan  etkilenmişler-

dir diye düşünüyorum o dönemle 

ilgili olarak.

Etkilenme meselesi üze-

rinde durulması önemli oldu. 

Müslümanlar, dört halife  son-

rasında özellikle  Abbasiler 

döneminde Arap yarıma-

dası dışındaki başka yerler-

le ilişkiye geçmeleri, oranın 

kültürel hafızasıyla karşılaş-

maları sonunda bazı zaaflar 

yaşadılar. Dolayısıyla esasında 

modern dönemde İslâmcılığa 

has olarak gördüğümüz  etki-

lenme ve zaaflar aşağı yukarı 

Müslümanların kültürel tari-

hinin her döneminde olan bir 

şey, çünkü başka kültürlerle 

etkilendiğimiz zaman önce 

onların diyelim ki, bazı  kav-

ramlarının/anlayışlarının  etkisin-

de kalırsınız, bir süre sonra onu 

daha dikkatli anlarsınız, onunla 

ilgili  bazı şeyleri sorgularsınız. 

Almanız gereken ya da ıslaha 

gidebilir gördüğünüz şeyleri alır-

sınız, sonra dışlarsınız. Esasında 

bu etkilenme meselesini sade-

ce modern döneme özgü olarak 

düşünmemek gerekir diye düşü-

nüyorum. Ne dersiniz?

Cevat Özkaya: Kültürlerin 

karşılaşması, her kültürün etki-

leşimi söz konusudur. Bu sadece 

İslâm’a ait veya Müslümanlığa ait, 

Mustafa Tekin: “Bugün ne 
olursa olsun öyle veya  böyle 
bir şekilde irtibatını kurduğu-
muz, yani İslâmcılıkla irtibatını  
kurduğumuz mevcut iktidar 
süreci eğer olmamış olsaydı, 
mesela  Müslümanlar tama-
men muhalefette olmuş olsay-
dı, daha muhalif şartları yaşı-
yor olsaydı belki  İslâmcılığın 
sesinin daha kuvvetli  çıkaca-
ğını düşünme eğilimindeyim.”
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doğuya-batıya ait değil, bütün kül-

türler birbirlerinden etkilenirler. 

Mustafa Tekin: Burada sade-

ce söyleyebileceğim büyük bir 

karşılaşma var, daha öncekiler-

den çok büyük bir karşılaşma, 

çünkü burada İslâm dünyası 

daha önceki karşılaşmadan farklı 

olarak kendisi zor bir durumda, 

zayıf bir durumda. Burada birkaç 

boyutu değerlendirme eğilimin-

deyim. Birincisi, Batıda eskiden 

beri özellikle aydınlanma felsefe-

sinde somutlaşan bir şey var; biz 

artık Tanrı’ya müracaat etmeden, 

Tanrı’ya referansta bulunmadan 

bir dünya kuracağız, yaşayacağız. 

Bu anlayışın dünya ölçeğinde fark-

lı yansımaları olmuştur. Aslında 

Osmanlı diye bir şey telaffuz etti-

ğimiz andan itibaren bunun o 

döneme kadar da İslâm’la irtiba-

tının çok kuvvetli olduğunu da 

söylemiş oluyoruz. Yani Osmanlı 

dediğimizde aklımıza gelen şey-

lerden bir tanesi de İslâm’dır. İlk 

önce yavaş yavaş dışarıdan bu 

tip etkilenmeler başlayınca batıcı-

lar öne çıkıyor. Yani İslâmcılıktan 

önce batıcılık hareketi başlıyor. 

Bunlardan sonra İslâmcılık hare-

ketinin bir anlam kazanması söz 

konusu olmaktadır. Şunu söy-

lemeye çalışıyorum: Aslında bir 

İslâm ülkesinde İslâmcılık biraz 

daha tuhaf duruyor gibi, ama 

Osmanlının kendi koşullarıy-

la baktığımız zaman batıcıların 

ortaya çıkıp, artık bundan sonra 

bu iş İslâm’la olmaz, dinle olmaz 

demişlerdi. Aydınlanma felsefeci-

leri de kendilerini konumlandı-

rabilmek için kiliseye ve geçmiş 

düzene karşı eleştiri getirmiş-

lerdir. Bizde batıcılar da bunun 

tekabülü olarak aynı eleştirileri 

dine ve İslâm’a karşı geliştirdiler 

ve o felsefe mucibince de artık 

biz bu işi farklı bir düzlemde 

yapacağız dediler. Tam da böyle 

bir ortamda İslâmcılar “İslâmsız 

kesinlikle olmaz” tezini savunan 

bir şey ortaya koydular. Benim 

şahsi kanaatimce de, o günden bu 

yana önemsenmesi gereken nokta 

İslâmcılığın bu teze bağlı olarak 

duruşu.

Şimdi burada çok önemli başka 

şeyler de var. İslâmcılığı kendi içe-

risinde belki diğerlerinden daha 

önemli kılan nokta onun batıyla 

veya batı felsefeyi ve aydınlanma 

felsefesi içerisinde dine biçilme-

ye çalışılan konumdan farklı bir 

yerde dine bir konum biçmesi, 

İslâm’a konum biçmesidir ki, o 

felsefede din sadece insan haya-

tında bir kurumdur ve vicdani 

bir meseledir. İslâmcılıktaysa din, 

aynı zamanda hayatın bütününe 

yayılan siyasi, ekonomik, toplum-

sal, kültürel boyutlarıyla ortaya 

konulur. Çünkü Aydınlanma, o 

dönemde dünyaya ciddi anlamda 

yayılan bir felsefedir ki, siz bunun 

karşısında eğer böyle bütüncül, 

kuşatıcı bir şey söylemezseniz 

çok daha geride kalacaksınız 

ve İslâmcılık bunun da farkına 

varabilmiş bir düşüncedir. Tabii 

ki modern düşüncedir, modern 

zamanların düşüncesidir, bunu 

kabul ediyoruz, ama siz niha-

yetinde böyle bir konjonktürde 

veya böyle bir şartta bulunuyor-

sunuz ve bu şartlara yönelik bir 

şeyler söylemek zorundasınız. 

Bu açıdan önemli. Bu bakımdan 

da İslâmcılığın “İslâm’ın çocuk-

luk hastalığı” gibi olması diye 

bir söylemi bu bağlamda kabul 

etmek çok da mümkün değil diye 

düşünüyorum ben. O günkü kon-

jonktürde, o şartlarda -ki bu hâlâ 

devam eden bir şeydir- sizin genel 

olarak İslâm’ın hayatın varlık algı-

sını, gündelik hayatı kuşatıcılığını 

ifade edebileceğiniz dil ve söylemi 

oluşturur. Tabii bunun birtakım 

hataları, sevapları, şunları bunları 

hep olagelmiştir. 

Ben bugünkü şartlarda biraz 

hani bazı açılardan ve bazılarına 

göre zayıflamış gibi görünmesi-

ni de aslında iktidar süreçleriyle 

bağlantılı görüyorum. Sözgelimi 

bugün ne olursa olsun öyle veya 

böyle bir şekilde irtibatını kurdu-

ğumuz, yani İslâmcılıkla irtibatını 

kurduğumuz mevcut iktidar süre-

ci eğer olmamış olsaydı, mesela 

Müslümanlar tamamen muhale-

fette olmuş olsaydı, daha muha-

lif şartları yaşıyor olsaydı belki 

İslâmcılığın sesinin daha kuvvetli 

çıkacağını düşünme eğiliminde-

yim.

İslâmcılık ve hastalık ilişkisin-

den söz ettiniz. Roger Garaudy 

mesela İslâmcılığı İslâmın hasta-

lığı olarak görüyor. Abdulvahhab 

el-Meddeb İslâm’ın  hastalığı ifa-

desini kullanıyor. İslâmcılık açık-

lanırken kullanılan bu “hastalık” 

metaforunu nasıl   yorumluyor-

sunuz? 

Mustafa Tekin: İslâmcılık 

hareketini, sınırları belli bir meta-

Mustafa Tekin
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fizik alan olarak görmemek gere-

kir. İslâmcılık, bir dönemde ihti-

yaç olarak ortaya çıkmış olan bir 

harekettir ve tıpkı tarih boyunca 

oluşan mezhep, akım ve cereyan-

lar gibi döneminin soru(n)larına 

verilmiş bir cevaptır. Bu bağlamda 

süreçle yakından bağlantılıdır ve 

süreç içerisinde ortaya koyduğu 

düşünce ve yaklaşımların kon-

jonktürle yakın irtibatlarını da gör-

mek gerekir. İslâmcılığa hayatiyet 

veren şartlar ve sorunlar devam 

ettiği müddetçe ve İslâmcılık da 

bunlara cevap üretebildiği oranda, 

hem Müslümanlığın sahih sınır-

ları içerisinde görülecek hem de 

hayatiyetini sürdürebilecektir. 

Bir düşünce ya da dünya görü-

şünün ortaya çıkıp tekemmül 

edebilmesi üç boyutta ele alınabi-

lir. Birincisi; varlık algılayışı, ikin-

cisi; bilgi kaynakları ve bilginin 

üretimi, üçüncüsü ise; gündelik 

yaşamın kuşatıcılığı ve ürettiği 

ahlaktır. Kendi içerisinde bir çeşit-

liliğe sahip olan Batı düşüncesi-

nin zamanında meydan okuması 

karşısında, İslâm’ın varlık, bilgi 

ve değerler alanını bütüncül bir 

bakış açısıyla savunma cehdi olan 

İslâmcılığın, bu açıdan zamanında 

yegane imkan olarak ortaya çıktı-

ğını söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

İslâmcılık, modern zamanlarda 

bütünsel bir proje olarak İslâm”ın 

“dünya görüşü” formatında orta-

ya konulmuş, düşünsel ve pra-

tik boyutları olan deneyimlerdir. 

Tüm bu stratejik noktalar içerisin-

de İslâmcılığın bir hastalık olarak 

değerlendirilmesi, pek sağlıklı bir 

yaklaşım değildir. Bu, İslâmcılığa 

dair tüm düşünce ve deneyimleri 

onaylamak anlamına gelmez. 

1856’da artık Osmanlı Batı 

devletler hukukuna tabi oluyor. 

Artık İslâmi ya da daha önceki 

o fıkıh çerçevesinde düşündüğü-

müz devletler ayrımı sona eriyor. 

O süreçten sonra İslâmcılık bir 

tür esasında özel alana da çeki-

liyor gibi. Yani artık uluslarara-

sı ilişkiler, güç olsanız bile şeyi 

siz belirlemiyorsunuz, artık sizin 

dışınızda başka güçler var. Mesela, 

Osmanlı dönemi İslâmcılığında 

da genel itibariyle baktığımızda 

Sait Halim Paşa’nın sadrazamlık 

dönemini  istisna tutarsak genel-

de bir tür muhaliflik var. Hatta 

Abdülhamit dönemi için düşün-

düğümüzde dönemin İslâmcıları 

Abdülhamit’e de muhalif. Sonraki 

süreçlere hemen hemen baktığı-

mızda genelde iktidar tecrübesi 

olmayan, genel itibariyle bir tür 

muhalefet söylemi, ama iktidara 

geldiğinde ya da iktidarın  adayı 

olduğunda da önceki muhalefet 

söyleminin  ciddi oranda farklı-

laştığını görüyoruz. Bunu diye-

lim ki, mesela Cemaat-i İslâmi’de, 

İhvan’da Milli Görüş Hareketi’nde, 

İran’da da rahatlıkla görebiliyo-

ruz. Teorik doğrularını siyaset 

pratiğine taşımakta zorlanıyor. Bu 

anlamda İslâmcılık ve muhalefet, 

İslâmcılık, iktidar ve muhalefet 

ilişkisi esasında Türkiye’de biz 

sadece AK Parti üzerinden tartışı-

yoruz, ama esasında çok derinlikli 

olarak tartışmamız gereken başka 

temel meseleler var diye düşünü-

yorum. Ne dersiniz?

Cevat Özkaya: O zaman 

şöyle bakmak lazım: Yani teori-

nin tümüyle pratiğe aktarıldığı 

bir dünya oldu mu diye sormak 

gerekiyor. Yani Peygamberlerin 

netice itibariyle geldikleri zaman 

elbetteki onlar dinin kurucula-

rıdır ve pratiğe aktarmaya çalı-

şıyorlar ki, o dönemde de bir 

alamet insan ilişkilerinin ve şeyle-

rin sorunlu olduğunu görüyoruz. 

Tabii en ideali yine onların yaşa-

dığı dönemdir netice itibariyle, 

fakat bütün teorik şeylerde, bütün 

dinlerde teorinin pratiğe akta-

rılmasında sorun var. Yani teori 

aynıyla pratiğe aktarılabiliyor 

olsaydı günah diye bir şeyin çok 

fazla olmaması lazımdı. Çünkü 

teorik olarak kabul ediyoruz, 

teorik kabullerimizi pratiğe akta-

ramamanın, daha doğrusu şöyle 

söyleyelim, imanımızla amelimiz 

arasındaki mesafeyi günahlarımız 

oluşturuyor biraz, böyle bir şey. 

Bu, sosyal hayatta da biraz böyle-

dir, sosyal hayat, toplumsal hayat-

ta da böyle bir hikaye. Yani baştan 

itibaren Müslümanların devletle-

ri vardı ve devletle Müslümanlık 

arasında birebir bir münasebet 

vardı. Devlet Müslümanlığın 

gerekliliklerini  devam ettiren 

bir şeydi, fakat bir yere geldi, 

devlet kendini rayın başka bir 

tarafına attı. Yani ne yaptı? Dedi 

ki, kendimi devam ettirebilmem 

için batılı normları kabul etmem 

gerekir. Bakın, devlet kanalıyla, 

saray kanalıyla yapılmıştır bütün 

bu işler ve ahali boşlukta kaldı 

birden, yani öndersiz kaldı netice 

itibariyle. Ahalinin konuşan dili 

olması gereken ulema da devlet-

le biraz ilişki içinde olduğu için 

bilhassa Osmanlı toplumunda 

ulema da çok fazla bir şey söyle-

yemedi. Farkındaysanız Osmanlı 

toplumunda tabii ki bu tür sınır-

lar koyan ulemayı istisna tuta-

rak söylüyorum, ama İslâmcılık 

dediğimiz şey bildiğimiz klasik 

ulemanın koyduğu tavır değildir. 

Klasik ulema devletle beraber bu 

anlamda evet sıkıntı çekti, evet 

klasik ulemanın  değişim süreci-

ne dair çekinceleri vardı, İslâm’ın 
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olmasını istiyorlardı, ama devletin 

ne olduğunu bile çok fazla anla-

dıkları kanaatinde değilim birço-

ğunun. Dönün bakın,  Cemalettin 

Afgani’den Sait Halim Paşa’ya 

kadar hepsi o dönemin entelek-

tüeli sayılabilecek, Müslüman 

özellikleri olan insanlar. Fakat bil-

diğimiz anlamda ulema değiller. 

Yani şunu söylemek istiyorum, 

İslâmcılık Mevdudi de dahil olmak 

üzere, Seyyid Kutup da dahil 

olmak üzere, Hasan el-Benna da 

dahil olmak üzere medrese gele-

neğinin ortaya koyduğu, bizim 

klasik geleneğin ortaya koyduğu 

bir tarz ve tavır değildir. Çünkü 

klasik gelenek hakikaten buna 

karşı başka türlü bir tavır geliş-

tirdi. Başka türlü tavır ne? Biraz 

kendi içine kapanarak kendisini 

koruma tavrıydı. Oysa bu mey-

dan okumaya karşı duruş biraz 

batı aydınlanmasından nemalan-

mış, onun okullarında okumuş, 

ama Müslüman olarak kalmayı da 

kendileri için tercih etmiş insan-

ların ortaya koyduğu şey. Ernest 

Renan’ın İslâmiyet’e karşı saldırı-

sına çok cevaplar verilmiştir, ama 

bu verilen cevapların arasında ule-

manın cevabı azdır. Kayda değer 

cevabı Namık Kemal’in verdiğini 

görüyoruz. Hatta şunu söyleye-

yim, Namık Kemal netice itibariy-

le kültürel olarak İslâmcıdır, fakat 

ameli olarak Namık Kemal’in 

bir sürü arızalarını görebilirsi-

niz. Diğerleri için de birçok şey 

geçerli, bunların içinde Ahmet 

Cevdet Paşa gibi benzeri birtakım 

insanlar var, ama unutmayalım ki, 

teorinin pratiğe birebir aktarılma 

ihtimali olmayacak kadar zor bir 

iştir. Teoriye ne kadar yaklaşabilir 

pratik diye düşünülür. Mevdudi 

bir algılama meydana getiriyor 

mesela. Kur’ân’a Göre Dört Terim 

kitabında  ilah, din, rab, ibadet 

kavramlarını  ortaya koyarak, ama 

bunu pratiğe  aktarmak,  bu yak-

laşım üzerinden bir siyaset inşa 

etmekle alakalı bir iş, yani siya-

set her zaman insanın ayakları-

nın kayabildiği alanlardan birisi-

dir. Bakın, teorik olarak birtakım 

doğrular devam ediyor olmasına 

rağmen siyasi alanda Müslüman  

dünyada asrı saadetten sonra da 

birtakım önemli  kaymalar mey-

dana gelmiştir, ama bu kayma-

ların hepsi İslâm dışılıkla itham 

edilecek şeyler değildir. Netice 

itibariyle insan edimleri yüzde 

yüz teoriye uygun doğru olmaz, 

yani İslâmcılarınki de böyle bir 

şey. Teoriye ne kadar yaklaşabi-

liyoruz diye bakarız, ne kadar 

teorik olanıyla özdeşleşebiliyoruz 

diye bakarız, ama sonuç itibariy-

le bir insan edimi olarak siyaset 

orada doğru, burada yanlış, bura-

da doğru yapabilir, yani böyle bir 

şey diye düşünelim.

Mecelle hâlâ bugün bile İslâm 

hukukunda çok önem verilen bir 

kaynak. Aslında fıkıhtan   bir 

şey yapacaksınız bu model dünya 

karşısında, mevcut bazı dinamik-

lerden beslenerek de dönüştür-

meniz gerekiyor. Mecelle aslında 

fıkıhtan kopmadan yeni şartla-

ra uyumun bir göstergesi benim 

şahsi kanaatimce. Diyelim ki, 

İslâm hukuku çalışmalarında 

hâlâ Mecelle böyle bir bağlama 

oturur. Fıkhın yeni dönemdeki 

en önemli temel kaynakların-

dan veya temel değişimi yansıtan 

önemli mekanizmalarından biri 

olarak görülür. Bir de bu iktidarla 

ilgili olarak da şunu söylemek 

istiyorum doğrusu: Mesela, yeni 

dönemde, İslâmcıların tartıştıkları 

bazı sorunlar var. Geçenlerde bazı 

mülakatlarda söz konusu oldu. 

İşte İslâmcılar devletle  bütünleş-

tiler, hükümetin ilgilendiği konu-

ların dışına çıkamıyorlar falan 

filan meseleleri. Aslında çıkıyor-

lar, ama biraz şöyle bir şey, diye-

lim ki, el atılmamış konular var. 

İşte geçmişten beri sürdürülen 

bazı alışkanlıklar var, refleksler 

var. Mesela, diyelim ki başörtü-

sü yasakları, iktidar ve benzeri 

sorunlar, bunlar, üzerinde çokça 

durulan ve belli  bir dili ve söy-

lemi olan hususlar, ama bunların 

yavaş yavaş dönüşmesi diye bir 

şey de söz konusu. İslâmcılar ve 

iktidar arasındaki, siyaset arasın-

daki ilişkiler genişledikçe diyelim 

ki, bunların çok daha farklı alan-

lara doğru yayıldığını da görebile-

ceğiz. İşte diyelim ki, işçilerle ilgili 

hiçbir şeyin üzerinde durulmuyor. 

İslâmi sol olarak öne çıkan emek 

fetişisti yaklaşımların vurguladık-

ları bir nokta, ama bunun daha 

ileri noktası tecrübe edildikçe, 

siyaset alanında iktidarla da bağ-

lantılı olarak alanlar genişledik-

çe o alanlar üzerinde söylemlerin 

genişleyip genişlemediğini daha 

ileri noktada göreceğiz diye düşü-

nüyorum. 

Şemseddin Özdemir: Burada 

bir şeyi daha yapabilmek lazım, 

gerçekten iyi bir muhalefet hare-

keti  olarak İslâmcı düşünce ve 

Cevat Özkaya
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uluslararası rejime, genel rejim-

lere karşı bunu büyük oranda 

başarmıştır ve büyük oranda tota-

liter rejimlerin içerisinde doğup 

gelişmiştir Osmanlı dağıldıktan 

sonra, Osmanlı döneminde ise  

kendi içerisinde çöken bir impa-

ratorlukta, sonra onların yerine 

kurulan baskı rejimleri içerisin-

de bütün tehditlere, kimi zaman 

idamlara rağmen ciddi bir eleştiri 

yapılmıştır, ciddi olarak belli şey-

leri ortaya koymuştur, ama zaten 

bütün olarak bakıldığında  bu 

tarz sistemlerin içerisinde ideal 

model de çıkmaz. Bir de burada 

şöyle bir şey var, geçmiş siyasal 

model, hilafet modeli padişahlıkla 

eş, yan yana bir modeldi. Şimdi 

İslâmcıların yorum ve akım olarak 

geldiği dünyada artık padişahlık 

ve hilafet yok, yeni bir olayla karşı 

karşıyalar. İslâmcılar İran’da ikti-

darla deneniyorlar. Bugün büyük 

bir etkiye sahip Pakistan İslâm 

modeli vardır ve    aktiftir, yani 

İslâm Cumhuriyetidir Pakistan. 

Daha öncesinde Vahabiler de 

mesela Suudi Arabistan’da rejim 

kurdu, sonra krallık oldu. Tabii 

şu aşamadan sonra, yani aslında 

gelinen nokta şu: Mısır ve  Kuzey 

Afrika ülkelerinde oluşan  olaylar 

içerisinde İslâmcı dediğimiz kad-

ronun, hareketin iktidarla imtihan 

süreci başladı. Şimdi çözüm üze-

rine kafa yormak gerekiyor. Onun 

muhalifi nasıl olacak? İslâmcı 

iktidara geldi diyelim. İktidarın 

doğası gereği bu uluslararası iliş-

kilerde bazen sorun yaşanır, sıkın-

tı olabilir, gücü yetmediği için 

taviz verir, ama İslâmcılar iktidara 

geldiği zaman gene onlar içerisin-

de Âl-i İmran  suresinin 104. ve 

110. ayetlerinde olduğu gibi onla-

rı uyaran, onları ikaz eden yine 

bir muhalif dil, uyarıcı dil, buna 

muhalif demeyelim, emr-i bi’l-

maruf nehy-i ani’l-münker yapan 

bir dilin olması lazım. Yoksa bizim 

İslâmcılar iktidara geldi, herkes 

sussun mantığı bizi tıkar. İslâmcı 

hareket o zaman siyaset üretemez, 

siyaset üretemeyince medeniyet 

üretemez, yeni bir model orta-

ya çıkmaz. Aslında şu aşamadan 

sonra İslamcılığın en büyük sına-

vı bazı coğrafyalarda diktatörlüğü 

yıkmaktır, bazı coğrafyalarda elde 

ettiği siyasal modeli inşa etme 

sürecidir, bazı coğrafyalarda da 

fikri olarak mücadelesine aynı 

zamanda devam etmektir. Çünkü 

çok farklı yerlerle, şartlarla karşı 

karşıyayız. Orta Asya’da olduğu-

nu varsaydığımız İslâmcı düşün-

ce şu anda  iktidar olduğunu 

düşün, Türkiye’de başka bir şey, 

Tunus’ta farklı bir şey. O bakım-

dan iktidar denemesi söz konu-

su, zaafların bulunduğu nokta-

dayız. İslâmcıların belki bundan 

sonra konuşması gereken husus: 

Nasıl bir İslâmi model öngörü-

yorlar, tahayyül ediyorlar? Siyasal 

model ne, ne olursa İslâm olur? 

İslâmcıların siyasal model dedi-

ği akşamdan sabaha ilan ettikleri 

bir şeyin bütün ahkamı dayat-

tıkları mı olacak? Buna benzer 

Çeçenistan’da nevzuhur bir şey 

çıktı  veya Nijerya’da şeriat ilan et, 

hemen başla. Hep oralarda aynı 

akımların yaptığı çabayla olmuş-

tur. Ele geçir ve biz ilan ederiz, de!

Üstelik bu uygulamalar bir 

yandan  şeriatın Batı kamuoyunda 

öcüleştirilmesine  neden olacak 

türden bir yandan da  merhaleyi 

gözetmeyen uygulamalar olmuş-

tur. 

Cevat Özkaya: Din olarak 

değil de diyanet olarak şeriatı 

ikame etmek, yani birtakım form-

lar, şekiller. Bunu küçümsediğim 

için söylemiyorum. 

Şemseddin Özdemir: Yani 

bazı soruları belki bundan sonra 

daha iyi sormak lazım. İslâmcıların 

devletten algısı ne? Kimisi devleti 

esas alırsak yanlıştır dedi, dev-

leti ciddi araç mı göreceğiz, ana 

esas mı? Artık bu noktaya biraz 

gelinmiştir çünkü İran’da otuz yılı 

aşkın bir süredir  bir devrim yaşa-

nıyor, eksiğiyle, hatasıyla. Çünkü 

ona bakış öyle önemli ki, eğer siz 

devleti giderek gaye haline geti-

rirseniz, onun için din dahil  her 

vasıtayı kullanacak bir hale geti-

rirseniz sıkıntıların ortaya çıkması 

kaçınılmaz olur. Hani bizde bir 

yorum var tarihte, devletin bekası 

için evlat katli caizdir yorumu, o 

zaman devletin bekası için  her 

İslâmi ilkeden taviz vermek caiz 

olur mantığı gelir. Demek ki, slo-

Cevat Özkaya: ”Netice  itibariyle insan edimle-
ri yüzde  yüz teoriye uygun doğru olmaz,  yani 
İslâmcılarınki de böyle bir şey. Teoriye ne kadar yak-
laşabiliyoruz diye bakarız, ne kadar teorik olanıyla 
özdeşleşebiliyoruz  diye bakarız, ama sonuç itibariy-
le bir insan edimi olarak siyaset orada doğru, burada 
yanlış, burada doğru yapabilir”
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ganlarla değil, başka türlü çaba-

larla o rejimi, o devleti, ona bak-

mayı bundan sonra düşünmemiz 

gerekiyor. İslâmcı olduğunu iddia 

edenlerin, hepimizin düşünmesi 

gereken bir şey.

Cevat Özkaya: İslâmcılar, 

İslâmcı olanlar bir sistem ola-

rak değil, farklı bir sistemin 

içinde yönetici haline geliyorlar. 

Bu İslâmcılığın iktidara gelme-

si midir, Müslümanların iktidara 

gelmesi midir? Bu düşünülme-

si gereken bir şey, ama varsayın 

ki öyle gelmiş olsunlar, şu anda 

bana kalırsa çok ciddi bir sorun. 

Dünyada işte küreselleşme dedi-

ğimiz bir realite var. Küreselleşme 

nedir? Küreselleşme sermayenin 

küreselleşmesi, teknolojinin küre-

selleşmesi. Netice itibariyle sınır 

tanımayan bir yara var orta yerde 

ve dünyanın hemen hemen bütün 

coğrafyaları küreselleşmeden nasi-

bini alıyor. Kültürel olarak kendi-

lerini var etmek isteyenler de o 

kültürlerini ayakta tutmakta ciddi 

biçimde zorlanıyorlar. İşte Japon 

Sumo güreşinden al bilmem neye 

kadar Japonlar adetlerine sadık 

diye bugüne kadar söylenilen 

bir şey vardı, Japonların çok da 

öyle olmadıklarını, daha doğrusu 

küreselliğin onları da bütün bu 

şeyin eklemlenmişi haline getir-

diklerini görüyoruz. Çin’de olan 

hikâyeyi de anlayalım… Fakat 

burada Müslümanlık bunun istis-

nası gibi durabilir, durabilecek 

bir pozisyondadır. Çünkü hem 

bir din, ilahi din, son din olması 

hasebiyle, hem işlenmiş bir huku-

ka en azından tarihen işlenmiş bir 

hukuka sahip olması hasebiyle, 

hem de bu hukukun kendi ken-

dini geliştirme ihtimali varolan 

bir usule sahip olması hasebiyle 

Müslümanlık bunun karşısında 

bir çıkış üretebilir. Aşağı yukarı 

dünyanın her tarafı küresel bir 

köy haline gelmişken, bu adalet-

siz ve netice itibariyle sermayeyi 

tekelde toplayan, gücü tekelde 

toplayan, yani çok tepede, pira-

midin tepesinde toplayan sisteme 

karşı alternatif ve daha adaletli bir 

sistem önerme şansı İslâmcılıkta, 

Müslümanlıkta var. Fakat sorun 

şu: İslâmcılığın yirminci yüzyılda 

sadece iktidara odaklanması çok 

anlaşılabilir bir şeydi, çok makul 

de karşılanabilirdi, ama şimdi 

iktidara odaklanmanın böyle bir 

küresel sisteme cevap üretmek 

için yeterli olmayacağının farkında 

olmamız lazım. Dolayısıyla bizim 

öncelikli yapmamız gereken şey 

İslâmcılığın bir entelektüel sıçra-

ma yapıyor olmasıdır. Bu ente-

lektüel sıçrama, bir defa bugünkü 

dünyayı nasıl okuduğuna ilişkin 

bir şeye ihtiyaç var. Bu dünyaya 

nasıl bakıyoruz, bu dünyayı nasıl 

anlamlandırıyoruz? Teknoloji 

bizim dünyamızda ne gibi bir 

anlam ifade ediyor, teknolojiye 

karşı oluş, benimseyiş filan değil, 

ne anlam ifade ediyor? Mesela 

şöyle bir şey, ilerleme, gelişme, 

büyüme ve benzeri kavramları 

aynıyla kabul ederek, ama bu iler-

lemenin, bu büyümenin, bu geliş-

menin Müslümanlar tarafından 

yapılması halinde her şeyin daha 

doğru olacağına ilişkin bir tasav-

vurumuz mu var bizim, yoksa bu 

ilerleme, bu gelişme, bu büyü-

menin kendisi sorunlu bir şeydir, 

bu sorunlu büyümenin dışında 

dünyaya daha adil bir tasavvur 

üretebilecek bir entelektüel sıçra-

maya mı  ihtiyacı var? İslâmcıların 

bugün siyaseten oy alıyor, bir yere 

geliyor olmalarına rağmen iktidar-

da dönüşüm yapamıyor olmaları 

bu entelektüel tıkanıklıktan kay-

naklanan bir hikâyedir. Türkiye’ye 

döndüğünüz zaman da hikâye 

budur. Bırakalım siyasi iktidar-

ları, Türkiye’deki cemaatlerin, 

kendilerini İslâmcı olarak nitele-

yen cemaatlerin tıkanmalarını da 

burada görüyoruz. Dolayısıyla bu 

entelektüel sıçrayış yapılamadığı 

zaman çok fazla kendi sorunlarıy-

la uğraşan ve kendi kendini yiyip 

bitiren ve kişisel davranışlara ve 

kişisel ahlâka takılıp kalan bir 

anlayışla karşı karşıya kalıyoruz. 

Burada demek istediğim şu değil, 

kişisel ahlâkımız bozuk da olsa 

sistem bizi  iyi yapar. Sistematik 

ve entelektüel bir üretim yapa-

mazsanız dahi kişisel planda çok 

ahlâklı insanların olması elzem-

dir ve zaten Müslüman mutlaka 

böyle olmalıdır, ama bu, dünyayı 

dönüştürebilecek bir sistem üret-

meye yetebilecek bir şey değildir. 

Bu yeter şart değil, gerekli şarttır. 

Bu gerekli şart olmadan olmaz, 

ama yeter şart bu entelektüel üre-

timi yapabilmekle alakalı bir şey 

diye bakıyorum. 

İşin bir sorunlu tarafı da şu: 

Eski ulemayı devam ettirmenin 

imkânı yok. Şu anda öyle bir 

pozisyon gözükmüyor. Olmalı mı 

olmamalı mı o da ayrı bir tartış-

ma konusu, ama bildiğimiz klasik 

aydın tavrıyla da bu işi üretebil-

mek durumunda değiliz. Nasıl bir 

ulema veya nasıl bir entelektüele 

ihtiyacımız var? Yani Müslüman 

entelektüel veya Müslüman alim 

dediğimiz şey tırnak içinde söylü-

yorum bunları, yani nasıl olmalı 

ki, bugünün ihtiyacına cevap vere-

bilecek bir şey üretsin? Hakikaten 

bu olabilecek en büyük teknoloji-

den çok daha önemlidir. Mesela, 

Türkiye’nin ekonomik sorunlarını 

halletmek tabii ki önemli bir şey, 
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çevrenizde meşruiyet kazanma-

nın önemli yollarından biri, ama 

Müslüman entelektüel adilane bir 

şekilde dünyanın bugünkü eko-

nomik sistemini sorgulayabilecek 

entelektüel düzeyde  zemini sağ-

lam bir eleştiri ortaya koyabiliyor 

mu? Derler ki, Amerikan Merkez 

Bankası merkezdir, bütün diğer 

bankalar onun şubeleridir. Şimdi 

böyle bir laf var orta yerde, bura-

daki şube merkeze rağmen ne 

yapabilir ki? Aynı şeyi çok iyi 

çalıştığınız zaman aynı şeyi biraz 

daha fazla üretip, biraz daha fazla 

pay alırsınız, ama ne kadar geliş-

miş olursanız olun adaletli bir 

paylaşım yapabilme ihtimaliniz 

yok. Bunu ne Amerika yapabildi, 

ne başka bir yer yapabildi. Oysa 

bizden istenilen adaletli bir pay-

laşımın da yapılıyor olması aynı 

zamanda, hem ahlâki, hem eko-

nomik, hem birçok açıdan dedi-

ğim gibi o entelektüel sıçramayı 

yapabilmemiz lazım. 

Ben burada şöyle bir şey söy-

leyerek tartışmayı sürdürmek 

istiyorum: Mesela küreselleşme, 

İslâm ya da Müslümanlaşmayla 

ilgili olarak Ömer Dinçer’in aşağı 

yukarı İslâmcılıkla ilgili bütün tar-

tışmalarda atıf yapılan bir metni 

var, “Ne kadar küreselleşme, o 

kadar İslâmlaşma.” Küreselleşme 

farklı şekillerde yorumlanıyor 

tabii.  Batıda, Uluslar arası İslâm 

Düşüncesi Enstitüsü gibi ciddi 

enstitüler var. Bunların yüzleş-

meye hakikaten ciddi olarak 

yüzleşmeye ilişkin ciddi çabala-

rı var, ama Türkiye’de genelde 

İslâmcılıkta geçmişe ilişkin nos-

talji dışında pek fazla bir çaba 

yok. Genel itibariyle baktığımızda 

Türkiye İslâmcılığında düşünsel 

anlamda öyle çok sıçrama yapabi-

len ve hem İslâm dünyasında hem 

batı dünyasında ses getirebilen 

küresel bir figür yok. Çok yerel, 

yani tamamen Türkiye içerisiyle 

hemhal olan bir düşünce dünyası 

var. Müslümanların düşünce tari-

hine ilişkin, kültürel gelenekleri-

ne, hem de bu dünyadaki başka 

sorunlara ilişkin söz alan ve bu 

tartışmaları yürütebilecek güçlü 

bir altyapıları yok, bir entelektüel 

kanal yok. Bu çerçevede siz neler 

söylersiniz?

Mustafa Tekin: İslâmcıların 

portreleri değişiyor. Yani şöyle 

değişiyor; biraz önce bahsedil-

di. Aslında İslâmcılık, klasik ule-

manın içinden gelişen bir akım 

değildi köken  itibariyle. Tabii ki 

oradan da bir istimdat alan, orayla 

bir şekilde ilişkisi olan bir niteliği 

vardı. Yeni gelişen durumdaysa, 

Türkiye’nin de gelişen sosyolo-

jik şartlar var. İslâmcılar şimdi 

daha çok şehirli olmaya başla-

dılar, yani bununla şunu kaste-

diyorum: Şehre geldiler, şehrin 

imkânlarından faydalandılar, daha 

entelektüel ortamlarda tanıştılar. 

Bu işin bir yanı. İktidar ve dev-

let süreçleriyle karşılaştılar. Şimdi 

uzaktan biraz daha bunun dışın-

da yani daha henüz bunu tecrü-

be etmeden söylediğiniz şeylerle 

şimdi tecrübe ederek söylediğiniz 

şeyler arasında tabii ki farklar 

oluşuyor ister istemez. Mesela, 

İslâmcılık açısından da bir yük-

selen sınıfsallaşmadan bahsetmek 

gerek. Bu da belki İslâmcılığın 

algısıyla ilgili ve bundan sonra 

uğraşacağı meselelerle ilgili de bir 

dönüşüme sebep olacaktır. Yani 

bu zamana  kadar biraz da dini 

yaşama, nasıl yaşayacağız, nasıl 

yaşanabilir kılacağız, soruları üze-

rine odaklanılıyordu. Ama bun-

dan sonra en azından şöyle bir 

farkındalık gelişebilir diye düşü-

nüyorum: İslâm’ın, İslâmcılığın 

da genel tanımlara uygun ola-

rak bütüncül bir proje olarak, 

hem sanatla, hem estetikle, hem 

küresel sorunlarla yeni gelişen 

durumlarla ilişkilerin kurulması 

ve onlara yönelik yeni söz söyle-

me kabiliyeti geliştirilmesi lazım. 

Bu mümkün mü, değil mi? Şu 

anda buna yönelik bazı farkın-

dalıkların oluştuğunu ben düşü-

nüyorum doğrusu yeni gelişen 

dünyada. Çünkü şimdi eski-

si gibi değil, dış dünyayla daha 

fazla temas imkânları oluşuyor, 

oluşturuluyor. Tartışmalar, kong-

reler, sempozyumlar, birçok şey-

ler oluyor ve bu anlamda daha 

çok birliktelikler yaşanıyor. Ama 

bunların, yani bu potansiyelin 

bir imkâna dönüştürülmesi aynı 

zamanda mevcut imkânlarımızın 

ne durumda olduğunun da tartış-

masını beraberinde getiriyor. 

Mevcut eğitim sistemimi-

zi, gözden geçirmeliyiz hedef 

ve yönelim olarak. Eğitimdeki 

durumlarımıza bakarak konuş-

mam gerekirse doğrusu, şimdi 

ulema dediğimiz şeyin, neredeyse 

bulunmadığını ya da bulunuyor-

sa bazı yöresel çok dar anlamda 

sınırlı bulunduğunu söylüyoruz 

ki, onların dünyayı okumakla ilgi-

li temel problemleri var. 

Bireysel dindarlıkla sınırlı!

Mustafa Tekin: Evet, hem 

bireysel dindarlıkla sınırlı, hem 

de dünyadaki çağdaş sorunlara 

değmeyen bir algı ve dünya olu-

şuyor. Küreselleşme, feminizm vb. 

yaklaşım, düşünce ve ideolojiler 

dünya ölçeğinde bir şeyler söylü-

yor ve siz bunu okumakta biraz 

zorlanıyorsunuz, okuyamıyorsu-

nuz, böyle bir sorun. 
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Peki, öte taraftan aydın dedi-

ğimiz, yani yeni yetişen koşullar-

da oluşmuş portre burada nerede 

duruyor? Tamam, batıyla biraz 

daha teması belki bu tip kavram-

larla, durumlarla, problemlerle 

teması biraz daha fazla. Ama en 

önemli bir şey eksik, o da arka-

sındaki dinamik, yani mevcut bu 

toprakların temel dinamikleriy-

le, İslâm’la, bu altyapıyla henüz 

buluşmamış veya buluşmakla 

ilgili birtakım problemleri var. 

Dolayısıyla da bu sıçramayı o da 

yapamıyor. İşte bunun oluşturu-

labilmesi için bu imkânların belki 

birleştirilmesi gerekir. Maalesef 

şu anda akademik ortamda, daha 

başka ortamlarda da ayrı ayrı hem 

ulemanın, hem de aydının bu 

işe çok yetemediğini görüyoruz. 

Belki bundan sonraki süreçte ara-

nan portrelerin ortaya çıkabilme-

si; birinci olarak bu sorunların 

farkındalığıyla ve ikinci olarak en 

azından birtakım tartışmalarla, 

yeni temaslarla birlikte gerçekle-

şecek. Öncelikle en azından ne 

yapmak istendiği ile  ilgili temel 

sorunlar veya ne yapacağımızla 

ilgili temel problemlerimizi hal-

letmemiz gerekir diye düşünü-

yorum. Burada bu açıdan bunu 

önemli bir problem görüyorum 

doğrusu. Çünkü temel mesele şu: 

Biz diyoruz ki, mesela kapitalizm 

bir anlamda birçok noktada krize 

girdi, ama kendini revize ediyor. 

Biraz önce Japonya örneğinden 

bahsettik ki, Japonlar Türkiye 

için, büyük bir efsaneydi. Ne açı-

dan? İşte hem kültürüne bağlı 

hem de modernleşen bir ülke 

olarak. Ama bunu da yakından 

bilenler iflas ettiğini, bunun böyle 

olmadığını görüyorlar. 

Şimdi bundan sonraki süreç-

te dünyaya şu anda söylenilen-

lerden, şu anda işleyenden çok 

daha farklı bir şey söyleyebilecek 

birisi, yani bu krizden çıkarabile-

cek bir şeyler söyleyebilecek birisi 

belki daha fazla gündeme gelecek 

ve onun dedikleri konuşulmaya 

başlanacak. Bunun potansiyelinin 

Müslüman dünyada ve aslında 

İslâmcılık tarafından doğrusu söy-

lenmesini bekliyorum. Yani söy-

leyebilir mi? Bunu zaman göste-

recek.

Şemseddin Özdemir: Ben şu 

ilaveyi yapmak isterim. Aslında 

bazen etraftaki eleştirileri duyun-

ca insan rahatsız oluyor. Şundan 

dolayı, koskoca bir İslâm tarihi 

son iki yüz yılda yaşadığı hayatı  

bir defa yaşadı. Şimdi bunun yıkı-

lışı birkaç yüz sene aldı. Yeni inşa-

sı da birkaç yüz yıl alabilir, yüz elli 

yıl, iki yüz yıl alabilir. Bir anda 

İslâmcı yorum olarak biz bunu 

yapacağız diye çıkanlardan her 

şey bekleniyor. O zaman bazen 

bizi başkaları etkiliyor. Mesela  bir 

dönem İslâm’ın yükselişini yazdı 

insanlar, sonra İslâmcılığın iflasını 

yazdılar. Ne zaman yükseldik de 

bitti bu Allah’ını seversen? Adam 

dini tarif ediyor. Bir dakika diyor-

sun, bir düşüncenin oluşması, sis-

tematize edilmesi zaman istiyor. 

Batının bile bu hale gelmesi  yüz-

yıllara yayılan değişimler sonra-

sında olmuş bir şey. O bakımdan 

İslâmcılık ve İslâm adına konu-

şanlar bir defa adaletli olmalı. 

İslâmcılık kriz döneminde oluş-

muş bir düşünce, ayağa kalktı ve 

yavaş yavaş iddialarını gerçekleşti-

riyor. Hatalarını gördükçe kendi-

ni yenilemeye çalışacaktır. Burada 

yapılabilecek olan şey, kendi ana 

kavramları üzerinde, kendi temel 

esaslarını yeniden belirleyerek, 

adım adım düşüncesini, fikrini 

oluşturmak, yani İslâmcı bir siya-

sal düşünce kültürü, vesairenin 

oluşması gerekiyor. Bu düşünce 

batı düşüncesiyle, diğer taraftan 

modernizm dediğimiz düşüncey-

le kesinlikle hesaplaşacaktır. Bu 

savaşı mutlaka verecektir, başka 

da çaresi yoktur. Daha önce Yunan 

düşüncesiyle Müslümanlar savaşı 

verdi ve kazandılar, ondan sonra 

büyük medeniyetler kurdular. 

Bu savaş verilecektir, ama beş on 

yılda olmuyor, otuz  yılda olmu-

yor, zaman istiyor, bunu kabul 

ettirmek gerekir. Bu uğurda müca-

dele edenlere bu olayın kısa süreli 

bir  mücadele  olmadığını kabul 

ettirmek lazım. Çünkü insanoğlu 

çok aceleci, bu toplumun değiş-

mesi, bir çocuğun büyüyüp adam 

olması yıllar alıyor, bir toplumun 

büyümesi, gelişmesi konusunda 

aceleci olmaksızın sorumlulukla-

rı yerine getirmek gerekir. Tabii 

ki sıkıntı olacak, tıkanacaksınız, 

problemlerle karşı karşıya kala-

caksınız, bu doğal bir olay. Büyük 

savaşı siyasi olarak göğüsleyip, 

fikri olarak göğüsleyip bu kav-

gadan galip çıkmadığımız zaman 

bizim yeni kuracağımız sistemler 

eklektik olur. Bu üğraş zaman 

alabilir, onun için yıkmadan, tah-

rip etmeden, moral bozmadan 

adım adım, ama eklektik değil, 

kendi değerlerimizi yeniden üret-

memiz lazım, bütün kavramları-

mızı öne çıkartmamız gerekiyor. 

Şemseddin Özdemir
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Başkalarının kavramlarıyla bir şey 

üretilmez. Kolay bir İslâmcı nesil 

yetiştiği için zorlandığı zaman 

hemen bir yere sığınmaya kal-

kıyor. Biraz o şartlardan dolayı 

Türkiye’de böyle oldu, konjonk-

tür gereği çok kolay yetişen bir 

nesille büyük bir sayıya ulaşıldı, 

ama 28 Şubat gibi küçük bir 

operasyonla karşılaşılınca kimile-

ri bunalım geçirdi. Ona da bak-

mamak lazım, bu bir imtihan, o 

bakımdan hedefi uzun vadeli tut-

mak kültürel, vesaire konularda 

olduğu gibi siyasi olarak da ikti-

dara gelmiş olan Müslümanların 

akşamdan sabaha İslâm toplumu 

kuramayacaklarını, bunun bir 

süreç işi olduğunu her zaman söy-

lemek lazım. Bu yapılmadığında 

insanlar yanlış bir algıya kapılıyor. 

Yani İslâmcılar beceremedi olu-

yor. Sanki şu anda gelenekçilerin 

çok iyi devlet modeli varmış gibi, 

şu anda İslâmcı değil de, gelene-

ği sağlam Müslümanların bugü-

nün dünyasına önerdiği ideal olan 

hangisi? Hiç olmazsa İslâmcılar 

biz devlet kuracağız diyor, öteki-

nin modeli de kalmamış. 

Kişinin İslâmcı olması, ama 

bulunduğu düzenin gayri İslâmi 

olması arasındaki çelişkiden 

dolayı diyelim ki, İslâmcıların 

gündelik siyasetten uzak dur-

maya dönük bir eğilimleri vardı. 

Refah Partisi’nin en güçlü olduğu 

dönemlerde Refah Partisi’ne iliş-

kin İslâmcı çevrelerin bir rezervi 

vardı. Çünkü bu yapıları kuranlar 

nihayetinde İslâmi bir düzende 

değil, orada Müslüman olacak-

lar, ama İslâmcı olarak söyledik-

lerini yapamayacaklar. Gannuşi 

Müslümanların ya da İslâmcıların 

gayri İslâmi düzenlerde yöneti-

ci olabileceklerini söylüyor. Bu 

da genelde Hz. Yusuf örneğin-

den hareketle ifade ediliyor. Reel 

siyaset anlamında İslâmcıların 

Türkiye üzerinden baktığımızda 

bir dönem milli görüş hareketi-

ne mesafeli davrandıklarını, ama 

1994’ten itibaren bu mesafenin 

gittikçe kapandığını, AK Parti 

süreciyle birlikte sıfırlandığını 

görüyoruz. Yine Mısır örneği üze-

rinden düşündüğümüzde Mısır’da 

Selefiler önceden partileşmeye 

karşıydı, ama süreç onları parti 

kurup, reel siyaset içerisinde bir 

şeyler söyleme noktasına getirdi. 

Türkiye açısından baktığımızda 

mesela, İslâmcılıkta düşünce ola-

rak ne değişti de, yani mevcut 

düzen içerisindeki partilere önce-

den mesafeli olan tavrını niçin ya 

da hangi gerekliliklerle terk etti ve 

partili siyasetlere en azından daha 

sıcak bir ilişki gelişti?

Şemseddin Özdemir: Birkaç 

bir şey söyleyeyim. Bir defa önce 

önemli bir şekilde bu konular 

sloganla konuşuluyor. Bir defa 

Hz. Yusuf örnekliği üzerinden 

meşrulaştırmak yanlış, Hz. Yusuf 

Mısır’da maliye bakanı, vesaire 

değil, peygamber olarak  görev 

yaptı. İkincisi, gittiği toplum 

başka bir toplum bakın, biz 

Müslüman toplumlar içerisinde 

yönetimlerle imtihan ediliyoruz. 

Yani Avrupa’ya gitsek, Amerika’da 

bize yönetime gel denilse tartı-

şırsın. Halkının çoğu Müslüman 

olan, kültürel olarak Müslüman 

bir toplumda ki, Türkiye modeli 

de farklıdır, hemen hemen Arap 

dünyasındaki ülkelerin hemen 

hepsi yasal olarak İslâm devlet-

leridirler. Şimdi burada gelecek 

miyiz, gelmeyecek miyiz? Çok az 

şuurlu Müslümanın bulunduğu 

bir dönemde bunlar tartışıldı, bir 

elin parmakları kadardı, istesen 

de gelemezdin, ama yetişmiş bin-

lerce insan hâkim olmayacak mı, 

mühendis olmayacak mı, savcı 

olmayacak mı? Böyle bir şey 

düşünülemez, dolayısıyla insanlar 

iktidara gelecektir. İster iktidarın 

başına halk getirsin, ister getirme-

sin, önemli olan şu: Bir Müslüman 

olarak bulunduğu yerde gücü yet-

tiği kadar İslâm’ı nasıl temsil edi-

yor? O yönetebilir mi? O zaman 

bir çıkmazla karşılaşıyoruz. O 

zaman biz gelmeyelim, bunlar 

kalsın. Ne yapacağız, darbe mi 

yapacaklar? 

Cevat Özkaya: Yani 12 imam 

olmadan, mehdi gelmeden iktida-

ra talip olamazsın gibi bir şey bu. 

Humeyni onu kırdığı için başarılı 

oldu.

Şemseddin Özdemir: Yani 

belki de bakın, ileri bir şey söy-

lemek istiyorum. Belki de bu 

Şemseddin Özdemir:  “Şu aşamadan  sonra İslamcılığın 
en büyük sınavı bazı coğrafyalarda diktatörlüğü  yık-
maktır, bazı coğrafyalarda elde ettiği siyasal modeli 
inşa etme sürecidir, bazı coğrafyalarda da fikri ola-
rak mücadelesine aynı  zamanda devam etmektir. 
Çünkü çok farklı yerlerle, şartlarla karşı karşıyayız.”
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yolla insanlar gelecek ve adam 

gibi Müslümanlığı temsil edecek, 

bu sistem demokratik yollarla 

belki de değişebilecektir. Bu hal-

kın yüzde 60’ı dese ki, ben şöyle 

yaşamak istiyorum, kim engel-

leyebilir? Gelirse bu yozlaşır, o 

zaman olay şudur: Müslümanlar 

hiçbir yerde iktidara gelmemeli, 

çünkü iktidarda bu zaten var-

dır. Daha doğrusu iktidarda değil, 

gücün olduğu her yerde biraz 

da risk vardır, imtihan da orada 

başlar. Orada para vardır, siyasal 

güç vardır, askeri güç vardır, onun 

dindarı bile bazen yoldan çıkma 

eğilimi gösterebilir. O bakımdan 

Türkiye’de son otuz yılda çok 

mesafe alındı. O kadar çok insan 

yetişti ki, isteseler de iktidar-

dan uzak kalamazlardı. Kaldı ki, 

Erbakan Allah rahmet eylesin, ilk 

çıktığı zaman yüzde 5’le 3 aldığı 

zaman bile, biz geleceğiz, şunu 

yapacağız diyordu. Bu bir iddiay-

dı, bir noktaya kadar geldi, mia-

dını  doldurdu. O açıdan  İslâm 

dünyası da böyle, bence bura-

da hâlâ önemli gördüğüm şey: 

Genellikle bizim şunu aşmamız 

gerekiyor: Bu modele nasıl baka-

cağız? Geldiğiniz anda her şeyi 

dayattığınız modelden bahseder-

sek tıkanıyor, adam diyor ki, bu 

olacaksa olmasın. Çünkü kafada 

şöyle bir şey var: İslâmcılar iktida-

ra geldiği zaman meleklerle müte-

şekkil bir asrı saadet olur, hayali 

var. Bu olmayınca bunun için mi 

uğraştık yıllarca? Deniliyor. Tabii 

ki bunun için uğraştınız.  Hz. 

Peygamber (s.) Medine dönemini 

Medine’de inen ayetler ışığında 

yeniden okuyup bir değerlen-

dirme  yapıldığında görülecek-

tir neler çekmiştir, o bakımdan 

İslâm’ın siyasal modeli içinde 

ekonomik, kültürel, sosyal bütün 

alanlarıyla kurulduğunu varsay-

dığımız zaman meşakkat vardır, 

dert vardır ve ben bu modelin ted-

rici olacağına, toplumun değişme-

si sürecinde olgunlaşıp oturacağı-

na inanıyorum. Ahkâmın bütün 

hükümlerini tersinden dayatan 

bir modelin aslında İslâm’a hiz-

met yapamayacağını, milleti din-

den soğutacağını düşünüyorum. 

Yanlış düşünmüş de olabilirim  

belki, ama süreç olarak tabii kül-

türel  inşa da  böyledir, sanatta da 

böyledir. Osmanlı Mimar Sinan’ı 

ilk kurulduğu zaman yetiştirme-

di, kaç yüz yıl sonra yetiştirdi. 

Her alanda gelişme, olgunlaşma  

zamanla olur. O açıdan baktığımız 

zaman İslâmcılar, yani bir yerde 

iktidar oluyorsa sevinsinler, ama 

şunu hep düşünsünler: İşimiz 

bundan sonra başladı, 30-40 yıl 

sonra daha ileri noktaya gidece-

ğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarıy-

la sistem asıl o zaman yerleşecek. 

İslâmcı düşünce dinamizmini, 

vahiyle irtibatını koruyup sürdür-

meli. Dünyayı okuyan esnek tutu-

munu koruyarak yoluna devam 

ederse bugün dünyada eski kay-

bettiği etkinliği elde etmek için 

başlattığı tarihi yürüyüş mutlaka 

sonuçlanacaktır.  

Tedricilikle ilgili olarak 

İslâmcılığın klasik metinlerin-

de önemli vurgular var. Mesela, 

Seyyid Kutup’un Yoldaki İşaretler 

adlı eserinde  uzun süreli bir 

değişim sürecinden söz edilir. Bu 

bakış açısı gerek Mısır’da gerek-

se başka yerlerde üzerinde çok 

durulmayan hatta Kutup’a rağ-

men  Kutupçuluk olarak görebi-

leceğimiz yorumların oluşumuna 

sebep olmuştur. 

Şemseddin Özdemir: Seyyid 

Kutup’un bazı konularda iyi anla-

şılmadığı kanaatindeyim.  Onun 

bu konudaki kanaati, uzun vadeli 

bir intikal süreci olarak ifade etti-

ği şeydir. Diyor ki, uzun zaman 

istiyor. Doğru söylüyor. Bu top-

lumun kendi halini değiştirmesi 

için sürece ihtiyaç var, çok geniş 

bir neslin yetişmesi lazım. Buna 

kadro diyoruz modern anlam-

da, “Kur’ân  Nesli” dedi rahmet-

li Seyyid Kutup. Fakat bu nesil 

yetişmedi, böyle bir insan unsu-

ru ortaya çıkmadı. Bu olmadan 

İslâm toplumunun oluşmayaca-

ğını orada söylüyor, fakat o kitabı 

okuyanların çoğu eline  silah  ala-

rak milleti tekfir yarışına giriyor-

du ve bugün de hâlen aynı şey söz 

konusu. Ben Kutup’un eserlerini 

okuduğum zaman böyle algılama-

dım. Yeni bir nesilden bahsediyor. 

Diyor ki, bu nesil inşa olursa 

İslâm medeniyeti, İslâm hayatı 

yeniden dünyada en etkin bir 

şekilde kurulacaktır. Doğrusu da 

budur. O açıdan onun tedricilik, 

benim tedricilik dediğim, onun 

intikal, uzun bir zaman dediği 

şey doğrudur, ama eksik temsil 

edildiği kanaatini taşıyorum ve 

maalesef tekfirci anlayış kullan-

mıştır bunu.

Genelde AK Parti iktidarı süre-

ciyle ilgili yapılan tartışmalarda 

hem Batıdaki çalışmalarda, hem 

buradakilerde şöyle bir şey var: 

İslâmcılığın siyasal taleplerinden 

geri çekilmesi, toplumsal alanda 

özellikle dernekler, vesaire üze-

rinden çalışma yapması üzerine 

odaklanılıyor. İslâmcılar önceden 

siyasal iktidar odaklı  perspektif-

lerini 28 Şubat sonrası süreçte, 

yani bunu çok teorize etmeden, 

el yordamıyla İslâmi devlet talebi 

yoktur şeklinde değiştirdiler.  Öte 

yandan bu tartışmaları yapma-
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yan çevrelerde de bu uzun süreli 

intikal süreci, toplumsallık, buna 

ilişkin  konular ifade edildi.  Bu 

durumu nasıl yorumluyorsunuz?

Şemseddin Özdemir: 
1997’deki olay zaten çok hızlı 

büyüyen ve aslında Türkiye’yi, 

dünyayı çok iyi okumayan belli 

bir İslâmcı ekip Türkiye’de küçük 

bir arızayla karşılaşınca kendini 

inkara başladı: Biz hata yaptık, 

bizim yüzümüzden bu başımıza 

geldi. Haddizatında eğer doğru 

bir okuma olsaydı bunun çok 

basit bir süreç olduğu anlaşılacak-

tı, 28 Şubat’ın belki de bizim bazı 

gerçeklerimizi görmemize katkı-

da bulunmasını sağlayacaktı. Tam 

aksine bu şokun üzerine önemli 

bir kesim “İslâmcı” iddiasından 

vazgeçerek siyasi iktidarın sonra-

sında Avrupa Birliği endeksli hale 

geldiği için birden bire vazgeç-

ti, inkâr etmeye başladı. Halbuki 

ne olmuştu, problem neydi? Bir 

eşkıya grubu şimdi ortaya çıkıyor, 

operasyon yapıyor. Niye geçmişi-

mizi inkâr edelim ki diye düşü-

nüyorum, yani sığ bir yetişme 

tarzının bunda büyük bir payı var. 

Genellikle duygusal, hissi, kolay 

şişmiş bir grup, bir pozisyon vardı 

o zaman, 15 yıllık bir birikimdi 

o, çok hızlı büyüme, 163. vs. 

maddelerin kaldırılması, 12 Eylül 

sonrası yeşil kuşak operasyonuyla 

Türkiye’nin yerinin makul olması 

o günleri hatırlayın, Türkiye’de 

mücahit anlamı çok sempatikti 

Afganistan mücahitleri yüzünden. 

Konjonktür lehimize çalıştı. Bu 

bizim rakamımızı, şişirme anla-

mında arttırdı, ama kalite konu-

su çok fazla gelişmemişti. Tabiri 

caizse Türkiye’deki İslâmcılar 

1980-1990’lı yıllar arasında bir 

heyecanla oluşmuş potansiyeldi. 

Henüz sağlam temellere basma-

mıştı. Onun için kendini inkârla, 

özürle, hata ettik, biz yaptık siz 

yapmayın mantığına dönüştü. Yer 

yer yeniden toparlanmaya çalışı-

yor, o yetişme tarzı bunu doğurdu. 

İslâmcılık çok birikim isteyen bir 

şey diye düşünüyorum. Yani ora-

daki arızalara bakarsak insan 12 

Eylül’de soldan ve sağdan idamlar 

oldu, onların adamları hâlâ birço-

ğu kendilerini savunuyor, bizimki-

ler bugün önemli bir kesimi bizim 

yüzümüzden bunlar oldu dedi. 

Halbuki Kur’ân-ı Kerim Ahzab 

suresinde, Hz. Peygamber’de 

bizim için güzel, en mükemmel 

örnekliğin bulunduğunu ifade 

ediyor. Orada bir tutum ve tavır 

sergilemişlerdir talihsiz Hendek 

kuşatmasında, küresel kuşatma 

bugün Müslüman dünyayı böyle 

bir baskı altına almıştır. Askeri 

işgaller yapıyor, yetmiyor, değer-

ler üzerinden saldırıyor, televiz-

yonlar üzerinden, medya üzerin-

den bizi dönüştürmeye çalışıyor. 

Bunun karşısında Müslüman’ın 

duruşu Hz. Peygamber (s.)’in 

Hendek savaşındaki duruşudur. 

Bir, moralleri bozulmadı, 2000-

3000 Müslüman’a 20000 kuşat-

macı geldi ve Allah o savaşı 

müminlere kazandırdı. Savaş da 

olmadı, işte bu duruş ve tutu-

mu, bir ilkesel tutumu mümkün 

kılmak lazım. Bunun için tabii 

içe dönük duygusal ve hissi şey-

leri birikime, kaliteye, kökene, 

başka şeylere teçhiz etmezsek yine 

kendini inkârlar, özür dilemeler 

başlar.

Mustafa Tekin: 1980’lere 

gelinceye kadar mesela bu İslâmcı 

düşünce içerisinde diyelim ki, 

onları derinden motive edebile-

cek kanallar henüz oluşmamıştı. 

Mesela, devlet tecrübesiyle ilgili, 

başka alanlarla ilgili bir tecrü-

be yoktu.  Turgut Özal sonrası 

dönemde yavaş yavaş bürokrasi-

de ve daha sonra iktidara kadar 

giden süreçte bir tecrübe oluştu.  

Şimdi bu gittikçe eğitim süreç-

lerine girmekle, gündelik hayatın 

birçok alanlarına girmekle birlikte 

yavaş yavaş bürokraside önemli 

tecrübeler edinilmeye başlandı. 

Refah Partisi’nin iktidarıyla bir-

likte aslında devlet tecrübesi de 

gelişti, yani bir devletle iktidarı 

tanıma süreci bununla bağlantılı 

olarak. Şimdi o zamana kadar 

düşünce modeli kanaatimce biraz 

daha devletle iktidar merkezli, 

yukarıdan aşağı doğru bir dönü-

şümü tahayyül ediyordu. Yani 

iktidarı ele geçirince bütün top-

lumun bu anlamda dönüşeceğini  

düşünüyordu ancak bu totaliter 

bir dönüşüm değildi. Bu deği-

şimin kendiliğinden oluşacağını  

tahayyül ediyordu. Fakat bunun 

böyle olmadığı görüldü. Şimdi 

ben biraz da İslâmcıların daha 

sivil, daha kültürel, daha sosyal 

alanlara doğru kaymalarını bun-

larla da bağlantılı görüyorum. 28 

Şubat’ın çok büyük etkisi var, 

doğru, yani orayla birlikte yaşan-

mış bir tecrübenin dönüştürdüğü 

bir şey var. Bazı İslâmcı iddialar-

da geri çekilmeler var, ama öte 

taraftan da siz bunu kültürel, sos-

yal, gündelik hayatın içerisinde 

geliştirebileceğiniz bir model, bir 

düşünce, hayatın bütün alanla-

rında deneyeceğiniz ve tecrübe 

edeceğiniz bir şey haline getirme-

dikçe bunun da çok ileri gideme-

yeceği artık görülmeye başlandı 

diye düşünüyorum.  

Cevat Özkaya: 28 Şubat süre-

ci bana kalırsa doğrudan doğruya 
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siyasal bir süreç değil. 28 Şubat 

eğer olmamış olsaydı İslâmcılar 

bu krize, yani bu entelektüel krize 

düşeceklerdi diye bir kanaatim 

var. 28 Şubat’ta Şemsettin Bey’in  

dediği kadar bir fire verildi mi, 

ondan da çok emin değilim. Yani 

netice itibariyle iddiası bu olan 

insanların o kadar büyük fire ver-

dikleri kanaatinde değilim. Bir 

şeyi daha söyleyeyim, tıp fakültesi 

son sınıfa gelmiş, mühendislik son 

sınıfa gelmiş öğrencilerin başörtü-

lerinden dolayı okulu bırakıyor 

olmaları, birçoğunun açıp girme-

sine rağmen bir kısmının okulu 

bırakıyor olması açık girenleri de 

suçlu ilan etmiyorum, onu da 

ayrıca söylemiş olayım, ama bu 

kadar okulu bırakıyor olması ve 

bu mücadeleyi bu süreç içinde 

o cılız omuzlarında götürüyor 

olması bana kalırsa çok ciddi bir 

dirençtir. Fakat bu direncin ente-

lektüel anlatımı bana kalırsa yapı-

lamamıştır. Yani ne anlam ifade 

ediyor bu? Çünkü bu bir direnç 

tamam, ama bunu bir başka gözle 

anlattığınız zaman toplumun vic-

danına ve toplumun doğrudan 

doğruya kendisine hitap edebile-

cek bir yanı var bunun, bunu biz 

yapamadık, böyle bir şeyi becer-

me konusunda sıkıntılı olduğu-

muzu söyleyebilirim. 

İktidar meselesine sıra gelince. 

İktidar hep dediğim gibi uzak kal-

dığımız bir şey, uzak düşürülmü-

şüz. Yani 50, 60, 70, 80’li yıllara 

gelene kadar, 70’li yıllar da bu 

işe dahil, Müslümanların iktidar 

sürecinde  oy vermenin dışın-

da hiçbir etkisi yoktur. İktidarın 

da bütün toplumu değiştirdiği, 

dönüştürdüğünü, iktidar odaklı 

bir dönüşümün meydana geldiği-

ni görenler elbette iktidara doğru 

bir özlem duyacaklardır, ama şu 

anda iktidarın birçok nimetlerin-

den yararlanıldı, bir tarafta çürü-

me meydana geldi, ama bir tarafta 

şu da çıktı orta yere: Arkadaş, 

iktidar dediğimiz hikaye sadece 

birtakım güçleri alıp, onları mani-

vela olarak filan kullanmak değil, 

yani toplumsal bir iktidar var, bir 

kültürel iktidar var, bilmem ne 

var. İktidarın sadece Başbakanlığı 

almak, Cumhurbaşkanlığını 

almak, Meclis Başkanlığını almak 

olmadığını, burada tabii bu siyasal 

iktidarı küçümsediğim anlamına 

gelmesin. Kültürel anlamda ikti-

darı eğer ihata edecek bir gücü-

nüz yoksa siyasal iktidarın yeteri 

kadar anlamlı olmadığını görü-

yorsunuz. Bu önemli bir nokta, 

o zaman bizim siyasal iktidarı 

almak için birtakım araçlara sahip 

olduğumuzu görüyoruz, ama kül-

türel iktidar bu dediğim entelek-

tüel sıçramayı yapacak, bu ente-

lektüel iktidar alanına adım atabi-

lecek bir yapılanmaya ihtiyacımız 

var. Yani bütün mekanizmaların, 

bütün siyasal mücadele veren 

veya kültürel mücadele veren 

mekanizmaların bu entelektüel 

iktidar alanına nasıl adım atılır 

ve İslâm, yani mırın kırın etme-

den doğru düzgün Müslümanca 

bir dünya okumasını yaparak, bu 

iktidar alanı içinde nasıl var oldu-

ğu üzerine odaklanılması lazım 

diye düşünüyorum. Öbür türlü 

odaklanmak sonuç verdi, ama bu 

sonucun yetmediğini görüyoruz. 

Peki, şunu soracağım, mese-

la  AK Parti’nin diyelim ki, 

zaman zaman önce muhafazakâr, 

demokrat vurgusu çok fazlaydı. 

Geçenlerde Başbakan biz hâlâ ilk 

günkü gibi oradayız dedi, ama 

esasında o şeyden, yani kendi teo-

risinden epey uzaklaştığına ilişkin 

şeyler var. En azından AK Parti’ye 

ilişkin eleştiriler var:  AK Parti ne 

zaman sıkışsa, bir çıkmazla baş 

başa kalsa kendi tabanını konso-

lide edebilecek, onları bir arada 

tutabilecek kültürel arka planı da 

olan tartışmaları ortaya atıyor ve 

kendi üzerine yönelen hedefleri 

başka alanlara yönelterek, bura-

dan hem kendi tabanını pekişti-

riyor, diğer sorgulanması gereken 

hususlarda sorgulanma durumu-

nu üzerinden atıyor şeklinde yak-

laşımlar var. Mesela, en son kürtaj 

böyle bir tartışma, din eğitimine 

ilişkin tartışmalarda da bunu gör-

dük. Bunları nasıl yorumluyor-

sunuz?

Cevat Özkaya: Doğrusunu 

istersen niyet okuma olarak 

yorumladım. Yani niyet okunuyor. 

Ben kürtaj meselesi, kürtaj tar-

tışmasının gündem değiştirmeye 

dönük bir tartışma olduğunu hiç 

zannetmiyorum. Yani gündemi 

değiştirmiş midir? Değiştirmiştir 

evet, ama birtakım araştırmalara 

ve birtakım verilere baktığımız 

zaman -ki, bunların çok daha 

ileri olanları Başbakanın elindedir 

herhalde bu tür araştırmalar- top-

lumun ekonomik olarak yükselir-

ken bir taraftan acayip bir şekilde 

çürüdüğünü beraberinde görü-

yoruz. Başbakan muhafazakâr 

partiyiz dediğinde başlangıçta-

ki noktasından muhafazakârlık 

anlamında daha ileri bir noktaya 

geldiği için bu konuları günde-

me getiriyor. Gelmesinin sebe-

bi şu: Bu muhafazakârlığı çok 

önemsemeden kaldı ki, bana 

kalırsa muhafazakârlık da çok 

sorunlu bir şeydir, ama varsay 

ki muhafazakârlığı olumlu kabul 

edelim bir açıdan dönüp baktığı-

mızda, bunu çok ciddiye aldığı-
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nı söylediğiniz zamanlarda bunu 

bir retorik olarak söyledi, geçti. 

Liberaller dahil olmak üzere bir-

çok insanlarla beraber bir ittifak 

kuruldu netice itibariyle. Şimdi 

liberallerle ittifak bozulmaya baş-

ladı, niye? Çünkü kendisine oy 

veren kitlenin isteklerine dönüp 

bazı şeyleri Başbakan yeni hatır-

ladı veya AK Partililer yeni hatır-

ladı. 4+4+4 gibi, imam hatiplerin 

katsayı sorununun düzeltilmesi 

gibi, bunlar yapılmaya başlandığı 

zaman liberaller bu toplum farklı 

bir iklime doğru gidiyor demeye 

başladılar. Bu arada Başbakanın 

söylem itibariyle hataları yok 

değil, bir alamet de hata var orta 

yerde, ama benim görebildiğim 

kadarıyla bunlar gündem değiştir-

meye dönük değil. Özel hastane-

lerde yüzde 90’a çıkmış bir sezar-

yen alanı var, bu devlet hastane-

leriyle birlikte düşünüldüğünde  

toplamda yüzde 50’yi geçiyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 

bir şey, dünyanın üç ülkesinde 

var böyle bir şey. Elbette bunların 

hepsi tartışma konusu, niye bun-

lar peki bugüne kadar gündeme 

getirilmedi dersen haklı bir soru-

dur bu, doğru bir sorudur. Zaten 

geç kalmışlığın verdiği bir hikaye 

var ve birtakım ittifakların hiçbir 

zaman dostane bir şekilde devam 

etmediğini görmesi de Başbakanı 

sıkıntıya sokuyor. Bunu da ayrıca 

söyleyeyim, çünkü bu toplumsal 

ittifaklarla, bu siyasal ittifaklarla 

birlikte toplum idare ediliyor.

Şemseddin Özdemir:  Türki-

ye’nin şartlarında zinayı konuştu-

lar, ama susturuldular.  Avrupa’nın 

veya Batının baskısıyla yapamadı, 

birçok şeyi denedi, olmadı. Şimdi 

on yıllık bir zaman geçti iyi-kötü, 

gerçekten adam diyor ki, gücüm 

neye yetiyorsa bunu inşa edeyim. 

Çünkü 2003’ten sonraki  yıllar-

da  aslında birçok  değişikliğin 

ya Danıştay’dan ya Yargıtay’dan 

ya Anayasa Mahkemesi’nden geri 

döndüğünü, yasal olarak imkân 

bulamadığını gördük. Bu açıdan 

değerlendirme yaparken  adil 

olmak lazım.

Cevat Özkaya: Bir şey daha 

söyleyeyim, bunları ele geçirdi 

ama bir taraftan da o başlangıç-

ta nispeten temiz olan kadronun  

iktidar ilişkileri içinde kirlendi-

ğini de görüyor, netice itibariyle 

Başbakan; devlet ilişkileri içinde 

birtakım kirlenmelerin olduğunu 

fark etmemesi imkansız. Hepimiz 

bunu görüyoruz, çevremizden de 

görüyoruz, bu kirlenmeler var, 

ama bu kirlenmeleri şöyle söyleye-

yim, diğer daha önceki dönemden 

çok daha fazla, çok daha boyutlu 

bir kirlenme olarak nitelemek de 

çok doğru olmaz. Çünkü beyaz 

gömlekte siyahlıklar çok daha 

fazla görülür. Bu siyahlıkların 

oranı biraz arttı bizim  çevrelerde 

maalesef, ama bu anlamda niye 

peki doğru düzgün bir muhalefet 

geliştiremiyoruz? Ahmet Altan’ın 

yaptığı gibi muhalefetin asla 

doğru olduğunu düşünmüyorum. 

Niye düşünmüyorum? Bu  olum-

suzlukları söylemeyelim anlamına 

gelmez, Ahmet Altan varsayıyor 

ki, bu iktidarın başında Başbakan 

var, yüzde 50 oy aldı, bunun 

dediğine herkes şıkır şıkır tabi 

olur. İşte böyle düşünüldü, siya-

setçi yapmak durumunda olan 

insandır. Yaparken önüne çıkan 

engelleri bilmeniz gerekir. Ben 

diyorum ki, bu siyasetin bunu 

yapabilme imkânını da dikka-

te alarak bir eleştiri geliştirmek 

lazım, ve bu eleştiriyi de mutlaka 

yapmak lazım. Niye yapamıyor 

? O entelektüel uzak duruş, yani 

iktidarı anlayan, ama iktidardan 

uzak duran, iktidardan nemalan-

mayan entelektüel kesimin yeteri 

kadar güçlü olmayışından kay-

naklanan bir şey. Çünkü iktidar 

kendini entelektüel sayan birçok-

larını istihdam etti bir yerde, o 

istihdam edilenlerin bu mesele 

için söyleyecekleri çok fazla bir 

şey yok. Çünkü istihdam edilmiş-

lerdir orada, oysa bu işin dışın-

da kalanların bu meseleyi adil 

bir biçimde kritik etmeleri lazım. 

Yoksa her şeye karşı çıkmak şek-

linde bir muhalefet yapılır. Sana 

da karşıyım, sana da karşıyım, bir 

süre sonra bu bir kişilik haline 

geliyor, ama şu sebepten karşıyım, 

şunu yapman gerekirdi diyebile-

cek bir aklı başında muhalefetin 

ve bunu bir dille söyleyebilecek 

bir entelektüel muhalefetin olma-

yışı veya iktidardan uzak kalanla-

rın bunu bu şekilde değerlendire-

meyişi iktidarı biraz da dizginsiz 

bırakıyor kabul edelim.

Mustafa Tekin: Ben de şunu 

söylemek istiyorum tam da bu 

noktada. Mesela, kürtaj gibi, eği-

tim gibi birçok konudaki tartış-

malarda Başbakan fikrini söyle-

yince nasıl bir karşılık buldu diye 

soruyorum. Oradan çok olumlu 

bir karşılık aldı; toplumsal taban-

dan çok kuvvetli bir olumlu yanıt 

aldı. Neye karşılık alıyor? Şundan 

dolayı; çünkü insanlar birebir bu 

sorunları yaşıyor, yani bunu bire-

bir herkesin İslâmcı olup olma-

masıyla bağlantılı olarak söyle-

miyorum. Çocuğunuz gündelik 

yaşam içerisinde birçok tehlike 

içerisinde yaşıyor; uyuşturucu, 

alkol vb. Birebir sezaryen, kürtaj 

yaşadığınız şeyler. Buna bağlı aile 
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problemleri, gündelik hayattaki 

birçok sorunlar, Türkiye’nin sinir 

uçlarıyla, hassas noktalarıyla bağ-

lantılı şeyler ve buna olumlu kar-

şılıklar geldiğini ve destek buldu-

ğunu -tabii onun siyasi bir ranta 

dönüşmesi başka bir mekaniz-

ma, onu tartışmıyorum- görüyo-

ruz. Müslümanların ve daha dar 

anlamda İslâmcılığın toplumsal 

potansiyel imkân ve kuvvelerinin 

çok güçlü olduğunu gösteriyor 

bu. Aslında temel olarak hep itiraz 

edilen, dile getirilen, işleyebilen 

konular bunlar. Sorun bunu ger-

çekten entelektüel boyutta dile 

getirecek, söyleyecek, muhalefeti-

ni yükseltecek ve hatta bu konu-

da oradan daha bağımsız olarak 

iktidara yardımcı olabilecek, yön 

gösterme anlamında yardımcı ola-

bilecek şeylerin üretilmesi gere-

kiyor. Değilse baktığınız zaman 

Türkiye’de gündem çok değişiyor, 

ama sorun bence tek. Dünyayı, 

Türkiye’yi hangi değerler üzerine 

inşa edeceğiz, nasıl inşa edeceğiz? 

sorusudur. Eğitim tartışmasının 

altında yatan nokta da bu, kürtaj-

da da bu, sezaryende de bu, başka 

herhangi bir meselede de bu, hep 

yani nerede ayrılıyorsak aslında 

turnusol kâğıdı işlevi görüyor bu 

değerler meselesi. Ahmet Altan da 

orada ayrışıyor, diğerleri de orada 

ayrışıyor netice itibariyle. Burada 

aslında İslâmcılığın iyi bir potansi-

yelinin, yani kuvvesinin, bağının, 

toplumla, toplumun  diplerinde 

işleyen şeylerle bağlantısının çok 

güçlü olduğunu söyleyebilirim. 

Bütün toplumun yaşadıkları hata-

lara rağmen, gündelik hayatındaki 

hatalara rağmen ve buradan iyi 

bir potansiyelin geliştirilebileceği-

ni, iyi bir entelektüel düşüncenin 

işleyebileceğini düşünüyorum. 

Hem de doğal seyir içinde.

Şemseddin Özdemir: Bunu 

ifade etmek için şunu söylemekte 

fayda var: Aslında AK Parti döne-

mi iktidarı Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde yeni bir dönemdir. Niye 

yenidir? Bizim açımızdan, yani 

dindar insanların, Tayyip Bey’in 

deyişiyle “dindar nesillerin” ikti-

darın birçok imkânına sahip 

olduğu bir süreç. Bu ne anlam-

dadır? Aslında iktidarın kendisi, 

kültür politikaları, sanat politi-

kaları ve şehircilik konusunda da 

İslâmcıların şu anda ortak bir dili 

yok. Kimileri hükümetin yanında. 

İslâmcı dediğimiz arkadaşlardan 

bazıları hükümetin yaptığı her 

şeyi ya gönüllü savunuyor ya da 

susuyor, bir eleştiri getirmiyor. 

Çok azı bir dakika, bu kentlerde 

yüksek binalar var,  rantta orta-

ya çıkan haksızlıklar var, bunlar 

yanlış diyor veya bu şekilde bir  

kültür politikası olur mu? Kültür 

Bakanlığı’nı bir adama havale 

etmişsiniz, bir  etkisi yok  bu 

bakanlığın. O bakımdan aslın-

da İslâmcı dediğiniz entelektüel 

çevrelerde  veya gruplarda AK 

Parti dönemiyle beraber ortak 

yorum eksikliği belirmeye baş-

ladı. Hükümete karşı pozisyon 

alıp almamak, bu hükümete karşı 

nasıl bir dil kullanacağız, dost mu, 

düşman mı, saldırgan mı, adaletli 

mi, vesaire konusunda yaşanan-

ların bir benzeri  Suriye’yle ilgi-

li dış politikada da ortaya çıktı. 

Gerçekten çıktı ve etrafımda-

ki insanlarda bunu görüyorum. 

Büyük çoğunluk ya gözünün 

içinden konuşuyor, konuşmuyor. 

Önemli bir kesim de hayatta bir 

defa bizim arkadaşlar iktidara 

geldi, şimdi zamanı mı diye hiçbir 

şey söylemiyorlar, yanlışlara bile 

susuyorlar. Diyelim ki, kültür-

de, ihalede, kentleşmede birçok 

hatalı şeyler var. Meşhur tabi-

riyle İstanbul’un siluetini yüksek 

binalarla katleden bir yönetimle 

karşı karşıyayız. İslâmcı olduğunu 

bildiğimiz insanlarımızın büyük 

çoğunluğu yönetimde maalesef 

bu bir eksikliktir, bu bir zaaftır 

da, Türkiye’deki İslâmcıların bir 

kesimi zaafa uğruyor. Bu konuda 

susuyor ve konuşmuyor. 

Şimdi buradan hareketle 

devam edersek, Suriye konusun-

da bu problem ayyuka çıktı. Tabii 

İsrail’de çıkmadı, çünkü İsrail 

ortak düşman, Mavi Marmara 

krizinde bütün İslâmi kesim, 

İslâmcılığı bırak her  kesim tepki 

gösterdi. Kimileri içinden bir şey 

demese de sustu, ama tabi Suriye 

konusu  ciddi bir problem oldu. 

Özellikle İran İslâm Devleti’ne 

bakış tarzıyla bağlantılı bir konu-

dur ve burada İran modelinin 

pratik uygulamasının sebep oldu-

ğu büyük bir problem vardır. 

Zira İran daha önce de Suriye’de 

Hama olaylarında binlerce insanın 

üç-beş günde katledilmesi konu-

sunda sessiz kalmıştır. Devrimin 

ikinci senesiydi, üçüncü senesiydi, 

o günün şartları gereği  Müslüman 

kesim, diğer İslâmi kesim bu 

konuyu gündem yapmamıştı. 

Yani mecbur kalmıştır. Fakat bu 

sefer böyle olmadı, apaçık aleni 

olarak İslâm dünyasında değişim 

Mısır, Tunus, Libya’da olmaya 

başlayınca İran oralara sempatik 

baktı, iş Suriye’ye gelince İran’ın 

politikası Suriye’de problem oldu, 

yani Suriye rejimini desteklemeye 

başladı, ama bunu Mısır için  yap-

madı İran, Tunus için de  demedi. 

Libya’ya NATO müdahalesinde de 

ses çıkarmadı. Suriye’ye gelince 

yabancıların müdahalesi dedi. Bu 

ister istemez  hem Şii köken-

li arkadaşların çoğuyla hem de 
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İran’a çok üst düzey aşırı sem-

patiyle bakan insanlarla diğer 

camialar arasında İran’a bakış-

ta, dolayısıyla Suriye’ye bakış-

ta bir yarılma meydana getirdi. 

Bu konuyu konuşamaz hale bile 

gelindi, millet birbirini suçlayıcı 

dil kullanmaya başladı. Biz birçok 

yerde karşılaştık bu işle, bazıla-

rı Suriye yüzünden kavga ettiniz 

dedi. Etmedim dedik, sonuçta 

Suriye var ve İran’ın da, baş-

kalarının sözcüsü değiliz, ama 

İran yanlış yapamaz değil, yapar. 

Doğru yapmışsa da zaman göste-

rir. Bu konu maalesef siyasi olarak 

İran’ın yürüttüğü modele sem-

patiyle bakan camialarla Suriye 

konusundaki vahşeti eleştiren 

camia arasında maalesef bir yarıl-

ma meydana geldi. Bu tamamen 

siyasal bir proje, benim buradaki 

kanaatim İran’ın siyaseti bellidir, 

İran bu konuda başka türlü olsay-

dı bu ihtilaf ortaya  çıkmayacaktı. 

İslâmcılığın ve İslâm ümmetinin 

önünde iki büyük problem var: 

Biri mezhepçilikten kaynaklanan 

Şii ve Sünni ihtilafı ki, bu siyasal 

boyutludur, ikincisi, etnisiteden 

kaynaklanan, yani ırki sebepler-

den meydana gelen problemler-

dir. Bunlar önümüzdeki dönem-

de yine çıkacaktır. O bakımdan 

İslâmcılığın, İslâmcı ekibin etnik 

anlamda Kürt sorununu yorum-

lama konusunda zaman zaman 

ortak dil kullanmadığı da bir ger-

çektir. O açıdan Suriye konusun-

da mezhebi yorum öne çıktı, bir 

problem olarak ayrıştırma ortaya 

çıktı. AK Parti’de olsun, başka 

yerlerde olsun bu tarz ihtilaflar 

olabilir. Bunları çok abartmamak 

lazım. İslâm tarihinde bu ihtilaflar 

hep olagelmiştir, ama bunu kan-

sız götürebilirsek, birbirine sövüp 

saymadan, hakaret etmeden bu 

ihtilafları konuşabilirsek buradan 

biz hayırla çıkarız. Bu yaşanacak 

bir süreç maalesef, mutlak olarak  

bunu ortadan kaldırmamız müm-

kün değil diye düşünüyorum.

Liberalleşmeden sıklıkla söz 

edildi, yani İslâmcılık ve liberalleş-

me, liberalleşiyoruz şeklinde çok 

sık eleştiriler geliyor, ama şöyle 

bir fark da var: Türkiye’de libe-

ralleşme sürecinin mesela, 1980 

sonrası Özal’lı yıllarla ayyuka çık-

tığı söyleniyor ve Özal’lı yıllara 

baktığımızda sanırım 1993’lere 

kadar en azından İslâmcı diye-

bildiğimiz çevrenin dergilerinde, 

hatta kitaplarında  ciddi bir Özal 

eleştirisi görüyoruz, ama Özal’ın 

ölümü ve 28 Şubat sürecinden 

sonra Özal’a ilişkin bir sempatik 

hava oluşuyor.  Bununla birlikte 

liberalleşmeye dönük eleştirilerin 

de Özal adı ve dönemi atlana-

rak  sürdürüldüğünü görüyoruz. 

İslâmcıların Özal’a bakışında, yani 

1990’lı yıllar itibariyle ve 2000’li 

yıllar özellikle Ergenekon, askeri 

darbeler, vesaire, bunlarla ilgili 

süreçler açısından bir farklılaşma 

olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevat Özkaya: Şöyle söyleye-

yim, İslâmcıların Özal’a bakışında 

bir yerde muhalefet dili kulla-

nırken bir süre sonra nostaljik 

bir  ifade kullanmaları, işte tam 

da o dediğim entelektüel ola-

rak İslâmcılığın ne demek oldu-

ğu, neyi hedeflediği, neyi nasıl 

yapması gerektiğine ilişkin, nasıl 

bir toplum tasavvuru olduğuna 

ilişkin bir entelektüel  ufkunun 

olmayışının, tasavvurunun net 

olmayışının önemli bir payı var. 

Yani öyle bir net çizgi üzerinden 

eğer dün eleştiriyorsanız, bugün 

sadece insani bir şey duyarsınız. 

O da iyi bir mesafe kat etti, yani 

bir atlama tahtasıydı filan deni-

lebilir veya sıçrama noktasıydı 

denilebilir, ama bakıyorsun, biraz 

önce muhalif olduğunuza bir süre 

sonra nostaljik olarak yaklaşıyor-

sanız, bakışınızın çok net olma-

dığını gösteren bir tavır var. Yani 

kişisel  bakıyorsunuz, bir metodik 

bakış açınızın olmadığına ilişkin 

bir sorun olduğunu düşünüyo-

rum doğrusu. Bana kalırsa eğer 

hedefinizi doğru ortaya koymuş-

sanız, bir toplumsal, bir siyasal 

dönüşüm, bir kültürel dönüşüm 

diye bir tasavvurunuz var, nasıl 

bir dünya istediğinizi biliyorsanız, 

Özal’ı da, Tayyip Erdoğan’ı da  

veya başka birisini de duraklardan 

biri olarak yerine yerleştirebilir-

siniz, ama bizde metodik bir şey 

yok o anlamda da. Nasıl anla-

tayım, kelam olarak anlatmakta 

zorlanıyorum doğrusu. Duygusal 

olarak talep ediyoruz, ama o tale-

be nasıl gideceğimize ilişkin krite-

rimiz yok. 

AK Parti döneminde İslâmcılık 

konusunu merkeze alan kitaplara, 

tezlere ve yazılara baktığınızda 

nasıl bir manzara ortaya çıkıyor?

Mustafa Tekin: Pre-AK Parti 

döneminde İslâmcılık, eleştirile-

rin önemli bir referans noktasıy-

dı. Bu, biraz da Türkiye’de esaslı 

eleştirilerin kendisini dayayabile-

ceği, haklılaştırabileceği tarihsel, 

geleneksel birçok ögenin İslâm 

ile irtibatından kaynaklanmakta-

dır. Buna bağlı olarak İslâmcılığın 

hanesine bu eleştiriler hep artı 

getiriyorlardı. AK Parti dönemin-

de ise İslâmcılık, daha dağınık ve 

yedekte görünmektedir. Bir kısım 

yazı ve yazarlar, İslâmcılığın geri 

çekildiği argümanından hareketle 

flulaşan içerik ve sınırları tek-

rar hatırlatmaya çalışırlarken; bir 

kısmı da yeni dönemin sorunları-

nı çıkarmaya çalışıyorlar. 
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Cevat ÖZKAYA

I

F ransa’nın önemli komü-

nist liderlerinden biri 

iken Müslüman olan Roger 

Garaudy’nin kitaplarını bir yayın-

cı olarak çevirmeden önce doğru-

su okumuşluğum yoktu.  Roma 

kilisesine bağlı bir Katolik iken 

komünizmi benimseyen Garaudy, 

Fransız Komünist Partisi’nde 14 

yıl  politbüro üyeliği yaptı. Sovyet 

Bilimler Akademisi’nden doktora-

sı var ve Fransız üniversitelerinin 

verdiği en yüksek felsefe dok-

torluğu derecesine sahipti. Onun 

Jean Paul Sartre ve Marksizm, 

İslâmiyet ve Sosyalizm, Sosyalizm 

ve Ahlâk, Sosyalizm’in Büyük 

Dönemeci adlı kitapları ardı ardına 

Türkçeye çevrilmişti, bunlardan 

haberdardım. Garaudy’nin önem-

li bir Marksist düşünür olduğu-

nu biliyordum, ama kitaplarında 

savunduğu düşüncelerini ayrıntılı 

olarak bilmiyordum.

Hem bir okur hem de bir 

yayıncı olarak Garaudy’nin  kitap-

larına ilgi duymamızın önem-

li sebeplerinden ilki onun bir 

Marksist bir insan olarak İslâm’ı 

tercih ediyor oluşudur, bu  bizim 

için çok motive edici olmuştur. 

İslâm’ın Vaadettikleri’ni okuduğu-

muz zaman da, daha doğrusu bu 

eserin bazı bölümlerini insanlar 

bize okuduğu zaman bana çok 

ilginç gelmişti, çok cazip gelmişti. 

Kitaplarından bizi haberdar eden 

merhum Nezih Uzel’di.  Onun 

kitaptan okuyup tercüme ettiği 

şeyler nihayetinde iki üç sayfa-

lık bir şeydi. Garaudy bu kitabı 

yazdığı yıllarda aşağı yukarı 70’li 

yaşlarındaydı. 70’li yaşlarındaki 

bir insanın dünyayı değiştirmek 

konusunda bu kadar heyecan 

içinde oluşu ve bizim de İran 

İslâm Devrimi’nin meydana getir-

diği o heyecan dalgasını yoğun bir 

şekilde yaşıyor oluşumuz, bu ikisi 

birbiriyle net bir şekilde buluştu 

doğrusu. İmam Humeyni de yaşlı 

bir insandı, o da dünyayı değiştir-

mek konusunda hem bir tasavvur 

üretmiş hem de fiiliyata geçirmiş-

ti. Bunların hepsi bir araya geldi 

doğrusunu isterseniz, yani oradan 

kaynaklanan bir ilgi odağı oldu. 

Başka türlü bir saik var mıydı? 

Evet, yani hem bir hizmet ola-

cağını, böyle bir şeyin toplumda 

heyecan uyandıracağını, karşılık 

bulacağını düşündük hem de iyi 

bir satış rakamını yakalayacağımı-

zı da düşündük, onu da söyleye-

yim. İlk şey çok belirleyiciydi yani 

önemli bir Marksist teorisyenin 

Müslüman olması çok belirleyi-

ciydi, asıl belirleyici olan oydu, 

ama ikinci olarak da böyle bir 

insanın ne söylediğini merak eden 

insanların çok daha fazla olacağını 

ve böylece kitaplarına büyük bir 

ilgi olacağını düşünmüştük. 

Burada biraz da Nezih 

Uzel’den bahsetmek gerekir diye 

düşünüyorum.  Ona tesadüf mü 

derler, tevafuk mu denilir bile-

mem, tevafuk da olabilir. Elif 

Kitapevi’nde -hâlâ vardır sahaf-

larda- Aslan Kaynardağ diye bir 

felsefeci ve aynı zamanda kitap-

çılık yapan, yayıncılık yapan 

bir arkadaş, bir insanla konu-

şuyor birisiyle. Sonradan Nezih 

Roger Garaudy’nin
Ardından

Roger Garaudy
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Bey olduğunu öğreneceğim kişi 

Oryantalizm adında bir kitaptan 

söz ediyor. Ben de orada köşede 

kitaplar var, onlara bakıyorum, 

onların içinden bir şey bulabi-

lir miyim filan diye. Nezih Bey 

Oryantalizm kitabından bahsetti, 

Edward Said’den bahsetti, ben de 

mesaiyi uzatarak kulak misafiri 

oldum ki, doğrusu benim çok 

ilgimi çekti Oryantalizm meselesi. 

Edward Said’in o kitabı yayınlan-

dığı zaman Hollandalı oryantalist-

ler toplanıp, daha doğrusu dünya 

oryantalistleri toplanıp Edward 

Said’e ciddi cevaplar vermeye 

çalıştılar, Said çok büyük saldırı-

lara muhatap oldu. Tabii bu aynı 

zamanda o kitabın çok önemli bir 

kitap olduğunu da gösteren bir 

olaydı. Nezih Bey’e bütün cesare-

timi toplayarak dedim ki, “Sizde 

var mı kitap acaba?” “Var” dedi. 

“Peki, bu kitabı tercüme eder 

misiniz?”diye sordum. Yayıncılık 

yaptığımı söyledim, oradan baş-

layan bir hukuktu. Ondan sonra 

Nezih Bey bize Oryantalizm’i ter-

cüme ettikten sonra 1981 yılında 

İslâm’ın Vaadettikleri yayınlan-

mıştı Fransa’da, o zaman dedi ki: 

“Böyle ilginç bir kitap var, buna 

bakalım” “Neler yazıyor” dedim. 

O zaman Nezih Bey’in evine gidip 

gelmeye de başlamıştım. O da 

İslâm’ın Vaadettikleri’nden bazı 

bölümleri bana  irticalen tercü-

me etti. “Ağabey, bu ilginç bir 

kitap, sen de onaylıyorsan bunu 

hemen  tercüme edelim” dedik 

ve  böylece Roger Garaudy’nin 

kitaplarını yayınlamaya başladık. 

Önce İslâm’ın Vaadettikleri ardın-

dan Siyonizm Dosyası yayınlandı. 

Kitapları yayınlarken her ikisi-

ne de birer sunuş yazdık.  Zaten  o 

yıllarda yayınladığımız kitapların 

hemen hemen büyük bir kısmına 

sunuş yazıyorduk, yazdık yani. O 

sunuşta da şöyle yazdığımı hatır-

lıyorum: Garaudy’nin niye önemli 

olduğunu, onun eserleri içinde 

katılmadığımız birçok şeylerin 

bulunabileceğini, ama başka bir 

dünyadan gelen bir insanın üste-

lik bu dünyaya itiraz eden bir 

insanın İslâm’ı nasıl algıladığının 

önemli olduğunu, ilginç yorum-

lar getirdiğini, bunun eksilerini 

bir kenara bırakarak artılarından 

istifade etmemiz gerektiği istika-

metinde, tabii kelam tam böyle 

değil, şu anda aklımda da değil 

doğrusu, ama bu istikamette bir 

şeyler yazdığımı hatırlıyorum.

Garaudy’nin seksenlerin baş-

larında  Türkiye’ye geldiği günleri 

hatırlayan herkes bizim davet etti-

ğimizi zannediyor, ama bizim o 

günlerde yurtdışından bir  yazarı 

davet edip, onu misafir edecek 

kadar büyük bir imkânımız yoktu.  

Şimdi bunu  insanlara anlatmak 

zor bir iş, ama öyle bir tevafuk 

oldu ki, kitaplarını biz bastık, 

ardından Türkiye’ye geldi.  O gün-

lerde tabii solcular açısından bili-

nen bir insandı. Müslümanlar açı-

sından da bilinen bir insan olmuş-

tu artık. Garaudy   Müslüman 

olmakla beraber, TÜYAP Kitap 

Fuarı’nın o yılki misafir yazarı 

olarak davet edilmişti. Demirtaş 

Ceyhun o zaman danışmanlığını 

yapıyordu TÜYAP’ın. Biz Pınar 

Yayınları olarak fuara da o sene 

katıldık, Garaudy’nin geleceği-

ni duyunca Demirtaş Ceyhun’a 

dedik ki, “Biz Garaudy’nin kitap-

larını yayınladık, iki üç saat-

lik bir imza programı yapabi-

lir miyiz?”  O da nezaketli bir 

biçimde  “Olur, yaparsınız” dedi. 

Garaudy Türkiye’ye geldiğinde 

tabii muhafazakâr camianın güçlü 

bir medyası, bir basın imkânları 

yoktu, son derece sınırlıydı. 

1980’li yıllarda,  muhafazakâr 

camianın veya İslâmcıların basın 

dünyası 10.000’lik, 20.000’lik 

tirajlı dergiler ve gazetelerden 

ibaretti. Bütün basın sol cenahın 

elindeydi netice itibariyle. Tabii 

Garaudy soldan İslâm’a döndüğü 

için de hepsi onu ciddiye alsalar 

bile  cevap verecek bir şeyleri 

yoktu Türkiye solcularının, netice 

itibariyle Garaudy’nin bir basın 

toplantısı yapması veya yaptığı bir 

toplantıda itiraz etmeleri lazım. O 

itiraz Garaudy’nin çok daha esaslı 

şeyler söylemesini gerekli kılacak 

bir şekilde sonuçlanırdı. Bu sefer 

“tiye” almak istediler, yani alay 

etmeye kalktılar.

Aynen Engin Ardıç’ın  Sabah 

gazetesindeki yazısında söylediği 

gibi “Üstad “bir yerde fazla kalma-

yı” sevmiyordu... Zikzak seviyor-

du, ellili yıllarda Kızıl Ordu’nun 

Macaristan’ı işgalini savunmuş, 

altmışlı yıllarda Çekoslovakya’yı 
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işgaline karşı çıkmıştı. Kendine 

bir Kâbe bulmadan ayakta dura-

mayan, ama o Kâbe’yi de ikide 

bir değiştirmek gereğini hisse-

den tipik bir huzursuz aydın-

dı... Ciddiye alınacak bir adam 

olmadığını bir kere değil, birkaç 

kere kanıtlamıştı. O kadar oradan 

oraya gitti geldi” şeklinde bir yak-

laşım geliştirdiler. Oysa Garaudy 

Marksist oldu, Müslüman oldu. 

Yani yüz yıla yaklaşan ömründe 

bunun gerekçelerini de anlatma-

ya çalıştı. Evet arayışları olan bir 

insandı o. Bunu illa hayatında 

hiç yanlış yapamaz diye söylüyor 

değilim, ama yüz yıllık bir hayatın 

içindeki değişim bu. Yani o gün 

espiritüel bir şekilde onunla dalga 

geçen solcular bugünkü hayat-

larına dönüp baktıkları zaman  

otuz yıl içinde kaç defa değişim 

geçirdiler, ona da bir dönüp bak-

sınlar. Üstelik de o değişimlerin 

hiçbirini izah etmeden  yaptılar 

bu dönüşümleri. Oysa ki Garaudy 

her değişimini kendi çapında izah 

etmeye çalıştı. Katılırız, katılmayız 

başka bir hikâye ama bu değişim-

ler  Garaudy’i  “Çok da önemli bir 

adam değildi, yani sağa-sola yal-

palayan bir adamdır, hiçbir liman-

da demir atmaz” şeklinde anmayı 

asla gerektirmez, kimsenin had-

dine de değil! Bir başka şey de, 

“sünnet oldun mu?” diye sordular 

adama, Türk basınında esaslı bir 

tane soru sorulmamıştı. 

Müslümanlara sıra gelince, 

Müslüman insanların birçoğuna, 

tabii herkese Müslümanlar deyip 

bir genelleme yapmak doğru 

olmaz, ama genelinin bakışı  şöy-

leydi; solun çok önemli bir teo-

risyeni yani Batılı, Fransa’da fel-

sefe profesörü olmuş biri İslâm’ı 

tercih etti. Bu çok önemli bir 

şeydi, dolayısıyla o “biraz da biz 

kazandık”, yani zafer sarhoşlu-

ğu mu diyelim veya böyle bir 

heyecandı. Tam o süreçte mesela, 

Yusuf İslâm da Müslüman oluyor. 

Bu isimler  Türkiye’ye geldiğinde 

insanlar o insanlara burayla ilgili 

sorular  soruyorlardı.  Daha önce 

Türkiye’de solculuğuyla maruf 

bazı insanlar Müslüman oldukla-

rını söylediler. Bizim insanlarımız 

onlara “müftü” muamelesi yap-

maya çalıştı. Hatta bir tanesinin 

şöyle dediğini hatırlıyorum, ismi-

ni vermeye gerek yok: “Ben sizden 

bunları öğreneceğim, benim size 

vereceğim bir şey yok ki” dedi. Bu 

tür naifliklerimiz bizim de oldu 

doğrusu. Dediğim gibi Türkiye’ye 

geldiği zaman esaslı hiçbir soruyla 

karşılaşmadı Garaudy, esaslı hiçbir 

değerlendirmeyle de karşılaşmadı. 

Garaudy Müslüman olduğun-

dan dolayı tanıdığımız biriydi. 

Hiçbir reklama ve hiçbir duyu-

ruya ihtiyacı olmadan TÜYAP 

Kitap Fuarı doldu taştı.  Etap 

Marmara’nın balo salonunda yapı-

lıyordu fuar, düşünün ki, kapının 

girişinden bütün stantların önünü 

dolanarak bizim standa geliyordu 

kuyruğun ucu ve  çok kalabalık 

olduğu için fuarı kapattılar ve her-

kes bizim satışımızı seyretti aşağı 

yukarı, böyle bir şey, 10 kişi kitap 

satıyorduk ha bire. Tabii arkadaşın 

biri, “ya Cevat ağabey, yaşlı adam 

tabii, imza atmaktan yoruluyor 

insan. İşte tek bir mühür yaptır-

saydık, hanımı bassaydı, Garaudy 

de bir çizgi çekseydi”  demişti.  

Bir de çok buruk bir şekilde 

hatırladığım bir şeydir, İslâm’ın 

Vaadettikleri’ni   Siyonizm 

Dosyası’nın da telifini  istememiş-

tik, çünkü biz bir tecrübe yaşa-

dık. Edward Said’in Oryantalizm 

kitabını önemini hissettiğim için 

bunun mutlaka  telifini alalım, 

diye düşündüm. Yayıncılar o 

zaman yazarlardan telif almıyor-

du kimseden, onu da söylemiş 

olayım. Biz değil sadece, bizim-

ki istisnaydı telifini alalım diye, 

Edward Said’le temas kurduk ki, 

bu temaslar o günün şartların-

da öyle zannedildiği kadar kolay 

değil, aylar süren hikâyelerdi. 

Bugünkü gibi asla kolay değil-

di. Edward Said de bir mektup 

yazdı, dedi ki: “Benim Fransa’da 

bir temsilcim var, onunla halle-

din!” 400 Dolara anlaştık, yani 

kitabı basacaktık, 400 dolar öde-

yecektik, fakat 400 doları yurtdı-

şına transfer edemedik biz, döviz 

gezdirmek yasak, bankadan alı-

yorsun, bilmem ne yapıyorsun, 

böyle bankalar arası ilişkiler filan 

yapamıyorsun. Adam diyor ki, 

“niye göndereceksin bu 400 dola-

rı bu adama?” “Telif için” diye 

anlatmaya çalışıyorum. Yani karşı 

taraftan bir alıcının olması lazım, 

sana göndereceği bir mal gerekir 
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gibi  izah edemediğimiz bürokra-

tik engellerle karşılaştık ve gön-

deremedik.  Said’e telif ücreti-

ni göndereceğimizi söylediğimiz 

halde gönderemedik, adam bize 

en sonunda -aşadığımız bürokra-

tik engelleri bilmediği için- bizim 

doğru dürüst insanlar olmadığı-

mızı söyledi.  Ne yazık ki biz ona 

bunu  niçin gönderemediğimizi 

de hiçbir kanalla izah da edeme-

dik. Garaudy de geldiğinde  şöyle 

dedi: “Aa, benim kitaplar buradan 

çıkmış, ama benim hiç haberim 

yok”  dedi ve güldü. Biz oradan 

payımızı aldık, ama o da güldü. 

Nokta dergisi fuara ilişkin 

değerlendirme  yaparken, kapağı-

na fuarı çekti ve ellerinde İslâm’ın 

Vaadettikleri ve “Siyonizm 

Dosyası olan kalabalık bir gru-

bun rastgele çekilmiş bir resmini 

koydu oraya.  Sol çevreler bugün 

AK Parti’ye yaptıkları gibi biraz 

daha aşırı dercede ANAP değer-

lendirmesi yapıyorlardı o yıllarda. 

Nokta’nın o zamanki sayılarından 

birinde bir ANAP’lının özellik-

leri sayılırken  ‘kütüphanesinde 

İslâm’ın Vaadettikleri bulunur! 

şeklinde değerlendirmeler  yap-

mışlardı. 

İmzadan sonra doğrusunu 

istersen bizim o kadar imkânımız 

da yoktu, ama kendisine teşekkür 

ediyorum Necati Aktülün diye bir 

işadamı arkadaşımız vardı. Dedi 

ki, bütün masrafı ben karşılaya-

yım. O da çok heyecanlıydı, hâlâ 

heyecanlı, yani Necati ağabey de 

60-65 yaşındadır ve hâlâ heye-

canlıdır. Çok da sıkıntılar çekme-

sine rağmen bu heyecanını kay-

betmemiş biridir Necati ağabey. 

Dedi ki:  “Masraflarını ben karşı-

layayım, Garaudy’ye  doğru düz-

gün bir yerde yemek yedirelim” 

dedi.  Bu kadar çok fazla insanı 

misafir edecek lokantalarımız da 

yoktu,  o zaman aklımıza  Topkapı 

Sarayında Konyalı Lokantası 

geldi, oraya gittik.  Yaklaşık alt-

mış kişiydik belki daha da fazla 

Garaudy’i de alarak bir yemek 

yedik.  Yemekte çok öyle meş-

hur insanlar yoktu doğrusu, İhsan  

Süreyya Sırma, Nezih Uzel, Ümit 

Meriç  vardı bilebildiğim kada-

rıyla. Garaudy Topkapı  Sarayı 

ve o civarı da inceledi, görmediği 

bir yer olarak iyi de oldu kendisi 

açısından. 

Garaudy sonraki yıllarda bir-

kaç defa Türkiye’ye geldi, fakat 

bizim hiç temasımız olmadı. 

Daha sonra Cemal Aydın Nuri 

Aydoğmuş’la beraber Yaşayanlara 

Çağrı kitabını  çevirdi. Cemal 

Aydın hassasiyeti olan, titiz bir 

arkadaştır,  çok iyi bir çevirmen-

dir. Özel hassasiyetleri de vardır 

Cemal beyin. Yaşayanlara Çağrı 

iyi bir çeviriydi benim görebil-

diğim kadarıyla, Türkçesinden 

anladığım kadarıyla, büyük has-

sasiyet gösterdi Cemal Bey, ken-

disine teşekkür ediyorum, ama 

tabii gecikti bizden, yani şu kadar 

zamanda veririz dedikten aşağı 

yukarı 7-8 ay sonra geldi kitap. 

Sonra biz onun pek çok kitabını 

yayınladık.  İsrail Mitler ve Terör 

kitabı vesilesiyle bizim günde-

mimize daha çok girdi Garaudy.  

Zaten onun bu kitabı Fransa’da 

yasaklandı, kendisi aforoz edil-

di. İsrail Mitler ve Terör Yahudi 

katliamına okey çeken bir kitap 

değildi.  Yahudi katliamı üzerin-

den yürütülen Siyonist siyasetin 

karşısında bir yerde durarak bir 

karşı duruş sergiliyor bu kita-

bında Garaudy ve bana kalırsa 

çok da yanlış değil. Yani Yahudi 

Soykırımı üzerinden oluşturulan 

endüstriyi sorgulama hakkı niye 

yok insanların? Maalesef bu konu-

da Garaudy yanlış anlaşıldı ve 

yalnızlaştırıldı.

II

Şimdilerde Garaudy’nin hatı-

ralarını yeniden  okuyorum. Tabii 

netice itibariyle insanların hatı-

ratları hep biraz sübjektiftir. Hiç 

kimse kendisine dışarıdaki biri 

gibi bakamaz, tabii bir şey, ama 

nihayetinde hatıratlar hayatın 

yüzde yüzünü değil, ama yüzde  

yetmişini  ele veren metinlerdir. 

Buradan gördüğüm kadarıyla bir 

defa başladığında  Hıristiyan bir 

aile ortamında dünyaya geliyor. 

Hep bir coşkusu var. Yani 20 

yaşındaki coşkusunu 90 yaşın-

da da devam ettirebilen bir yanı 

var. Buna birçokları bir istasyonda 

durmamak, bir istasyonda ikamet 

etmemek diyorlar.  Doğrusu ben 

coşku demeyi daha uygun bulu-

yorum, mevcut dünyaya, hege-

monik sisteme bir itirazı var. Beni 
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en çok cezbeden  yanı  bu, netice 

itibariyle şöyle bakalım: Yaşadığı 

dünya içinde çok itibarlı bir hayat 

sürebilme imkânına sahip, öyle 

bir zekâya sahip, öyle de olmuş 

bir dönem zaten. Parlamentoda 

14 yıl milletvekilliği yapmış, fel-

sefe profesörü olmuş, yani o dün-

yanın itibarlı sayılabilecek bütün 

makamlarına ulaşabilecek bir yere 

gelmiş, ama kendi bulunduğu 

ortamı meşrulaştırmaktan ziyade 

bu ortamın arızalarını ve sıkıntı-

larını görüp, başka bir şey aramak 

ihtiyacını hissetmiş, her zaman 

bir arama ihtiyacı içinde olmuş. 

Bu bana bazıları için çok anormal 

gelebilir, ama bana doğrusu kış-

kırtıcı ve belki de benim tabloma 

daha uygun geldi, öyle diyelim. 

İslâmiyet’i ilk kez Cezayir’de 

hapishanede tanıdı Garaudy. 

Fransız otoriteleri kendisi-

ni ölüme mahkum ettiği halde 

Cezayir makamları silahsız bir 

kişiyi öldüremeyecekleri gerekçe-

siyle kararı uygulamayı reddetti. 

Böylece ölümden kurtulmuş olan 

Garaudy, tutukluluğu sırasında 

Cezayirli askerlerin davranışların-

dan çok etkilenerek bu askerler-

den birinden İslâm dini ve kültü-

rünü kendisine anlatmasını iste-

miş, askerin anlattıkları hayatında 

bir dönüm noktası teşkil etmişti. 

Kendisi hayatındaki değişiklikleri 

anlatırken Cezayir Savaşına katıl-

dığını, Cezayir’de komutanının 

emrine  grup olarak  itaatsizlik 

ettiklerini anlatıyor. Komutan da 

bu itaatsizlik karşısında diziyor 

bunları  ve Müslüman bir grup 

askere diyor ki, bunları öldürün, 

ateş edin. Askerler ateş etmiyorlar, 

çıldırıyor adam netice itibariyle. O 

zaman Garaudy tabii muhtemelen 

20’li yaşlarını yaşıyor. Diyor ki, 

niye ateş etmedi ki bu insan-

lar? Sonuçta biz Fransız’dık aynı 

zamanda, yani bunlar Müslüman 

ve biz bunların işgalcileriydik, 

emperyalisttik, niye ateş etmedi-

ler? Galiba aradan kısa bir süre 

mi geçiyor, uzun bir zaman sonra 

Cezayir’e döndüğü zaman mı 

bunları bulup soruyor, niye ateş 

etmediniz?  Askerlerin kafasında 

olan şu: Silahsız bir insan karşıma 

dikilmiş, elleri bağlı ve ona ateş 

et diyor biri bana, bu bizim açı-

mızdan küfretmek gibi bir şeydir, 

kâfirliktir diyor, silahsız bir insanı 

niye öldürelim ki biz, diye cevap 

veriyor. Bunun üzerine  Garaudy 

şunu düşündüm diyor:  Felsefe 

doçentiydim ve bütün dünya-

nın merkezi,  felsefenin merkezi, 

onun da ötesinde tek felsefe ola-

rak Batı felsefesini tanıyordum ve 

Batı dünyasıydı her şeyin başı, 

başka dünya vardı, ama bu dünya 

insanlar için çok fazla bir şey söy-

leyebilen bir dünya değildi. Nesne 

konumunda yaşayan bir dünya, 

tabii nesne kelimesini o söylemi-

yor da benim çıkardığım o, ama 

burada bambaşka bir şey var, hayat 

karşısında bir tavır var, ölüm kar-

şısında bir tavır var, bambaşka bir 

şey var. Nedir bu insanlara bunu 

yaptıran diye bu sefer Afrika’yı 

gezmeye başlıyor. İslâm’la ilgile-

niyor, dünyanın başka kültürleri 

olduğunu anlamaya ve Batı kül-

türünün yegâne kültür olmadığı-

nı, Batı felsefesinin yegane felsefe 

olmadığını fark ediyor. Hatta daha 

sonraları işi sistematize ettiğin-

de: Batının insanlık tarihi içinde 

bir kaza olduğunu söyleyecektir, 

kaza, arıza. Dolayısıyla insanı yok 

eden, insanı sadece gelişmeye, 

büyümeye, çalışmaya ve biriktir-

meye indirgeyen bir medeniye-

tin karşısında insanı başka türlü 

var eden, gerçek insanı mümkün 

kılmaya çalışan başka inançla-

rın, kültürlerin, medeniyetlerin 

de olduğunu görünce dünyayı 

başka türlü incelemeye başlaya-

caktır. Ondan sonra Brezilya’ya, 

Kolombiya taraflarına, Kurtuluş 

İlahiyatçılarının bulunduğu Latin 

Amerika’ya gidecektir. Bu süreçte 

Müslüman dünyayla yakın ola-

rak ilgileniyor, böyle geniş bir 

ufuk turu yapıyor. Kur’ân oku-

maya başladığında diyor ki, “Ben 

Kur’ân’ı okudukça Kur’ân bana 

yaklaştı, ben Kur’ân’a yaklaştım. 

Zilzal Suresini okurken yerin 

altında titrediğimi hissettim.”

Garaudy 1979 yılında 

Yaşayanlara Çağrı Derneği’ni 

kuruyor. Tasavvuru şu: Dünyanın 

bütün imkânlarından faydalana-

rak bu dünyamızı yaşanmaz hale 

getiren bu medeniyetin tasallu-

tundan bu dünyayı kurtarma-

mız lazım. Çünkü intihara doğru 

gidiyoruz, çünkü çevreyi tahrip 

ediyoruz, çünkü nükleer enerjiyi 
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seçerek, torunlarımızın istikbali-

ni şimdiden harcıyoruz gibi bir 

şey üzerine ve şunu ilginç bir 

şekilde söylüyor, yani siyasetin 

peygamberi bir nefese ihtiyacı var. 

O zaman Müslüman filan değil, 

ama Hz. İsa’yı biliyor, zaten  şöyle 

diyor: “Ben Suudi Arabistan’da bir 

konuşma yaptım, konuşmada tabii 

o zaman İslâm’ın Vaadettikleri’ni 

yazdığımda Müslüman da değil-

dim. Netice itibariyle bir hanım 

geldi bana konuşmamdan sonra, 

o konuşmamda şunu söyledim: 

Bir kolumda Marks diğerinde 

İncil’le beraber buraya doğru geli-

yorum. Hanımefendi geldi bana, 

selamünaleyküm dedi. Ben de 

ona dedim ki: “Müslüman deği-

lim henüz” “Müslüman değilsiniz, 

ama ne kadar coşkuyla yazmış-

sınız İslâm’ın Vaadettikleri’ni.” 

Ben de ona şöyle dedim: “Niye 

yani bir insan, gerçeği arayan bir 

insan o inancı kabul etmese de 

bu kadar coşkuyla yazamaz mı?”  

Yani kendisini böyle tasvir edi-

yor, böyle anlatıyor doğrusu ve 

o Yaşayanlara Çağrı Derneği’yle 

dünyanın bütün bilgeliklerinden 

yararlanarak içinde yaşadığımız 

dünyayı sorguladı.  Bu şu açıdan 

önemliydi; Sonuçta  nasıl sorusu 

aletlere ait bir sorudur, yani bunu 

nasıl yapabilirim, bunu nasıl icat 

edebilirim gibi.  Nasıl sorusunu 

soran ve bir sürü alet icat eden, 

ama amaçlara ilişkin niçin soru-

sunu sormayan bir medeniyetin 

niçin sorusunu sorabilmesi için 

dünyanın bütün bilgeliklerinden 

yararlanarak yeni bir dünya inşa 

etmek tasavvuruyla yola çıkan 

Garaudy’nin birçok tartışmaları 

var. Hatta Roma Kulübü’nü kuran 

sanayiciyle  yaptığı bir konuşma 

önemlidir. Roma Kulübü, üre-

tim ve ilerleme böyle giderse bu 

dünyayı biz yaşanmaz kılacağız 

diyenlerin kurduğu bir kulüptür. 

1971 yılında kurulmuş.  Kulüb’ün 

kurucusu Garaudy’le yaptığı bir  

tartışmada “bu sizin söylediğiniz 

şey dini ve tahayyül edilecek bir 

şeydir. Yani tahayyül edilebilir bu 

ancak” diye söylediğinde Garaudy 

“ben de tahayyül ediyorum zaten” 

der. Buna karşı sanayici “Peki, 

nerede var bu senin dediğin din” 

dediğinde o da diyor ki, “bir 

kitapta ve milyonlarca insanın, 

milyonlarca Müslüman’ın gön-

lünde aynen bir kitapta ve mil-

yonlarca Hıristiyan’ın gönlünde 

olduğu gibi” der.  Çünkü maale-

sef Müslüman insanlar var fakat  

Müslümanlığın bütün hayat-

larını yönettiği bir toplum yok, 

Hıristiyanların bütün hayatlarını 

yönettiği bir toplum yok, ama 

Müslümanlığın ve Hıristiyanlığın 

hayatlarını yönettiği insanlar var  

anlamına gelecek cevaplar veriyor.

Bir de  belki Garaudy’yi  daha 

iyi ifade edecek birkaç şey söyle-

yeyim, yani beni de heyecanlan-

dıran şeyler olarak söyleyeyim. 

Mesela, yine  biraz önce bahset-

tiğim sanayiciyle, tartışırken söy-

lediği “bizim tartıştığımız  ekono-

mik meseleyi ele alırken niye şair-

ler yok senin heyetinde” demesi 

önemli. Sanayici: “biz reel bir 

şey yapıyoruz, hayal üzerinden 

hikâye kurmuyoruz ki” dediğinde 

“Sen zannediyor musun bu tartış-

tığımız mesele sadece ekonomik 

mesele? Ekonomik mesele sadece 

ekonomiden ibaret değildir, bu 

aynı zamanda dini meseledir. Bu 

dinin amentüsüyse şudur: Yararlı 

yararsız, zararlı veya silahlanma 

gibi öldürücü demeden herhangi 

bir şeyi gitgide daha fazla ve daha 

hızlı üretmek, bu dinin bilgisa-

yarlı bilim putperesti teknokratla-

rından oluşan büyük papazlarının 

belirlediği dogmaları vardır ki o 

da şudur: Bilim ve teknik bütün 

sorunlarımıza ve bütün arzula-

rımıza cevap verebilir. Teknik 

bakımdan mümkün olan her şey 

gereklidir ve istenir.” Garaudy, 

böyle bir büyümeyi hesaba çek-

memiz ve sorgulamamız lazım, 

diyor. Yani teknik bakımdan 

yapabildiğimiz her şey, niye iste-

nir olsun? Yani üretebildiğimiz 

her şey üretmemiz gereken her 

şey midir? İhtiyaçlarımızı tanzim 

edip, ona göre üretmemiz gerek-

miyor mu? Yapılan şey şudur: 

Nihayetsiz üretimi yapıp, bu üre-

timin birikmemesini ve insanlara 

satılmasını  sağlamak için reklam 

diye bir tanrıyı da ortaya koy-

mak, reklamla beraber insanlara 

ihtiyaçları olmayan şeyleri tüket-

tirmek şeklindeki büyümenin 

abes ve yanlış bir şey olduğunu 

artık bilmek zorundayız, diyor. 

İnsanlığın geleceği konusu, iyiden 
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iyiye gündeme oturmuş durum-

da. Bir yanda teknolojik tırman-

ma, diğer yanda gelecek kaygısı. 

Tezat gibi görülse de, günümüzün 

gerçeği bu. Çünkü insanlık, için-

de yaşadığı şartları “gelecek vaat 

eder” nitelikte görmüyor.

Garaudy, İslâm ve İnsanlığın 

Geleceği’nde şu an dünyaya 

hakim sistemlerin insanlığı buna-

lımın eşiğine getirdiğini, insan-

lığı bundan ancak İslâm’ın kur-

tarabileceği değerlendirmesini 

yapar. Garaudy, insanlığı İslâm’ın 

kurtaracağından emin. Ancak 

bunu hangi İslâm’ın ve hangi 

Müslümanların gerçekleştireceği 

hususunda kendisine has değer-

lendirmeleri var. Garaudy,  Hz. 

Peygamber’in imkânlarının son 

derce sınırlı olduğu bir zamanda 

dünyanın o günkü süper güçleri 

Bizans ve Pers imparatorlukları-

nı İslâm’a davet eden mektupla-

rında ortaya koyduğu özgüvenli 

gelecek tasavvuruna çokça vurgu 

yapar. Garaudy, bu imanla donan-

mış ilk Müslümanların, döne-

min iki “süper gücü” Bizans ve 

İran’ın sosyal yapılarını değişime 

uğrattığını ve devasa bir kültür 

değişikliği gerçekleştirdiğini ifade 

ediyor. Garaudy’nin buradaki 

yorumunda dikkat çeken husus, 

ilk Müslümanların “kendilerinden 

evvelki medeniyetlere açık” oldu-

ğu, “onları önce tercümeler, sonra 

orijinal sentezlerle kendi iman 

potaları içinde eritip bütünleştir-

mesini bildikleri” tespitidir. “Dışa 

açık olma”, “Başka medeniyetle-

rin sentezine yönelme” hususu 

üzerinde Garaudy’nin çok önemli 

katkılarının olduğunu  düşünü-

yorum.

Onun nazarında bugün söy-

lenmesi gereken şey şudur, ken-

disini dünyanın efendisi ve öğret-

meni zanneden Batıya şunu söy-

lemeliyiz: İçinde Allah’ın bulun-

madığı ekonominizin vahşi usul 

ve uygulamalarını istemiyoruz. 

İçinde Allah’ın bulunmadığı siya-

setlerinizi, milliyetçiliklerinizi, 

bloklarınızı, terör dengelerinizi 

artık istemiyoruz. İçinde Allah’ın 

bulunmadığı menşeimiz ve gaye-

lerimizle ilgili sorulara cevap ver-

mekten aciz salt kudrete sahip 

olmaktan başka ihtirası olmayan 

bilimin zıttı olan bilimciliğinizi 

istemiyoruz. İşte bunu dememiz 

lazım dünyaya, diyor. 

Doğrusu bu düşünceler  bana 

çok anlamlı geliyor, elan da 

anlamlıdır, tam da bunu dememiz 

lazım. Bilime karşı olmak değil, 

bilimciliğe karşı olmak. Allah’ın 

varlığını kabul eden ama onu ne 

ekonomiye  ne hayata karıştırma-

yan pazarlıkçılığı da istemiyoruz, 

böyle bir düzeni de istemiyoruz. 

Bu istemiyoruz la demektir, ondan 

sonra illallahı da peşinden getir-

mek lazım. Ne istiyoruz, meselesi 

bugünkü Müslüman dünyanın ve 

Müslümanların en önemli sorun-

larından biridir. Evet, bunları bu 

gerekçeyle istemiyoruz, ama şunu 

istiyoruzu söyleyebilmemiz lazım 

diye düşünüyorum. İşte bura-

da İslâm devreye giriyor. Acaba 

İslâm, insanlığın geleceğini kur-

maya aday bir dünya görüşü ola-

maz mı? Bu soru epeydir bütün 

dünyada tartışılıyor. Üstelik, git-

tikçe daha umut verici gelişmelere 

kapı aralayacak biçimde tartışılı-

yor. Garaudy benim için tabii ki 

sadece bundan ibaret değil, ama 

bu anlamda ciddi bir önem ifade 

ediyor.

Garaudy’ye göre bu ümidin 

gerçekleşmesi yine Müslümanlara 

bağlıdır. O’nun düşüncesi şöyle: 

“Hicretin ilk yüzyılındaki İslâm 

toplumunun yaptığını yapmalı-

yız. O Müslüman toplumu, iki 

süper güce (Sasani İmparatorluğu 

ile Bizans İmparatorluğu’nun en 

büyük kesimine) yaklaşıp onla-

rı içinde erittiği ve ayrıca Hint, 

İran, Grek ve Roma gibi büyük 

ve eski medeniyetlerle tema-

sa geçtiği zaman onlara yeni bir 

ruh vermişti. Onlarda ilk imanı 

yeniden yeşertmişti. Yani onları 

tek Allah’ın, Yaradan’ın çağrısı-

na kayıtsız şartsız cevap vermeye 

sevk etmişti. Onları insani birliğin 

temeli olan Allah’ın birliğine davet 

etmişti.”(…)

“O zamanlar İslâm, kendi kim-

liğini kabul ettirmekle kalmamış, 

fakat aynı zamanda, imanından 

aldığı güvenle, başkalarına da açıl-

masını bilmişti. Seçmeci ve eleş-

tirmeci yolla geçmişin büyük kül-

türlerine kapısını açmıştı. Üstelik 

iman perspektifi içinde belli bir 

değişime uğratarak, kendinden 

önceki büyük imparatorlukların 

siyasî ve iktisadi görüşlerini bile 

özümlemesini bilmişti”(…)

“Yeni tarihî şartlar içinde, 

evrenselci ruhunu, açık fikirliliği-

ni ve fetihçi ruhunu İslâm’a yeni-

den vermek istiyorsak,ilk dönem 

İslâm’ın bu örneğini takip etmeli, 

o çabayı sürdürmeliyiz.” 

“İsraf Allah’a ve topluma karşı 

bir hırsızlıktır”

Garaudy’nin eserleri dikkat-

li, seçici bir gözle okunduğunda 

oldukça faydalı derinlikli pers-

pektiflere ulaşmak mümkündür.



87Umran TEMMUZ 2012

Haşim SAL‹H*

Roger Garaudy
Bir Asrı Kapattı

R oger Garaudy 1913’ten 

2012’ye kadar yaklaşık bir 

asır yaşadı. Bir asrı tamamen 

kapattı. Fransız gazetelerinin 

internet sitelerini göz atmak için 

açtığımda hepsinin de haberi ‘ 

Yahudi Holokostu inkarcılarından 

birinin ölümü’ şeklinde verdiği 

sürpriziyle karşılaştım. Neredeyse 

gülmekten ve aynı zamanda 

öfkeden patlamak üzereydim. 

Bunca yıl yaşayan ve dünyayı 

kitaplarıyla ve siyasi mücadele-

leriyle yarım asır boyunca meşgul 

eden bir adam sadece tek bir olaya 

indirgenebilir mi? Hayatında 

Yahudi Holokostunu inkar etmek 

dışında başka bir şey yapmamış 

mı? Kanımca Garaudy Yahudi 

Holokostunu Siyonist lobinin 

Fransız, Amerikan ve bir bütün 

olarak Batı dünyası üzerinde 

uyguladığı güç yetirilemez mutlak 

hegemonyayı protesto etmek için 

inkar etti. Yahut kitabı ilki doğru 

ikincisi yanlış iki temel tezden 

oluşuyor. Siyonist hareketin İsrail 

devletinin kuruluşuna meşruiyet 

vermek için kullandığı kadim 

metafizik efsaneleri çözümlemesi 

ustaca ve ikna edicidir. Ancak 

İkinci Dünya Savaşı döneminde 

Hitler eliyle yapılan Yahudi 

Holokostunu inkarı yanlıştır. 

Önemli olan bu olaydan sonra 

Fransa’da ve Batının genelinde 

bu adamın üzerine yoğun ses-

sizlik örtüsü bırakıldı. Ölünceye 

kadar 20 yıl diri diri gömüldü. 

Ben şahsen Nazilerin holokostunu 

inkar etmesini onaylamıyorum. 

Bu noktada onunla kesinlikle 

hemfikir değilim. Bu husustaki 

tutumum Edward Said’in tutu-

munun aynısıdır. Holokost 

bizatihi yaşanmıştır. Filistinli 

ünlü düşünür Yahudilerin çile-

lerini ve büyük holokostlarını 

inkar eden her şahsın peşinde 

yürümeye otomatik olarak meyilli 

Arap aydınlara uyarısını yaparak 

şöyle diyor: ‘Bu meselede ifade 

özgürlüğünü savunmak adına 

Roger Garaudy ve onun tahrifçi 

dostlarının arkasından gitmek, 

sadece Arap aydınlarının dünyanın 

gözündeki dürüstlüklerini daha 

fazla kaybettirecek aptalca bir 

hileden ibaret olduğunu bilmek 

gerekir.’ Said doğru söylüyor. 

Ancak bu holokost başkalarının  

soykırıma uğratılmasını veya 

köklerinin kurutulmasını ve bir 

devleti onların enkazı üzerine 

inşa edilmesini haklı çıkarır mı? 

Dünyanın en büyük Siyonist filo-

zofunun ne yaparsa yapsın veya 

ne kadar manevra yapıp oyalar-

sa oyalasın kaçamayacağı soru 

Roger Garaudy
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budur. Evet bizler Yahudilerin 

soykırıma uğratılmasına karşıyız 

ve mutlak şekilde kınıyoruz 

ancak doğrudan bu Holokosttan 

doğan Filistin Holokostuna 

da karşıyız. Roger Garaudy bu 

sözlerle yetinseydi kitabına yöne-

lik bu yaygara kopmazdı. 

Fakat bununla yetinmedi. 

Holokostun yapıldığını inkar 

etti ve Batıyı sorumluluk-

tan akladı. Aslında küstah 

egemen Batı, Yahudilerin 

ve Filistinlilerin çilesinin 

sorumlusudur. Hatta Siyonist 

düşüncenin kendisi dahi 

tabiri caizse Batının ‘icadıdır.’ 

Sarkozy veya Bernard Henry 

Levi’nin Siyonizm’den nasıl 

aşkla bahsettiklerini, çağın 

mucizesi ve varlığın şaheseri 

olarak gördüklerine bir 

bakın. Dolayısıyla Garaudy 

holokostu inkâr ederek Arap 

aydınlara zehirli bir hediye 

sundu. Maalesef Araplar da 

Allah’ın merhamet ettikleri 

hariç bu tuzağa düştüler. 

Peki Roger Garaudy kim-

dir? Bu soruya yanıt vermek 

ne kadar da zor gerçekten! 

Zira bu adam iniş çıkışlar 

ve çelişkileri çok olduğundan 

pusulayı kaybetti ve herke-

si şaşırttı. Fikri veya siyasi 

çizgisinde hiçbir ‘bağlılık’ 

bulunmuyor. Katoliklikten 

Protestanlığa, Protestanlıktan 

Komünizme, Komünizmden 

İslâm’a ve İslâm’dan selefi kök-

tencileri eleştirmeye geçti. Aslında 

bütün hayatı boyunca derin 

olan yakini, kendisini koruya-

cak dini arıyor ve varlığına bir 

anlam veriyordu. Haddi zatında 

bu olumsuz bir şey değil. Hatta 

tamamen bir proje. Zira bu dün-

yada var olma endişesi hep var 

ve can simidini aramakla birlikte 

zaman ne kadar uzasa da ‘sonun’ 

kesinliğinin ve bilindiğinin 

farkında olmak da hakkımız. 

Garaudy’de zaman o kadar uzadı 

ki yaşı çok ilerledi. Görünen o 

ki kendisi daima güçlülerden ve 

hegemonya kuranlardan nefret 

ediyordu. Bu haddi zatında olum-

lu bir özellik. Başlarda, dünya 

üzerindeki Amerikan kapitalist 

küstahlığından nefret ediyordu. 

Bu yüzden ömrünün yirmili 

yıllarında bir komünist oldu. Ellili 

yaşları aşıp altmışa gelene kadar 

samimi bir komünist olarak kaldı. 

Bütün bu dönem boyunca ateşli 

bir komünistti. İdeolojik kör-

lük öyle bir dereceye vardı 

ki kendisini ‘ben baştan aşağı 

Stalinciyim’ diye tanıtıyordu. 

Bravo! Tebrikler! Bu 

açıklamaya binaen Moskova 

Üniversitesi kendisine felsefe 

alanında doktora unvanı verdi. 

Fakat o vakitler Moskova 

Üniversitesi’nden diplomalar 

almanın ne değeri var ki!? 

Gerçekler ve tarih için itiraf 

etmek gerekir ki bu ideolojik 

körlük sadece onunla sınırlı 

değildi. O vakitler Fransız 

aydınlarının çoğunluğunu 

kapsıyordu. 

Bu durum ideolojik 

körlükten çıkmayan Arap 

aydınlara bir teselli oluşturur 

mu? Bilemiyorum. Dindarlar 

1950’li ve 1960’lı yıllar boy-

unca körü körüne komünist 

olmadılar mı? Sonrasında 

köktenci hareketler ve 

Humeynicilik dalgasına 

kapıldılar. Şimdi bizleri 

Müslüman Kardeşler’in 

demokrasinin zirvesini tem-

sil ettiğine ikna etmek istiy-

orlar. Aslında onlar dini bir 

ideolojiden bir başka dini 

ideolojiye geçtiler. Komünizm 

bir dindi. Peki eleştirel düşünce 

nerede? Yok. Ancak Arap aydınlar 

Arap kültürünün zayıflığı, ilmi ve 

felsefi kırılganlığı sebebiyle mazur 

görülse de Roger Garaudy kesin-

likle mazur görülemez. 

Peki Roger Garaudy kimdir? 
Bu soruya yanıt vermek ne 
kadar da zor gerçekten! Zira 
bu adam iniş çıkışlar ve çeliş-
kileri çok olduğundan pusu-
layı kaybetti ve herkesi şaşırt-
tı. Fikri veya siyasi çizgisinde 
hiçbir ‘bağlılık’ bulunmuyor. 
Katoliklikten Protestanlığa, 
Protestanlıktan Komünizme, 
Komünizmden İslâm’a ve 
İslâm’dan selefi köktencile-
ri eleştirmeye geçti. Aslında 
bütün hayatı boyunca derin 
olan yakini, kendisini koruya-
cak dini arıyor ve varlığına bir 
anlam veriyordu. Haddi zatın-
da bu olumsuz bir şey değil. 
Hatta tamamen bir proje. Zira 
bu dünyada var olma endişesi 
hep var ve can simidini ara-
makla birlikte zaman ne kadar 
uzasa da ‘sonun’ kesinliğinin 
ve bilindiğinin farkında olmak 
da hakkımız.



89Umran TEMMUZ 2012

■ Roger Garaudy Bir Asrı Kapattı

Garaudy bu noktaya indirgene-

bilir mi? Sanmıyorum. Garaudy 

çok karmaşık bir kişilik ve çok 

yönlü bir düşünür. Felsefi yetenek 

veya derinlikten yoksun değil. 

Taşlaşmış dogmatizme, tiranlığa 

boyun eğmek halini alınca nasıl 

isyan ettiği biliniyor. Bu yüzden 

1968 yılındaki ‘Prag Baharı’nı 

kanlı bir şekilde bastırması sonrası 

Sovyetler Birliği’ne isyan etti. 

Bu tutum 1970 yılında Fransa 

Komünist Partisi’ndeki siyasi 

bürodan atılmasına sebep oldu. 

O vakit ‘İnsani Yüzle Sosyalizm’ 

adlı kitabını yayınladı. Bununla 

zımnen Komünistlerin sosy-

alizminin insani değil, barbar 

olduğunu kast ediyordu. Kanlı 

yapısını anladıktan sonra geçmişte 

putlaştırdığı Stalinizm’in aleyhtarı 

olmaya başladı. Hatta edebiyat 

ve sanattaki sosyalist realizm 

teorisinin karşıtı oldu. Bu teori 

Andrei Jdanov günlerinden bu 

yana Sovyetler Birliği’nin bütün 

yazarlarına güç yoluyla dayatıldı. 

Kör Komünizm boyunca yetmiş yıl 

düşünce ve yaratıcılık son buldu. 

Komünizmin 1990’da çöküşünün 

sebeplerinden biri budur. Zira 

yalan ne kadar büyük olursa olsun 

bir gün ortaya çıkıyor. Gerçek, 

yolun sonunda kazanıyor. Keza 

özgürlük de. Garaudy 1960’ların 

ortasında ‘Kıyısız Gerçekçilik’  

adlı güzel bir kitap çıkardı. Bu 

kitap yaratıcılık ve sanatın ruhunu 

öldüren mumyalanmış sosyalizm 

realizmine güçlü bir yanıt mes-

abesindeydi. Garaudy edebiyat 

teorisini yenilemek ve sosyalist 

realizmin kabuğundan çıkarmak 

için büyük şair Aragon’a ve 

dahi ressam Picasso’ya dayandı. 

Picasso’ya şahsen bir kitap sundu. 

Tarihin Garaudy’i büyük 

bir filozof olarak hatırlayıp 

hatırlamayacağını bilmiyo-

rum ancak kesinlikle önem-

li bir düşünürdür. Ben şahsen 

Komünist dogmaya müntesip 

olma yönündeki bütün hatası 

ve uzun dönem boyunca akli 

melekeleri devre dışı bırakması 

sonrası daha esnek olduğunu 

düşünüyorum. Hatta kapalı 

ideolojilere karşı daha dikkat-

li oldu. Bu ideolojiler halinize 

dikkat etmezseniz sizi büyüleye-

bilir ve yaratıcı eleştirisel mele-

kelerinizi devre dışı bırakabilir. 

Müslüman olduğu için Batıda 

bazıları Garaudy’i kınıyor ve alay 

ediyorlar. Ancak hiç kimse onun 

İslâmi köktenciliğine, Hıristiyan, 

Siyonist Yahudi ve hatta dinsiz 

materyalizmin bütün köktenci-

liklerine yönelik zeki ve derin 

eleştirisinden bahsetmiyor. Niçin 

onun  ‘İslâm ve İnsanlığın  Geleceği’ 

veya  ‘İslâm ve Kronik Köktencilik’  

kitabını hatırlamıyorlar? Niçin bir 

gün sürpriz şekilde keşfettiğim 

ve yararlandığım güzel kitabı  

‘İslâm ve Batı: Beşeri Düşüncenin 

Başkenti Kurtuba’ hakkında hiç 

kimse konuşmuyor? Arapların şu 

ana kadar Garaudy’i niçin tercüme 

etmediğini bilmiyorum. Bu kitapta 

Garaudy Endülüs’teki Arap-İslâm 

düşüncesinin büyüklüğünün 

boyutunu ve Avrupa’nın borçlu-

luk boyutunu açıklıyor. Bize 

aydınlanmacı İslâm’ın var 

olduğunu ve karanlık fıkıhçıların 

İslâm’ının yolun sonunda 

bitirildiğini ifade ediyor. Batıdan 

mütevazi olmasını ve Müslüman 

Arapların Avrupa Rönesans’ının 

temeli olduğunu itiraf etmesini 

istiyor. Dolayısıyla bu adam selefi 

kapalı yönteme körü körüne tes-

lim olmadı, dünyayı aydınlatan 

aydınlık İslâm’a hayrandı. 

Garaudy’nin hali hazırdaki 

İslâm dünyasının hastalıkları ve 

akli taşlanmışlığına dair yazdıkları 

bizim için çok yararlıdır. 

Kendisinden istifade etmemiz, 

dejenerasyon ve tekrar çağına gir-

ilmesi sonrası içine düştüğümüz 

havuzdan çıkabilmemiz için 

yazdıklarını incelemeliyiz. Keşke 

ortada Garaudy hacminde ve 

türünde çokça Müslüman olsa! 

Böyle olsaydı dünya bin kat daha iyi 

olurdu, İslâm dünyası uzun zaman 

önce uygarlık trenine binerdi.                                                                                                

(Şarkulevsat, 18 Haziran 2012)

*  Fransa’da yaşayan Suriyeli yazar,  

düşünsel olarak Muhammed Arkoun 

çizgisindedir. Arkoun’un kitaplarını        

Arapçaya çevirdiğinden dolayı Arkoun 

konusunda yetkin bir isim olarak kabul 

edilmektedir. Yazarın bazı noktalarda  

Garaudy’i yanlış değerlendirdiği  fakat 

Arkoun düşüncesi bakımından onun 

yaklaşımlarını önemsediği dikkate alın-

malıdır. 

1962. Havana. Fidel Castro ile Küba üniversitesin-
de felsefe eğitimi reformunu tartışınken. 

Garaudy bu reformu yapmakla görevlendirilmişti.
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Seyyid Veled ABAH* 

F ransa’da yaklaşık bir asır 

yaşındaki müslüman filozof 

Roger Garaudy’nin vefat ettiği 

açıklandı. Uzun yıllar gözleri ve 

kulakları doldurmuş ünlü düşü-

nürün vefatı Fransız basınında 

birkaç satır dışında yer almadı. 

Fransız basını onu antisemitist 

filozof olarak nitelemekle yetin-

di. Oysa bu adam Nazi işgaline 

karşı direnişin kahramanlarından-

dır ve savaş yıllarının çoğunluğu-

nu Alman işgal hapishanelerinde 

geçirmiştir. 

Garaudy felsefe yürüyüşüne 

Marksist olarak başladı. Erken 

yaşta Komünist Parti’ye üye oldu 

ve Fransız parlamentosunda bu 

partiyi temsil etti. Ne var ki mark-

sist olması materyalist eğilim ve 

diyalektik yaklaşım için tamam-

layıcı bir değer hatta insani doku-

nuş bulduğu Hıristiyanlığa bağlılı-

ğını engellemedi. 

Garaudy komünist deneyimle-

re ilişkin  köklü eleştirisi ve 1968 

‘Prag Baharı’ sonrası Komünist 

Parti’den ayrılması akabin-

de de marksist kaldı. Sovyetler 

Birliği’nin saldırgan politikalarıyla 

mekanik dayanışma yöntemin-

den kurtulmak için Prag Baharı 

hakkında ‘sosyalist aydınlarının’ 

vicdanına  hitap eden cesur bir 

kitap yazdı. 

Hıristiyan marksist bakış açı-

sından hareketle Sartre’ın pozi-

vitizmi ile çetin bir mücadeleye 

girdi. Sartre, marksist olmasına 

rağmen pozivitizmi ideal birey-

sel bir eğilim olarak görüyor-

du. Garaudy ayrıca en revaçta 

olduğu dönemde yapısalcılıkla 

mücadele etti ve bu konu hak-

kında Yapısalcılık: İnsanın Ölüm 

Felsefesi adlı meşhur eleştirisel 

kitabını yazdı. 

Garaudy Protestanlıktan 

Katolikliğe geçti. Sonra 1982’de 

müslüman oldu ve bu münasebet-

le İslâm’ın  Vaadettikleri ile  İslâm 

ve İnsanlığın Geleceği kitapları-

nı yazdı. Arap ve İslâm dünyası 

Garaudy’i ilk defa bu münase-

betle tanıdı. Bütün konferans ve 

seminerlerde yer alan bir yıldız, 

bütün forumlarda tartışmacı bir 

konuk oldu. Ne var ki alıngan 

filozof muhafaza etmeye ve top-

lamaya isyan etti. İslâm’a girme-

siyle Hıristiyanlığın özünü ve 

Marksizm’in künhünü bırakma-

dığını açıklayarak çağdaş İslâm 

düşüncesi akımlarını sert şekilde 

eleştirince birçok İslâmi çevreyi 

kızdırdı ve kendinden uzaklaş-

tırdı.

Garaudy ile Tunus’ta 1990 

yazında Libya’dan gelirken 

uzun bir görüşme yapmıştım. 

Kaddafi’nin kendisini Avrupa’da 

İslâm’ı yayma amaçlı hayali pro-

jeye çağırma girişiminden hoşnut-

suz ve şikâyetçiydi. Ayrıca bana 

bazı Suudi âlimlerin kendisine 

yönelik saldırılarından ve kendisi-

ne göre anlamadıkları bazı felsefi 

ve sufi söylemlere istinaden tekfir 

etmelerinden dert yanıyordu. 

Garaudy İslâmi forumları boy-

kot etti, dini tecrübesi ve İslâm’la 

ilgili özel yaklaşımıyla İspanya’nın 

Kurtuba kentine çekildi. Orada 

Endülüs mirasını ve bu ülkede 

semavi dinlerin  bağlıları ara-

sındaki ender rastlanan birlikte 

yaşama deneyimini tarih düşen 

önemli  bir müze inşa etti. Bu 

ülkede tarihsel olarak Arap-İslâm 

ve Hıristiyanlık-Batı uygarlıkları 

 ‘Müslüman Marksist’ Filozof

GARAUDY

1981. Roma. Latran Üniversitesi tarafından 
Roma’ya davet edilen Garaudy  Papa II. 

Jean Paul’e Marksizm ve İslamla ilgili 
kitaplarını takdim ediyor.
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arasında iletişim köprüsü oluştur-

muştu. 

Garaudy’i 1991 sonunda cemi-

yetinde ve Kurtuba’daki müzesin-

de ziyaret ettim. Bana 1982’de 

İsrail’in Lübnan’a saldırısını açık-

ça protesto eden bir metin yaz-

masından bu yana Fransız ve bir 

bütün olarak Avrupa medyasında 

maruz kaldığı kapsamlı boykottan 

bahsetmişti. Garaudy bana önemli 

televizyon kanallarında, radyola-

rında ve gazete köşelerinde daima 

konuk olduğunu, önemli yayı-

nevlerinin kitaplarını basmak ve 

tanıtmak için yarıştıklarını, Sabra 

ve Şatilla katliamlarını kınaması 

sonrası Fransa’nın günlük büyük 

gazetelerinden hiçbirinin fiyatı 

ödenmiş bir reklam dahi olsa her-

hangi bir konuda görüşünü yayın-

lamayı kabul etmediğini belirtti. 

Yalnız boykotun boyutu 

Garaudy’inin İsrail, Mitler ve 

Terör kitabının 1996’da yayınlan-

masını etkiledi. Kitap Fransa’da 

yasaklandı ve yazarına karşı bir-

çok dava açıldı. Davalar para ve 

uygulanmayan hapis cezasıyla 

son buldu. Garaudy’e verilen tek 

lakap ‘antisemitist tahrifçi’ oldu. 

Bu konuda şaşırtıcı husus, kitabı 

kınayanların çoğunluğunun  kita-

bı derinlemesine okumaması. Zira 

bu adam Holokost’u inkâr etme-

di ve ırkçı Nazi propagandasını 

benimsemedi. Aksine Yahudi tra-

jedisinin boyutunu ve Yahudilere 

yönelik Nazi soykırım savaşını 

açıkça kabul etti. Garaudy şu üç 

gerçeği açıklamak istedi:

Birincisi; Naziliğin sadece 

Yahudileri değil, işgale ve etnik 

tasfiyelere maruz kalan ülkelerde-

ki başka halkları ve milletleri de 

aynı çirkeflikle hedef alan emper-

yalist faşist bir eğilim olduğu. 

İkincisi; holokost olayları hali 

hazırdaki çekişmelerde işleve sok-

mak ve Avrupa’nın cani bilincini 

teşvik etmek için büyütüldü ve 

tarihi olmayan efsanevi boyutlar 

atfedildi.

Üçüncüsü; Avrupa sahnesin-

de gerçekleşen Yahudi trajedisi, 

İsrail’in Filistin’de işlediği soy-

kırım savaşlarını, cinayetleri ve 

zorunlu tehcirin üzerini örtmek 

için işleve konuldu. Böylelikle 

Siyonist devletin kendisine doku-

nulmazlık ve daimi aklanma veren 

kurulu bir miti oldu. 

Garaudy’inin kitabı olağanüs-

tü bir hızla Arapçaya çevrildi ve 

geniş alana yayıldı. Müslüman 

filozof Arap sahasındaki etkisini 

geri kazanırken titiz felsefi çalış-

malarının etkisi ve yayılması sınır-

lı kaldı. 

Felsefi endişenin farklı yön-

lerinde yazan ağırbaşlı filozofun 

tedrici olarak çekildiği, direnişçi 

ve alıngan siyasi bir yazar oldu-

ğu açıkça görüldü. Garaudy son 

çalışmalarında Amerikan modelini 

yargılamaya ve özellikle de Filistin 

konusu, Arap ve İslâm dünya-

sının davalarıyla ilgili Amerikan 

stratejik politikalarını eleştirmeye 

yoğunlaştı. 

Garaudy geçen birkaç yıl için-

de kayboldu, yılların kendisini 

yorması, hastalığın aciz bırakma-

sı, müritlerin ve sevenlerinin etra-

fından gitmesi sonrası hakkında 

çok az haber gelir oldu. Yaşlı filo-

zofun kavgaları kendisini boykot 

eden Fransız medyası ve düşün-

ce çevrelerinde büyük tartışma 

getirmedi. Hatta saygın Le Monde 

gazetesi bile ölümü münasebetiyle 

Garaudy’nin aslında yıllar önce 

öldüğünü, kültürel sahada hiçbir 

varlığının ve etkisinin olmadığını 

belirtti. 

Ölümün Pedagojisi başlığını 

seçtiği son metinlerinin güzel bir 

yerinde Garaudy, ölümün ufku-

nun, hayatını dolu dolu, cesaret 

ve sorumlulukla yaşayan biri açı-

sından trajik bir deneyim olmadı-

ğını,  bencilliğinden kurtulmuş, 

iyimser ve açık beşeri perspektifle 

olumlu bakan kişi açısından haya-

tın açık alanı olduğunu belirtiyor. 

(BAE gazetesi el-İttihad, 18 Haziran 
2012, Çeviren: Harun Ersoy)

* Seyyid Veled ABAH: Moritanyalı yazar 

ve öğretim görevlisi. Çağdaş felsefe ve 

demokratik değişimin paradoksları 

alanlarında yayınlanmış birçok kitabı ve 

araştırması bulunuyor. 

1969. Kudüs. Ağlama Duvarı içinde
İsrailli bakan Barzilai ile

1961. Picasso ile Vallauris’te
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Roger Garaudy: 
“Geleceğimizin şekillenmesi şu andaki 

hayatımızın amaçlarına bağlıdır”

Müslüman okuyucu, İslâm’a 

giren bir şahsın, iman hikâyesini 

dinlemek ister. İman yolculuğunu-

zu anlatmak ister misiniz? 

 

Ben, 1933 yılında Fransız 

Komünist Partisi Genel İdare 

Kurulu üyesi olduğum sırada, 

aynı zamanda Protestan Gençlik 

Teşkilatı başkanı idim. Doğrusu 

ben doğuştan Hıristiyan değil-

dim. Annem de babam da dinsiz 

idiler. Onların-dinsizliği komü-

nizm veya başka bir cereyanla 

olan ilişkilerinden ileri gelmiyor-

du. Onlar atalarının tesirinde olan 

Hıristiyanlardan idiler. İşte bun-

dan ötürü, hayatımda iki defa 

mühim tercihim olduğunu söy-

lüyorum.

1933’te Avrupa, büyük bir 

iktisadî buhrana girdi. Bu kriz 

1939’a kadar devam etti. Tam bu 

sırada Hitler’in yıldızı parlamış-

tı. Hayatımın ilk dinî tercihini o 

zaman seçmem, dünyanın sonu-

nun geldiğine inanılan o sırada, 

hayatıma bir mana vermek için 

idi. Komünizm ise, kapitalizmin 

buhranından çıkmak için tek 

U zun yıllar  hakikati aradıktan sonra Müslüman olan Roger Garaudy geçen ay vefat etti. Düşünceleri 

kadar eylemleri ile de öne çıkan  Garaudy’nin düşünceleri Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli 

tartışmalara sebep oldu. Uzun ve yorucu düşünme, araştırma ve diyalogdan sonra bütün inançlar, felsefeler 

ve fikirler  arasından  kendine özgü bir sentez oluşturmaya çabalamasının eleştirilecek veya olumlanacak 

pek çok yönü var. Zaten bundan dolayı seksenli yıllardan bu yana onun eserlerini Türkiyeli okurla buluştu-

ran Pınar Yayınları kitapların başına birer sunuş yazısı koyarak onun Türkiye’de ifade ettiği anlamı  ortaya 

koymaya çalışmıştır.  Garaudy hem akıl, hem  duygu yönü kuvvetli bir şahsiyet. En çok araştırdığı, aklı 

olduğu kadar vicdanı da doyuran bir noktaya ulaşmak. Bu Fransız düşünürü, dünya kültür çevrelerinde 

ve hususiyle Batıda kuvvetli bir fikir akımını temsil ediyor. Düşünce ve felsefe ile ilgilendiği kadar edebiyat 

ve siyasetle de ilgilenmesi onun metinlerinin şiirsel bir boyut kazanmasını sağlamıştır.  Ona göre   İslam ve 

Batı arasındaki diyalog, şayet Avrupalılar  sömürgecilik çağlarındaki tutumlarını değiştirmezlerse, çıkma-

za girmeye mahkum.  Diğer taraftan Yaşayanlara Çağrı ve  Batı Terörü kitabı başta olmak üzere Batı tipi 

gelişmenin, insanın, insanî boyutlarını budadığını, onu izah yüceliğinden uzaklaştırdığını ve onda cemaat 

halinde yaşama düşüncesini öldürdüğünü belirten Garaudy bu büyüme modelinin  ilim ve teknik ile hikmet 

arasına yüksek bir duvar  ördüğünün altını  çizer. Batı tipi ilerleme, emperyalizmi, savaşları ve öldürücü içsel 

krizleri doğuran kapitalizm ile halkına işkence eden ve Batı dışı dünyayı sömüren korkunç bir hâkimiyet ve 

silahlanma yarışına giren reel sosyalizmde  somutlaşıyordu. 

Gerçeğin peşine düşmüş biri olarak Garaudy’nin düşüncelerini açıklamış olduğu farklı söyleşilerden 

oluşturulan aşağıdaki metin onun düşüncelerini anlamak bakımından önemlidir. Onun Müslüman oluşun-

dan Siyonizm konusundaki düşüncelerinden dolayı yalnızlaştırılmasına, Batıya bakışından Kur’ân anlayışına 

kadar pek çok meseleye değinen bu söyleşinin aynı zamanda Garaudy’nin bütün yaklaşımlarını özetlediği 

de düşünülebilir. (Umran)  
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alternatif olarak görünüyordu. 

Aynı zamanda komünizm, o vakit, 

Hitler’e Naziliğe karşı en güçlü bir 

mukavemet cephesi teşkil ediyor-

du. Ve zaten Fransa’daki kalem 

sahiplerinin, sanat adamlarının 

ve üniversite öğretim üyelerinin, 

“Nobel ödülü” kazanmış olanların 

çoğu, ya bizzat komünist partisi 

üyesi, veya komünistlerin dostları 

idiler.

O zamanki şartlarda, üç 

yıllık hapse mahkûm edil-

dim. 1940 Eylülünde mare-

şal “Petain” ve “Fişi” hükü-

meti tarafından tutuklandım. 

2. Dünya Savaşının sonuna 

kadar, Cezayir sahrasında 

(Celfa) denilen bölgede bir 

askerî kışlada tutuklu kaldım. 

Orada, gerçekten garip bir 

hâdise oldu. Ben, hapishane-

de bir isyana liderlik etmiş-

tim. Oranın Fransız komutanı 

çok hızlı bir muhakeme ile 

idamıma hüküm verdirmişti. 

Bu hükmü infaz etmeyi de, 

Cezayirli Müslüman askerlere 

emretmişti. Onlar ateş etme-

yi reddedince, şaşırıp kaldım. 

Arapça bilmediğimden, ilkin 

bunun sebebini anlayamadım. 

Daha sonra, Fransız ordusun-

daki Cezayirli bir teğmenden 

öğrendim ki, Müslüman aske-

rin şerefi, silahsız bir adama 

ateş etmeye mani olduğundan 

onlar bu emri yerine getirmemiş-

ler. Bu hâdise, bana İslâm’la tanış-

ma imkânı vermiş ve Sorbon’da 

on yıllık tahsilimde öğrendiğim-

den daha mühim şeyler öğret-

mişti.

Serbest bırakılınca, bir sene 

Cezayir’de kaldım. Bu ikametim 

sırasında, hayalimde  belki de en 

mühim bir tesir bırakan büyük bir 

zatla karşılaştım. Bu zat Cezayirli 

Müslüman Alimler Birliği’nin baş-

kanı Şeyh Beşîr el-İbranimî idi.

En Büyük Cihad (el-Cihadu’l-

Efdal) kitabının yazarı (Ammâr 

Evzican) ile beraber, onu ziyarete 

gittim. Şeyh İbrahimî’nin bulun-

duğu yerde heybetli bir adamın 

büyükçe bir resmini gördüm. 

Bu resmin, Fransa’nın düşma-

nı, büyük kahraman ve muttaki 

bir şahsiyet olan Cezayirli “Emir 

Abdülkadir’e” ait olduğunu öğren-

dim. Şeyh Beşir’in açıklamasından  

onun hakkında ilk olarak duy-

duğum şeyleri öğrenince onun, 

19. asrın en büyük kahramanla-

rından biri olduğunu anladım. 

(Emir Abdülkadir 1808-1883 ara-

sında yaşamış, bilhassa 1832-

1847 arasında Fransızlara 

karşı savaşmış, Şam’da vefat 

etmiştir.) Şeyh İbrahimî’nin 

bu dersi de, benim, İslâm ile 

ikinci karşılaşmam oluyordu.

Sonra Fransa’ya dön-

düm. Üçüncü buluşmam 

Cezayir savaşının başların-

da oldu. Herkesçe bilindiği 

üzere, Fransa hükümetinin 

propogandasının zıddına bir 

tavır aldım. General Pico gibi 

savaş generallerinin uygula-

dıkları çok çirkin icraatları, 

yayın yolu ile teşhir ettim.

İslâm’la son ve en uzun buluş-

mam ise 1968’de başladı. Bu 

da umumî olarak, Avrupa’nın 

bilhassa Fransa’nın politika-

sında görülen ilk değişiklik 

alâmeti ile başladı. Tabiatıyla, 

değişiklik birden bire olma-

mıştı. Bu değişiklik, bilhas-

sa öğrencilerin ve İşçilerin 

fikirleriyle ilgili olduğundan, 

hayli tesirli olmuştu. O sırada, 

ben üniversitede profesör idim; 

ama, öğrencilerden ve İşçilerden 

çok şey öğrendim. Öğrendiğim 

şeylerin hülâsası şudur:

Bazı organizasyonlar, başarılı 

olmaları halinde, başarısız olma-

larından daha çok zararlı olabi-

lirler. Bunların başında Batı tipi 

kalkınma gelir. Bu ister emper-

 İsrail’in Lübnan’a yaptığı 
istilânın ilk günlerinde, Le 
Monde gazetesinde uzun 
bir makale yayınlayarak, 
Siyonizm’i takbih ettiğimi 
açıkladım. Bunun neticesinde 
hem ben, hem de Le Monde 
gazetesinin yazı işleri müdü-
rü Yahudi aleyhtarı olarak 
itham edildik. Oysa, tamamen 
aksine Siyonizm, din olarak 
Yahudilikten çıkmış değildir. 
O, 18. yüzyılda Avrupa’da, ırk-
çılık ve milliyetçilik atmosfe-
rinin hâkim olmasının sonu-
cudur. Siyasi Siyonizm’i kuran 
Theodor Herzl dindar değildi. 
Bilakis dinsizdi. İncil’i, sadece 
iddialarını kuvvetlendirmek 
için kullanmıştır.

Garaudy ve Sosyalizmin üç atlısı
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yalizm, savaş ve öldürücü dâhili 

buhranlar üreten kapitalizm; ister 

halkına işkence uygulayan, üçün-

cü dünyayı sömüren ve korkunç 

bir silahlanma ve nüfuz yarışına 

giren sosyalizm tarafından ifade 

edilsin, fark etmez. Zira Sovyet 

Rusya da aynı modeli benimse-

mektedir. Stalin’in ve ondan sonra 

Kruschceffin, kapitalizme ulaşıp 

onu geçmenin mecburî olduğunu 

dile getiren sloganlarını hatırlaya-

lım. Bu tip gelişmeler ile, sosyalist 

bir idare kurmanın da imkânsız 

olduğuna dair İnancımı açıkla-

dım. Sovyetler Birliği’nin, asla 

sosyalist sayılamayacağını dile 

getirdim. Sosyalizmin, dünyanın 

hiçbir yerinde bulunmadığını 

söyledim. Bunun üzerine derhal 

Komünist Partisi’nden kovuldum. 

Bu iş, bundan on üç sene önce, 

yani 1970’de olmuştu.

Sonra (UNESCO) yetkili-

siyle yardımlaşmak sayesinde 

“Medeniyetlerin Diyalogu İçin 

Milletlerarası Enstitü” adlı bir 

merkez kurdum. Bu enstitünün 

gayesi, Batılı olmayan ülkelerin, 

dünya kültüründeki rolünü orta-

ya koymaktır. Batı insanındaki 

üstünlük kompleksinden, daha 

doğrusu bir vehimden kaynakla-

nan monologun, hep kendisinin 

konuşmasının, böylece duracağı-

nı düşünüyorduk. Ferdiyetçiliği 

yücelten, insanın insanî boyut-

larını güdükleştiren, ruh ulviye-

tinden uzaklaştıran, beraberce 

yaşama, düşüncesini Öldüren, 

ilim ve teknikle hikmet arasına 

set çeken Batı medeniyetinin... 

Evet böyle bir medeniyetin kendi 

kendisini tükettiğini, insanlığın 

ona muhtaç olmadığını ispatla-

yan birçok kitap yazdım. Bir süre 

önce Batı kültür ve medeniye-

tinde, Batılı olmayanların pay-

lan olmadığı İddiasını çürüten 

müteaddit kitaplar yayınladım. 

İslâm’ın Vadettikleri  ile İslâm ve 

İnsanlığın Geleceği isimli kitaplar 

da bunlar arasındadır.

Kararlılık geniş bilgi ve derin 

kavrayış gücü imana giden yolu 

kısaltabilir. Fakat bunun İçin, bir 

de ruhun ve kalbin, heyecan ve 

sevinçle kanatlanması gerekir. 

Hayatınızın bu önemli safhasını 

ayrıntılarıyla ifade edebilir misi-

niz? 

Katolik Kilisesinin, Filistin 

meselesindeki tutumunun içyü-

züne vâkıf olduktan sonra, 

bu yola girdim. Din derslerin-

de çocuklara “İncil”in öğretimi 

Siyonist propagandasına göre 

şekillenmiş. Meselâ, Allah’ın, Hz. 

İbrahim’e yaptığı bir vade binaen, 

Filistin’in Yahudilere ait olduğu 

intibaını uyandırıyorlar. Bu da, 

Yahudilerin, Hıristiyan eğitim 

ve öğretimine ne derece nüfuz 

ettiğini göstermektedir. İsrail’in 

Lübnan’a yaptığı istilânın ilk 

günlerinde, Le Monde gazetesin-

de uzun bir makale yayınlayarak, 

Siyonizm’i takbih ettiğimi açık-

ladım. Bunun neticesinde hem 

ben, hem de Le Monde gazetesinin 

yazı işleri müdürü Yahudi aleyh-

tarı olarak itham edildik. Oysa, 

tamamen aksine Siyonizm, din 

olarak Yahudilikten çıkmış değil-

dir. O, 18. yüzyılda Avrupa’da, 

ırkçılık ve milliyetçilik atmosferi-

nin hâkim olmasının sonucudur. 

Siyasi Siyonizm’i kuran Theodor 

Herzl dindar değildi. Bilakis din-

sizdi. İncil’i, sadece iddialarını 

kuvvetlendirmek için kullanmış-

Günümüzdeki ekonomik değerlerin dağılımı da   
haksızlıklarla doludur. 1980 yılında dünyanın en 
zengin sınıfını teşkil eden %10 ile, en fakir sınıfını 
oluşturan %10 arasında yapılan bir değerlendirme-
de   aralarında     60 kat fark vardı. 2000 yılında bu 
fark 150 katına çıkmıştır. Sadece doğu, batı, kuzey ve 
güney arasında değil, her ülkenin bile kendi sınırları 
içinde benzer problemleri vardır.  Liberal ekonomiye 
göre, her insan kendi çıkarını savunursa toplumun 
çıkarını da korumuş olur. Fakat gelinen sonuç böyle 
olmadı. Her geçen gün  dünyanın fakiri çoğalmakta, 
rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk gibi haksız kazançlar da 
artmaktadır. Bu düşünce belki üretimi arttırmış ola-
bilir. Fakat onu  kontrol edecek inanç ve etik değer-
ler dikkate alınmayınca amacına ulaşılamadı. Oysa ki 
insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Hizmetin en 
iyisine lâyıktır. Ne yazık ki dünya, bugün kimileri için 
bir sıkıntı ve haksızlık yeri olmuştur.
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tır. Her neyse.. Beni Yahudi düş-

manlığı ile itham ettiler. Burada 

fırsattan istifade, Müslüman refi-

kam Selma Nureddin ile karşı-

laşmama da işaret edeyim. İslâm 

ve İnsanlığın Geleceği  kitabımla 

ilgili olarak Cenevre’ye konferans 

vermeye davet edildiğim zaman, 

Avrupa muhiti içinde canlı bir 

İslâm tablosu gördüm. Gerçi 

Cezayir, Fas, Endonezya, Mısır 

ve Irak gibi Müslüman ülkeleri 

gezmiştim. Bilhassa Cezayir’deki 

ikametim, bana hayli tesir etmiş-

ti. Fakat Müslümanlarla, beşerî 

münasebetlerim pek olmamıştı.

Hayatınızı işgal eden fikrî 

merakınızın ne olduğunu sor-

mak münasip olur zannediyorum. 

Allah, sizi İslâm’a yönelttikten 

sonra bu merakınızı nasıl tatmin 

ettiniz? 

Şahsî tecrübemin ışığında fik-

rimi söyleyecek olursam; diyebi-

lirim ki, benim en çok peşinde 

olduğum şey, akıl İle vicdanın 

bütünleştiği ve buluştuğu noktaya 

ulaşmaktı. Üstün sanat ve şiirle 

toplum hakkındaki inançlarımı 

dile getirmek istiyordum. Allah’a 

şükürler olsun ki, İslâm saye-

sinde, onları birleştirme imkânı 

bana nasip oldu. Dünyamızdaki 

hâdiseler başıboş, kör dövüşü 

içinde, nihayetsiz bir çokluk ve 

şiddete dayandığı zannedildi-

ği halde, Kur’ân-ı Kerim, kâinatı 

ve insanlığı bir vahdet telâkki 

etmemizi öğretiyor. İnsana, kendi 

hayatına mânâ kazandıracak bir 

rol veriyor. Allah’ı unutmak, bizi, 

harici tesadüflere ve zaruretlere 

boyun eğen, değersiz köle haline 

getirdiği halde, namazda Allah’ı 

anmak, bizi merkezimiz ve oriji-

nimiz konusunda şuurlandırıyor.

Kur’ân-ı Kerim, bizi her varlık-

ta ve her hâdisede, Yaratıcıya bir 

işaret bulmaya çağırıyor. Onlarda 

tabiatı, insan toplumunu ve beşer 

ruhunu yöneten üstün nizama 

alâmetler bulmamızı istiyor. Zaten 

dinin esas mahiyeti de, kayna-

ğını Allah’ta bulan ve yine O’na 

dönecek olan, ahenk ve vahdeti 

hissetmektir.

İnsanı insan eden, ilahî mak-

satları gerçekleştirmesidir. Allah’a 

verdiği sözünde durmak veya onu 

bozmak, insanın kendi elinde-

dir. Hayvanlar ve nebatlar, zaten 

içinde idare edildikleri kanunla-

rın dışına çıkamazlar. Ama, yalnız 

insandır ki iradesiyle hareket eder. 

Yani kâinatta hüküm süren vah-

deti ve hayata mana veren ahengi 

anlayınca, hür bir karar ve tam 

bir seçme ile Müslüman olabilir. 

İnsan, ilahî iradeye teslim olma-

dığı veya onu reddettiği zaman, 

akibetinden tamamen mesuldür. 

Allah her millete Zatına ve ilk 

dine çağıran, Hz. İbrahim, Hz. 

Musa, Hz. İsa ve nice benzerleri 

olan peygamberler göndermiştir. 

Özünde aynı olan bütün bu risa-

letler, nihaî kemaline, ebedî risa-

leti getiren Hz. Muhammed ile 

ulaşmıştır. Kâmil akıl, sadece bir 

sebeple öbür sebep arasında alâka 

kuran değil, her şeyi en yüce gaye-

sine ircâ etmek için, bir gayeden 

öbür. gayeye yükselebilen akıldır. 

İşte bu akıl, vahiy ile çatışmaz, 

bilakis onunla aydınlanır.

 UNESCO’nun Paris’te düzen-

lediği ve sizin de “İslâm, Batı’nın 

istikbaline hâkim olabilir mi?” adlı 

bir tebliğle katıldığınız kongrede, 

insanlık tarihinin vahdet açısın-

dan okunabileceğini, Hz. İbrahim, 

Hz. İsa ve Hz. Muhammed”in bir-

birlerini tamamladıklarını söyle-

diniz. Bu fikrinizi biraz açıklar 

mısınız? 

Bana göre bu tekâmül, bir-

takım tarîhî halkalardan, ibaret-

tir. Muayyen bir tarihî merhalede 

gönderilmiş olan her peygamber, 

kendisinden sonra gelecek olana 

zemin hazırlamıştır. Neticede bu 

semavî dinler, Hz. Muhammed’in 

getirdiği son ve kâmil risalet-

le noktalanmıştır. Bu risalet, 

Kur’ân-ı Kerim’in nuzulü ile 

tamamlanmıştır. Kur’an da buna 

temas etmekte ve geçen bütün 

peygamberleri müslüman olarak 

vasıflandırmaktadır. Kendinden 

Helsinki, 1955. Sartre’la görüşürken
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önceki dinleri tasdik eden tek 

din İslâm’dır. Allah’ın Resulü Hz. 

Muhammed, hadislerinde yeni 

bir inanç getirdiğini bildirmedi. 

Fakat, atamız Hz. İbrahim’in dini-

ni hatırlatmak ve ihya etmek için 

geldiğini söyledi. O peygamberle-

rin talimatlarının tahrif edildiğini 

bildirdi. Tahrif, Yahudilikle baş-

lamıştır. Henüz basılmamış olan 

“İsrail Dosyası” adlı kitabım, bu 

(bozma) işinin, Babil’den dön-

dükten sonra başladığını ispatla-

yan tarihi belgeler ihtiva ediyor. 

Hıristiyanlıkta ise tahrif, M. 325 

yılında toplanan İznik (Nice) kon-

sili ile başladı. Bu konsil İsa’nın 

(s) Tanrının oğlu olduğu inancını 

icad ediyordu. Katolikler olsun, 

Ortodokslar olsun, Protestanlar 

olsun hepsi İznik bildirisine ve 

İsa’nın (s) Tanrının oğlu oldu-

ğuna inanırlar. Oysa bu inanç 

İncil’de yoktur; sonradan uydu-

rulmuştur. İşte bundan ötürü 

ben, Hz. Muhammed’in ilk dini, 

Hz. İbrahim’in dinini getirdiğine 

ve akide esaslarının, en mükem-

mel şeklinin onda görüldüğüne 

inanıyorum. Yahudiler hem Hz. 

İsa’yı, hem de Hz. Muhammed’i 

inkâr ederler. Hıristiyanlar da Hz. 

Muhammed’i tanımazlar. Halbuki 

Hz. Muhammed, Hz. İbrahim’e 

de, Hz. Musa’ya da, ve Hz. İsa’ya 

da inanır.

Gerçekten bir ikinci hususa 

geçmemiz mümkündür ki, o da 

şudur: Avrupalı, bir müddet kendi 

düşünce, kültür ve medeniyetinin 

diğer medeniyetlerin bir ölçüsü 

olduğuna inandı. Kendi zihni-

yetine uyan düşünceleri medenî, 

uymayanı da gayr-i medenî saydı. 

Böylece Avrupalı üstünlük komp-

leksine kapıldı. Müslümanları da 

sadece, eski Yunan ve Roma mede-

niyetlerinin taşıyıcıları telâkki 

etti. Bu da onun, medeniyet tarihi-

ni doğru ve güvenilir tarzda oku-

maktan uzak olduğunu ifade eder. 

Tarihî olarak medeniyet, muay-

yen bir ırka mahsus bir iş değil-

dir. Şayet böyle olsaydı, o tarih 

boyunca bir tek yerde yerleşirdi. 

Medeniyetin bir milletten öbürüne 

geçmesi, onun Avrupalıya mah-

sus olduğu iddiasını iptal eder. 

Bu mevzudaki tutumunuzu anlatır 

mısınız? 

Batı medeniyetinin istinat etti-

ği Avrupa kültürünün, Yunan-

Roma ve Yahudi-Hıristiyan olarak 

iki kaynağı vardır. Vâris olduğu 

üçüncü kaynak olan Arap-İslâm 

kültüründen ise, şu iki sebepten 

ötürü kasten habersiz görünür. 

Birincisi: Yine kasıtlı olarak onu 

sadece eski kültürlerin ve din-

lerin bir taşıyıcı, nakilci, yahut 

Yunan düşüncesinin mütercimi 

ve açıklayıcısı sayması. İkincisi: 

İslâm’ı bizim medeniyetimizden 

önceki tarihî bir devreye yerleş-

tirdiğinden, eski tarihî inceleme-

ler yapanlara mahsus göstermek 

İster. Bu açıdan bakarak “İslâm’ın 

artık yeni bir şey ve hayatı bir öz 

getirmesi mümkün değildir” der.

Bana göre bu anlayışla müca-

dele etmemiz gereklidir, zira böyle 

bir anlayış çok tehlikelidir; tehli-

kesi de şimdiki zamanı anlamamı-

za, istikbalimizi de kurmaya mâni 

olmasından ileri gelmektedir. Her 

şeyden önce, İslâm fikriyatının, 

Yunan düşüncesinin sırf müter-

cimi ve nâkil olduğu iddiasının 

doğrulukla alâkası yoktur. Söz 

gelimi Yunan matematiği “sonlu” 

kavramına dayanır. Keza Yunan 

mantığı, nazarî bir mantık olduğu 

halde, Arap ilmi, esas itibariyle 

tecrübîdir. Yunan mimarî hende-

sesi (mühendisliği) doğru çizgi-

lere dayanırken, İslâm hendesesi 

-bilhassa camilerde iyice görün-

düğü üzere- kavisler ve münha-

niler (eğriler) senfonisidir. Felsefe 

yönünden ise, Yunan düşüncesi-

nin, Parmenid’den Aristo’ya kadar 

“Varlık” felsefesi yaptığını görü-

yoruz. Arap-İslâm felsefesi ise, 

bir aksiyon felsefesidir. İslâm’ın 

hayat tasavvurunda Yunan hüz-

nünü bulmak mümkün değildir. 

Nitekim Arap şiiri de, özünde 

“sonluluk” ve “kemiyet (nicelik” )

kavramlarını taşıyan Yunan hayat 

tasavvuru ile anlaşılamaz.

Doğrusu bu açıklamalarınız, 

ilim ile hikmetin münasebetleri 

mevzuunda, Avrupa kültürü ile 

Arap-İslâm kültürü arasındaki 

farkın ne olduğunu sormamıza 

yol açıyor. Bu farkın bulunma-

sı da, İslâm medeniyetinin rolü 

ve tesiri hususunda Batı’nın ileri 

sürdüğü görüşün doğru olma-

dığını ispatlıyor. Bu hususta da 

düşüncelerinizi anlatır mısınız? 

1969.Cenevre. Brezilya’nın Olinde başpiskoposu
Don Helder Camara ile birlikte
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Arap-İslâm ilmi bizim “vaz”ı 

anlayışımıza aykırı olarak, ilimle 

hikmeti birbirinden ayırmaz. Yani 

manadan ve gayeden asla gafil 

kalmaz; eşyayı birbirine bağlayan 

ve onları idare eden kanunları 

keşfetmeye yardım eden rabıtaları 

tahlil (analiz) etmekle, o münase-

betleri onlara, esas “mana”larını 

veren “bütün”e bağlamak arasın-

da ayırım yapmaz. Bundandır ki, 

bu ilim, eşya ile alâkası yönün-

den dünyevî bir ilim olduğu gibi, 

Yaratıcı ile münasebetle olması 

yönünden de; hatta en küçük 

parçasıyla mukaddes bir ilimdir. 

İlim, mânâ ve ruh yüceliğinden 

ayrılınca “sciantisine” (ilimcilik)e 

dönüşür. Nasıl ki, ilim ve tekniğin 

saygı yönünden gelişmesi bizatihi 

(başlı başına) bir gaye hâlinde kal-

dıkça, “teknik” de “teknokrat”lığa 

götürür.

Avrupalıların çoğunun iddia 

ettikleri gibi, Batı Rönesansı 

Roma-Yunan kültürünün ilha-

mıyla İtalya’da başlamış olmayıp, 

Arap-İslâm ilim ve kültürünün 

ışıklarını saçmasıyla İspanya’da 

başladı. Fakat Batı Rönesansı, 

Müslümanlardan, sadece tecrübî 

“pozitif” metodla tekniğini aldı; 

onu Allah’a yönelten ve insan-

lığın hizmetine sunan yönünü 

bir tarafa bıraktı. Diğer taraftan 

İslâm; iman, ilim ve tekniği ayrı 

ayrı şeyler telakki etmediği gibi, 

kanunları ve sebepleri araştırmak-

la mânânaları ve gayeleri araştır-

ma arasında ayırımda yapmaz. 

Bizim eşyaya hâkim olmamızı 

sağlayan tekniği, Yaratıcıya ibadet 

(kulluk) vesilesi sayar. Kezâ İslâm; 

iktisad sahasındaki imanla, siyâset 

sahâsındaki imânı da ayırmaz. 

Bilakis bütün “ilim” gibi bütün 

“hakimiyeti”, bütün “kudret” de 

tek olan Allah’a ircâ etmek sure-

tiyle, aynı bünye içinde birleştirir.

Şu anda üzerinde çalıştığınız 

bir konu olup olmadığını öğren-

mek istiyoruz?

Ben yoğun olarak estetik ve 

sosyal felsefe ile ilgileniyorum. 

Sağlığım elverdiği ölçüde zama-

nımı kitap okumakla geçiriyo-

rum.  Mevlana’yı çok severim. Siz 

gelirken, onun Fransızcaya çev-

rilmiş 1600 sahifelik Mesnevi’sini 

okuyordum. Yakında bitireceğimi 

ümit ediyorum. Mevlana tarihte 

eşine az rastlanan bir düşünürdür. 

Onun eserlerini okuduğumda 

İbn-i Arabi  aklıma geliyor. Çünkü 

ikisinin düşüncesi ve “Vahdet-i 

Vücut” anlayışı açısından bir 

yakınlık ve benzerlik vardır. Diğer 

yandan son kitabımı tamamlama-

ya çalışıyorum. Bu eserim, şu ana 

kadar yayınlanan 51. kitabım ola-

cak. Belki daha yazamam. Fakat 

önce yayınlanan   bazı eserlerime 

ilave yapmak istiyorum.   Diğer 

yandan doktorlar, sağlığım açısın-

dan yazı yazmayı bırakmamı  isti-

yorlar. Ancak bugüne kadar dok-

torların söylediklerini tam yerine 

getirmedim.   Günümüzde olup 

biten olayları görüyorum.   Bazı 

hallerde çok üzülüyorum. Çünkü 

fert ve toplum hayatının akışında 

bir gaye ve hedef göremiyorum. 

Buna bağlı olarak sık sık intihar 

olayları yaşanmaktadır. Oysa ki 

Tanrı, insan ve toplumu tanımak   

çok önemlidir. Bu nedenle top-

lum hayatında   din faktörünün 

önemi büyüktür. Tarih boyunca 

insanlığın gündeminden hiç çık-

mamıştır.

Öyle görülüyor ki, inanç değer-

lerine ve din kültürüne karşı özel 

bir ilginiz vardır. Özellikle İslâm 

dini hakkındaki konuşmalarınız 

dikkat çekmektedir.  Bu bağlamda 

din ve inanç değerlerine karşı olan 

özel ilginizi açıklar mısınız?

 Dinin, insan ve toplum haya-

tındaki önemi tartışma kabul 

etmez. Çünkü din, insan haya-

tını ve onun mutluluğunu hedef 

almaktadır. Daha önce bazı eserle-

rimde de açıkladım. Dinin, insan 

hayatına verdiği değeri ilk kez 14 

Eylül 1940 yılında gördüm.  Ben  o 

dönemde Fransa, Almanya savaşı 

Ben İslâm’ın özelliğini şöyle   açıklıyorum: Her şey 
Allah’a aittir. O’nun gücü her şeye yeter. O, her şeyi 
bilir. Bu üç önemli nokta, insanın gücünü ve yükünü 
hafifletmektedir.   Çünkü insanın gücü, yetkisi ve 
bilgisi sınırlıdır. Bu anlamda acizdir. Oysa ki   İslâm 
ve değerleri, geçmişten (ezelden) geleceğe (ebede) 
uzanan bir yoldur. Her insan bu yolun bir bölümün-
de yolculuk yapmaktadır. Geçmiş bütün peygamber-
ler,   bu yolun bir kısmını aydınlatmak ve insanlara 
rehberlik yapmak üzere gönderilmişlerdir.
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esnasında bir anlaşmazlık üzerine 

Cezayir’e sürgün edildim. Cezayir 

o tarihte Fransa’nın sömürgesi-

dir. Fakat halkı Müslüman’dı. 

Bilindiği gibi otorite boşluğunda 

ve savaş anlarında   en kolay iş, 

istemediğiniz insanları   kurşuna 

dizmektir. İşte ben de  böyle  hak-

sız bir şekilde kurşuna hedef gös-

terildim. Ancak o gün elinde sila-

hı olan Cezayirli bir asker, aldığı 

emre rağmen bana karşı silahı 

kullanmadı. Sebebini sorduğum-

da, “İslâm dini savaş halinde de 

olsa, elinde silah olmayan insanı 

öldürmeye izin vermez” dedi. Bu 

cevap beni çok düşündürmüştü. 

Bir müddet daha Cezayir’de kal-

dım.  Bu süre içinde İslâm dinini, 

medeniyetini ve kültürünü incele-

dim. İlk konferansımı, “İslâm kül-

türünün dünya kültürüne katkı-

ları” ismi altında verdim. Böylece 

hayatımda her zaman din duygu-

sunun   önemli bir yeri olmuştur. 

Bu nedenle İspanya Kurtuba’da 

bir müze kurdum. İçinde önem-

li eserlerin yer aldığı bir sergi 

açtım. Orada İslâm medeniyetinin 

dünyaya neler getirdiğini anlat-

tım. Ayrıca büyük bir kütüpha-

ne oluşturdum. Böylece İslâm’ın 

Avrupa’daki rolünü hatırlatma-

ya gayret ettim. Gerçekten bir 

Endülüs medeniyetini inkâr 

etmek mümkün değildir. En son 

yazdığım kitapta bu hususlara yer 

veriyorum.    

Bu durumda çağımızdaki 

gelişmeler de dikkate alındığında, 

İslâm’ın özelliği hakkında bir kaç 

cümle söylemek gerekirse, bunla-

rın önceliklerini   nasıl belirlemek 

gerekir?

Ben İslâm’ın özelliğini şöyle   

açıklıyorum: Her şey Allah’a ait-

tir. O’nun gücü her şeye yeter. 

O, her şeyi bilir. Bu üç önemli 

nokta, insanın gücünü ve yükü-

nü hafifletmektedir.  Çünkü insa-

nın gücü, yetkisi ve bilgisi sınır-

lıdır. Bu anlamda acizdir. Oysa 

ki   İslâm ve değerleri, geçmişten 

(ezelden) geleceğe (ebede) uza-

nan bir yoldur. Her insan bu 

yolun bir bölümünde yolculuk 

yapmaktadır. Geçmiş bütün pey-

gamberler,   bu yolun bir kısmını 

aydınlatmak ve insanlara rehber-

lik yapmak üzere gönderilmiş-

lerdir. Kur’an bu hususu şöyle 

açıklamıştır: “Dini ayakta tutun 

ve onda ayrılığa düşmeyin” diye, 

Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vah-

yettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve 

İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size 

de din kıldı. Fakat kendilerini 

çağırdığın bu (din), Allah’a ortak 

koşanlara ağır geldi. Allah diledi-

ğini kendisine (peygamber) seçer 

ve kendisine yöneleni de doğru 

yola iletir.” (Şura, 13)  Görülüyor 

ki Kur’ân, İncil, Tevrat, Zebur ve 

vahiy mahsulü olan diğer kitap-

lardaki ortak hüküm, yine her-

şeyin Allah’a ait olduğunu bildir-

mektedir. İnsan ise, yeryüzündeki 

yetki ve sorumluluğunu kullanan 

bir varlıktır. Peygamberler; Allah 

ile insanlar arasında birer elçidir. 

Asıl görevleri; Allah’tan aldıkları 

vahyi insanlara tebliğ etmektir. 

Kur’ân’ da peygamberlere veril-

diği ifade edilen yol (kanun ve 

hükümler) süreklilik ifade etmek-

tedir. Bu yol sadece İslâm dinine 

tahsis edilmemiştir. Daha önce 

gelip geçen insanlara da veril-

miştir. Her Peygamber söz konu-

su yolun bir bölümünü aydın-

latmıştır. Hz. Muhammed (s.a.s) 

ise, ilk peygamberlerden uzanıp 

gelen bu yolun ışığını tamamlamış 

ve olgunluğa erdirmiştir. Kur’ân 

bu hususu şöyle açıklamaktadır: 

“Bugün size dininizi ikmal ettim, 

üzerinize nimetimi tamamladım 

ve sizin için din olarak İslâm’ı 

beğendim...” (Maide, 3)    

Peki başka?

Öncelikle İslâm’ın tevhide 

yaklaşımı, çağrısı çok önemlidir. 

Yaratıcıdan başka güç tanımamak, 

ona yönelmek, ondan istemek 

diğer dinlerde bulunmayan bir 

özelliktir. Allah’ın, yarattığı ile 

doğrudan muhatap olduğu, kul-

ların doğrudan istek ve arzularını 

ilettikleri başka bir dini anlayış 

veya düşünce, felsefe yoktur.

Özgürlüğün en güzel tanımı 

ve yaşayışını İslâm’da bulmakta-

yız. Batının değer verdiği temiz-

lik, eşitlik, adalet, işçi-işveren iliş-

kilerinin tümü gerçek anlamını 

İslâm’da bulmuştur.

İnsanın insana hükmedemeye-

ceği eşit ve hür bir dünyanın bun-

dan asırlar önce Hz. Muhammed 

döneminde kurulduğunu gör-

mekteyiz. Bu inancın yaşama biçi-

mini o dönemde görmekteyiz.

Batının değer ölçüleri ile 

İslâm’ın değer ölçülerini karşılaş-

tırmamız bence gereksiz ve yanlış 

tır. Her ikisi de ayrı ayrı mesajlar 

sunmaktadır. İslâm’ın ana özelliği 

bence duygu, düşünce ve anlayış-

ta tek oluşudur. Eşi ve benzerinin 

bulunmayışıdır. Bundan dolayı 

İslâm tek başına doğru ve güzel 

olanın temsilciliğini yapmaktadır.

Müminlerin beş ayrı vakitte, 

Allah’a yönelerek zamanı durdur-
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ma eylemini, yani namazı nasıl 

yorumluyorsunuz?

Öncelikle ifade edeyim ki, 

İslâm dinindeki ibadetler, başlı 

başına insanlığa mesajlar sunmak-

tadır. Bence Müslüman’ın namaz 

kılışı sürekli olarak Allah’ın kendi-

lerine gönderdiği elçisinin mesajı-

na muhatap olarak onu kabul 

etmesidir veya kabul ettiğini fiilî 

olarak göstermesidir. Allah’ın 

kullan ile en yakın olduğu anın 

açıkça ilânıdır. Müminlerin kalp-

lerinde Allah’ın varlığını hisset-

tiği, kâfirlere ise açıkça Allah ile 

beraber olunduğunu gösterdiği 

andır. Namaz içindeki değişik 

hareketler, Allah’ın yarattığı tüm 

canlı mahlukat ile uyum içinde 

olunduğuna da bir delildir aynı 

zamanda. Namazda tüm dünya 

Müslümanlarının tek bir yöne 

yönelmeleri ise Allah’tan başka 

güç tanımayan insanların ortak 

bir hedefte birleştiğinin güzel ve 

tek örneğidir. Uyum içindeki bir 

dünyanın kurulmasının ancak 

Allah’a yönelerek gerçekleşebile-

ceğinin anlatımıdır bence namaz. 

Veya bir diğer deyimle Allah’a 

yönelmenin en güzel misalidir.

Müslümanlar olarak bize 

İslâm’ı anlatmakta, inancımızın 

gereğini yerine getirmekte ne tür 

sorumluluklar düşmekte...?

Bizler, Allah’ın seçilmiş kulla-

rıyız. Kimimiz doğduğumuzda bu 

üstünlüğe sahiptik, kimimiz ise 

yaşının belli bir aşaması sonrasın-

da İslâm’ı tanıma şerefini kazandı.

Her birimizin sorumlulukları 

Kur’ân’a bağlı Müslüman olma 

zorunluluğumuz bizlere, İslâm’ın 

değişmez prensiplerini taşıyan 

mesajını iletmeyi zorunlu kılmak-

tadır. İslâm’ın iki değişmez prensi-

bi olan Kur’ân-ı Kerim’i ve Sünnet’i 

iyi tanımalı ve öğrenmeliyiz. Bence 

her Müslüman Peygamberimiz 

Hz. Muhammed’in hayatını iyi 

bir şekilde bilmelidir. Sunduğu 

mesajın tebliğini üstlenecek olan-

lar Peygamberimiz’in hayatını 

inceden inceye araştırmalıdır.

Bence Müslümanlar olarak 

İslâm’ı kendi yakınlarımıza anlat-

malıyız öncelikle. Bugün ne yazık 

ki, Müslüman olanlar dahi İslâm’ı 

bilmemektedir. İslâm onlarda 

geçmişlerden kalan bir mirastır. 

Niçin Müslüman olduğunu bil-

meden niçin İslâm’ın anlatılacağı 

bilinemez.

Batı’nın İslâm’a yönelme 

zorunluluğundan söz ediyorsunuz.

İslâm tüm insanlığa, hatta ins 

ve cinne gönderildiğine göre batı 

insanının da bu çağrıdan uzak 

kalabilmesi veya bir diğer deyim 

ile muhatap olmamasının imka-

nı yoktur. Batı bugün İslâm’a 

her asırdan daha çok muhtaçtır. 

Batı değer yargılarının iflas etti-

ği, maddi imkanların alabildiğine  

yaygınlaşmasıyla beraber intihar-

ların yaygınlaştığı, sürekli Allah’ın 

azabının çeşitli olaylarla indiği bir 

insanlar topluluğunun yaşadığı 

bir yer halini almıştır. Batı insanı 

ile sürekli çatışma, kavga halinde 

bulunmaktadır. İslâm ise insanı 

diğer nisanların sorunlarına ortak 

olmaya çağırmakta, kardeşlik ve 

hoşgörü esasını yerleştirmektedir 

İnsanların maddi imkanları ile 

sınırlandığı, değer kazandığı bir 

batı insanı yerine İslâm’da insan-

ların yalnızca Allah’a yönelmeleri 

ile değer kazandığı eşitliğin en 

son noktasına ulaştığı bir tabloyu 

görmekteyiz.

Hüküm noktasında Allah’ın 

tek hakimiyeti yerine çağdı-

şı putların insanlara hükmettiği 

bir yaşantının çıkmazları şüphe-

siz ki, batı insanında yeni yeni 

düşünceler meydana getirecektir. 

Kendilerini Allah’ın temsilcileri 

olarak gören Hıristiyan din adam-

larının anlattıklarına inanmayan 

batı insanı bugün, içinde bulun-

duğu dinsiz bir yaşantıdan çık-

mak zorundadır. İslâm şüphesiz 

ki, onlara insanca yaşamı öğrete-

cektir.

Günümüzde gelişen ve karşı-

laşılan olaylar gösteriyor ki, batı 

1977. Trablus. Albay Kaddafi ile görüşürken
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dünyası İslâm’a karşı ön yargı-

lı davranmaktadır. Bu tek yönlü 

endişe, insanlar arasındaki güven 

ve iletişimi olumsuz etkilemekte-

dir. Bu hususu nasıl açıklıyorsu-

nuz?

Aslında batı dünyası İslâm’ı 

tanıyamadı. Onu ya  bir karikatür 

ya da   Afganistan’daki Taliban 

örneği gibi   algılamak ve sergile-

mek istemektedir. Bu bağlamda 

İslâm dünyasında bile din yerine 

örf, âdet ve bölgesel davranışlar ön 

plâna çıkmıştır. Çağımızda  insan-

lık kendi icadı olan bir modern-

likten söz etmektedir. Bu özellik-

le batı için geçerlidir. Ne var ki 

bugüne kadar görünen   Avrupa 

medeniyeti ve modernliği, daima 

şiddet ve silaha dayalı olmuştur. 

Oysa ki,   İslâm’ın ön gördüğü 

modernliğin batı modernliği ile 

ilgisi yoktur. Modern olmak için, 

önce Kur’ân’ın çizdiği yola yönel-

mek gerekir. Çünkü Kur’ân, insan 

hayatını ve mutluluğunu merkez 

alarak onu Tanrı’ya, nefsine, tabia-

ta ve diğer çevresine karşı sorumlu  

tutmaktadır.  Bu nedenle, İmam-ı 

Gazzali’nin İslâm düşüncesine 

yaptığı katkıyı, Mevlana’nın yaşa-

dığı hoş görüyü ve İkbâl’in âdeta 

yeniden inşa ettiği İslâm düşün-

cesini tanımadan modern olmak 

mümkün değildir.   

Batı’nın, medeniyete yaklaşı-

mında öne çıkan hususlar nedir?

Batı ilme yaklaşımında bütün 

yolları dener. Bir diğer anlatım ile 

hedef ile vesileler farklıdır, sevgi, 

güzellik anlayışları bu hedef uğru-

na feda edilir. Bir takım değerler 

fertlerin ve toplumun şahsî çıkar-

ları medeniyet adına yok kabul 

edilir. Ve her şeyden önemlisi batı, 

medeniyete gidiş yolunun, yara-

tıcının birliğini inkâr ile başladı-

ğını zanneder. Batıyı batı yapan 

düşünce, medeniyet anlayışı, gök-

yüzüne uzanan binalar, kulakları 

sağır eden gürültü, çalışan maki-

nelerin sesi, insanlığı yok etmeye 

hazır korkunç silahların varlığıdır. 

Yani medeniyet anlayışında insanî 

değerlerin kıymeti yoktur.

Batı medeniyeti ilmin çıkış 

noktası olarak neyi kabul etmek-

tedir?

Batı, kendisinde olan tüm 

medeniyet adına şekillenmeleri 

Yunan ve Yahudi medeniyetleri 

olarak kabul etmektedir. Batının 

çoğu insanı, hatta kültürlü 

tabakası dahi İslâm medeniyeti 

diye bir değerler manzumesin-

den habersizdir. Yüzyıllardan bu 

yana Batı insanına İslâm o kadar 

değişik takdim edilmiştir ki, Batı 

İslam denilince vahşet, zulüm 

ve ölümü hatırlar hale gelmiştir 

sadece. 

Batılıların bu şekilde düşün-

melerine neler sebep olmuştur 

sizce?

Bunun pek çok sebeple-

ri vardır. Her şeyden önemlisi 

batı insanının dine yaklaşımını 

burada ilk sebep olarak göste-

rebiliriz. Batı, Hıristiyanlığı dahi 

gerçek çehresi ile tanımadığın-

dan dolayı din denilince birtakım 

kişilerin din adına insanlara zul-

mettiği bir ortamı düşlemektedir.   

Yüzyıllardan bu yana  Hıristiyan 

din adamlarının batı insanına 

verdiği izlenim de budur zaten. 

Ayrıca batı insanı sürekli olarak 

Yahudilerin kontrolü altındadır. 

Yahudiler o denli güçlü  propa-

ganda ile İslâm’ı kötülemektedir-

ler veya bir diğer deyimle İslâm 

diye bir dinin değer yargılarının 

olmadığı izlenimini vermekte-

dirler ki, batı insanının İslâm’ı 

bilmemesi, duymaması veya bir 

diğer şekli ile, ondan uzaklaşıl-

ması gereken bir din olduğunu 

zannetmesi normaldir. Şüphesiz 

ki bu, batı insanının ortaya koy-

duklarından dolayıdır. Bir de tüm 

Müslümanları ilgilendiren yönü 

vardır. O da Müslümanlar olarak 

bizlerin İslâm’ı yayma uğrunda 

Geleceğimizin şekillenmesi şu andaki hayatımızın 
amaçlarına bağlıdır.  Çünkü amaçlar ve hedefler belli 
olmayınca sonuca ulaşmak mümkün değildir. Şayet 
21. asırda da hedef daha  çok silah, daha çok kapi-
tal sahibi olmak için çalışılacaksa, bu bize büyük bir 
ümit vermez. Dinin bir amacı ve hedefi vardır. Allah 
denince ortak bir düşünce yani “Tevhid İnancı” akla 
gelmektedir. İnsanlığın bu ortak paydada birleşmesi 
önemlidir. O zaman hayatın kıymeti olur. Çünkü 
amaç ve hedefler belirlenmeyince, haklar ve çıkarlar 
güçlüden yana olacaktır.
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ortaya bir takını çalışmalar koyup 

koymadığımız noktasıyla ilgilidir. 

Batıya İslâm’ı anlatabilmek için 

ortaya gözle görülen, elle tutu-

lan bir örnek çalışma koymak ta 

mıyız acaba? Bana göre batıda 

İslâm’ı seçenler Allah’ın hidayet 

verdiği, kendi uğraşları ile doğru-

yu bulan, araştırma ve deneyim-

lerine dayalı çalışmaları sonunda 

İslâm’ı bulan kişilerdir. Bundan 

dolayı batı insanının İslâm mede-

niyetini bil memesi o denli garip 

değildir. En azından ben İm nu 

yadırgamıyorum.

21. asra girdiğimiz şu yıllar-

da dünya çok sakin görünmüyor. 

Doğu-batı, güney ve kuzey arasın-

da uçurum var. Gelir dağılımında 

ve insan hakları açısından prob-

lemler devam ediyor. Bu husustaki 

düşünceleriniz nelerdir ?  

 Şu anda durum daha da kötü-

ye gidiyor. İlim bize çok imkanlar 

sağlayabilir. Ancak bu imkanların 

insan hayatına, mutluluğuna ve 

ihtiyaçlarına sunulması daha da 

önemlidir. Atom enerjisinin keş-

fedilmesi güzel bir şeydir. Fakat 

bunun tıpta kullanılması ve insa-

nın yararına yönlendirilmesi gere-

kir. Şayet onu   bomba ve silah 

olarak kullanırsanız, insanlar için 

bir felaket olur.

Günümüzdeki ekonomik 

değerlerin dağılımı da   haksızlık-

larla doludur. 1980 yılında dünya-

nın en zengin sınıfını teşkil eden 

%10 ile, en fakir sınıfını oluş-

turan %10 arasında yapılan bir 

değerlendirmede   aralarında    60 

kat fark vardı. 2000 yılında bu 

fark 150 katına çıkmıştır. Sadece 

doğu, batı, kuzey ve güney ara-

sında değil, her ülkenin bile kendi 

sınırları içinde benzer problemleri 

vardır.   Liberal ekonomiye göre, 

her insan kendi çıkarını savunur-

sa toplumun çıkarını da korumuş 

olur. Fakat gelinen sonuç böyle 

olmadı. Her geçen gün  dünyanın 

fakiri çoğalmakta, rüşvet, hırsızlık 

ve yolsuzluk gibi haksız kazanç-

lar da artmaktadır. Bu düşünce 

belki üretimi arttırmış olabilir. 

Fakat onu   kontrol edecek inanç 

ve etik değerler dikkate alınma-

yınca amacına ulaşılamadı. Oysa 

ki insan, Allah’ın yeryüzündeki 

halifesidir. Hizmetin en iyisine 

lâyıktır. Ne yazık ki dünya, bugün 

kimileri için bir sıkıntı ve haksız-

lık yeri olmuştur.

Bilindiği gibi doğu ve batı’da   

sürekli tartışılan konulardan biri de 

kadın haklarıdır. Bu tartışmaların 

hemen bitmesi de beklenmiyor. Bu 

husustaki düşünceleriniz nelerdir?

 İslâm’ın kadın haklarını koru-

madığı yolundaki iddia, bir pro-

pagandadan ibarettir. İslâm dini, 

kadının itibarını zedeleyecek 

ve ona zarar verecek hiç bir şey 

getirmedi. Bilindiği gibi İslâm’dan 

önce birden fazla kadınla evlen-

mede sınır yoktu. İslâm buna bir 

sınırlandırma getirmiştir. İslâm 

kadını,   inanç, ibadet, çalışma ile 

günlük ve sosyal hayatta sorumlu-

luk almakta erkeklerden ayırma-

mıştır. Bugün İslâm coğrafyasında 

görünen bazı olayları, İslâm’a mal 

etmemek gerekir. O tür yanlışlık-

lar   örf ve adetlerden kaynaklan-

maktadır. Bu anlamda bir incele-

me yapılırsa, batıda daha büyük 

yanlışlıklar görürsünüz. Batıda, 

kadın hakları daha çok kağıt 

üzerinde eşittir. Burada önemli 

olan kişiliğe verilen değerlerdir. 

Cinsiyet farklılığının getirdiği 

psikolojik, fizyolojik ve fiziksel 

özelliklerinin eşit   olması zaten 

beklenemez. Tanrı, bu cinslerin 

her birini kendine özel güzellik ve 

kabiliyetlerle yaratmıştır. Bir kadı-

na verilen annelik sevgisini erke-

ğin yaşaması mümkün olmadığı 

gibi, bir kadının da babanın sahip 

olduğu değerleri yaşaması müm-

kün değildir. Fakat her ikisinin 

birbirlerinin tamamlayıcısı olarak 

yaratıldığı düşünüldüğünde bir 

bütünlük, samimiyet ve sağlık-

lı bir aile ortamı oluşmaktadır. 

Cinsiyet farklılığının asıl amacı da 

1969. Kahire.  Sosyalizm ve İslam konusunda Nasır ile tartıştığı sıralarda
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budur. Yoksa her iki cinsi birbiri-

ne karşı borçlu veya alacaklı, biri 

çok iyi, diğeri az iyi gibi gösterme-

ye gerek yoktur. Böyle bir tartışma 

sosyolojik açıdan  da topluma bir 

yarar getirmez. 

Siz 20. yüzyılı bilim ve hayat 

tecrübenizle dolu dolu geçirdi-

niz. Bu süre içerisinde insanların 

karşılaştıkları olumlu ve olumsuz 

olayları da gördünüz. Şu anda 

da 21. asrın başındayız. Acaba 

insanlık geçmişi arayacak mı? 

Yoksa 21. asır insanlar için daha 

verimli bir dönem olabilir mi? Bu 

husustaki  düşüncelerinizi açıklar 

mısınız?

Geleceğimizin şekillenmesi 

şu andaki hayatımızın amaçları-

na bağlıdır.   Çünkü amaçlar ve 

hedefler belli olmayınca sonuca 

ulaşmak mümkün değildir. Şayet 

21. asırda da hedef daha   çok 

silah, daha çok kapital sahibi 

olmak için çalışılacaksa, bu bize 

büyük bir ümit vermez. Dinin 

bir amacı ve hedefi vardır. Allah 

denince ortak bir düşünce yani 

“Tevhid İnancı” akla gelmektedir. 

İnsanlığın bu ortak paydada bir-

leşmesi önemlidir. O zaman haya-

tın kıymeti olur. Çünkü amaç ve 

hedefler belirlenmeyince, haklar 

ve çıkarlar güçlüden yana ola-

caktır. Bu     gözetlenmediği için 

dünya, 21. asrın sonunda   belli 

bloklara ayrıldı. Şayet 21. asırda 

da bu büyük farklar ve uçurumlar 

artarak devam edecekse, gelecek 

için iyimser olamayız. Ümidimiz 

bu dengenin gelecekte   insan 

hayatının amaç ve hedeflerine 

uygun hale getirilmesidir. Bu zor 

değildir. Çünkü Tanrı, doğruya 

ve başarıya ulaşmanın kabiliyetini 

insanlara vermiştir. 

İslam’ın anlatılması için neler 

yapılmalıdır?

Kur’ân’da anlatıldığı gibi anla-

tılmalıdır. Kur’ân’da şeriat kelime-

si bir kere geçiyor. Çok  açıktır 

ki ahlâkî prensipler var,  yasal 

kanunlar yoktur. Bu kadar  basit.  

Roma kanunlarının aksine

Allah tek hakimdir. Toprak, 

değerlendirmeyenden alınır, 

değerlendirene verilir. İkinci ola-

rak Allah tek ve yalnız idare eder.  

Dini  kanunların bir padişahı, bir 

prensi yoktur. Üçüncü olarak her 

söylediğimi sadece Allah biliyor.

Sonuç olarak bunlar üç ana 

prensiptir. Bunlar evrensel ve ebe-

didir. El kesmeler falan ayrıntı-

dır. Ebu Davud ve Nesei’deki bir 

hadiste aç bir kişinin buğday çal-

ması anlatılır. Buğday sahibi  “hır-

sızsın” diye elinin kesilmesini iste-

miş. Peygamberimiz de buğday 

sahibine, “asıl onu doyurmadığın 

için sen cezalandırılacaksın” dedi.

Tabi öyle. Tarih boyunca Allah, 

semavi dinlerle insanlara bilme-

diklerini vahyetti. Ama o andaki 

ortamı da dikkate almak zorun-

da idi. Mesela kadınların eşitsiz-

liği vardı. Peygamber, bir anda 

“her şey bitti” diyemez. Yoksa 

onu kimse dinlemez. Peygamber 

pedagojik bir eğirimle, insanla-

rı bulunduğu durumdan çıkartıp 

belli bir seviyeye getirir. Mesela 

kutuplarda 6 ay yaz 6 ay kış olu-

yor. Oruç nasıl tutulacak? Dini 

prensipleri bir formül gibi düşü-

nüp bütün gerçeklerden soyutla-

yamazsınız. El kesme, oruç tut-

mak... Bunlar her zaman topluma 

uyarlanmalıdır.

Evrensel prensiplerden hare-

ketle Allah bakimdir, yalnız o 

idare eder, yalnız o bilir. Sonra her 

zaman diliminde bu dini prensip 

ve mantıklardan faydalanabiliriz. 

Bir fikir edinebiliriz. Şeriat dini 

bir kanundur. Fikir insanlık kanu-

nudur. Müslümanlar olarak  bu  

asır için fikrimiz yok.

Müslümanlara neler tavsiye 

edersiniz?

En güzel tavsiye Kur’ân’dır. 

Biraz önce bahsettiğimiz üç kural 

insanların birleşmesi için yeterli-

dir, iyi niyet önemlidir. İyi niyetli 

insanlar beşerî sistemlere itiraz 

etmelidirler.

Kral Fahd’ın  kardeşi Prens Abdullah 1986’da Garaudy’e Faysal ödülünü verirken.
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Bekir KARAKOÇ

Kökleri Tanzimat’a kadar 

uzanan ve kendine has 

bir sürekliliği olan İslâmi sos-

yalizm söylemi, AKP iktidarı-

nın hükümferma olduğu bu son 

yıllarda bir muhalefet dili, sos-

yal eşitlik (adalet) çağrısı olarak 

güncellenmiş şekliyle yeniden 

gündemde1. Ayrıca muhafazakâr 

politikaların İslâmi eleştirisi-

nin, teorik ve popüler zeminini 

İslâmi sosyalizm oluşturmak-

ta. Bu muhalif dilin günlük ve 

popüler kullanımı İhsan Eliaçık 

tarafından yapılmaktadır. İşbu 

yazıda (yeni) İslâmi sosyalizm 

analizleri Eliaçık’ın görüşleri çer-

çevesinde yapılacaktır.

‹slâm’ın Yenilikçileri

İslâm düşüncesinde yenilik-

çi bir damarın olduğunu düşü-

nen, bu damarı ortaya çıkar-

maya ve bu damardaki sürek-

lilik ile süreksizlik noktalarını 

tespit etmeye çalışan Eliaçık, 

İslâm düşüncesinin (naif, dağı-

nık, sistemsiz) bir “kazıbilimini” 

yapmaktadır. Hasan Hanefi’den 

Hz Ömer’e kadar giden bu 

yenilikçi damar ile onun kar-

şısında olan gelenekçi (statü-

kocu, muhafazakâr) damarın 

adeta çarpışmasını temalaştıran 

Eliaçık’ın düşüncesini (dayandı-

ğı epistemik temeli) asıl konu-

muza geçmeden önce şöyle 

özetleyebiliriz: Eliaçık’a göre 

İslâm dini yenilikçi ve devrimci 

mahiyetiyle, Mekke paganizmi-

ne ve bu paganizmin örgütledi-

ği ekonomi-politiğe karşı ortaya 

çıktı. Tevhit ve adalet temelli 

bir başkaldırı şeklinde tezahür 

eden bu dinin asıl amacı, tevhit 

ekseninde bütün insanları eşit 

kılmak, toplumsal adaletsizliği 

ortadan kaldırmak, ahlaksızlı-

ğı, faizi, köleliği ve paganizmi 

ilga ederek yeni(likçi) bir sosyal 

sistem kurmaktı. Mekke aris-

tokrasisinin şiddetli baskısıyla 

karşılaşan İslâm önce Medine’ye 

gitmek zorunda kaldı, sonra’da 

bütün Arabistan’a kök sala-

rak Mekke paganizmini tasfiye 

etmeyi başardı. Ancak kaybe-

deceklerini anlayan Mekke’nin 

aristokrat sınıfı (Eliaçık’ın ifa-

desiyle Emevi derin devleti) 

Müslümanlığı seçerek muhale-

fetlerini İslâm içerisinde sürdür-

düler ve o şekilde örgütlendiler. 

İlk iki halife döneminde daha 

sessiz ve geriye çekilerek yürüt-

tükleri stratejilerini üçüncü 

halife döneminde aktifleştirdi-

ler. Nihayet dördüncü halifeden 

sonra yönetimi ele alan bu aris-

tokratlar fethedilen toprakları 

kendi hedefleri doğrultusunda 

işleyerek iyice zenginleştiler. İşte 

yenilikçi damar, İslâm’ın dev-

rimci ve yenilikçi özelliğinden de 

ilham alarak (İslâm’ın devrimci 

ve yenilikçi ilkesini esas alarak) 

ilkin, Mekke’nin eski aristokrat-

ları olan Emevilerle mücadele 

şeklinde tezahür etti. Yenilikçi 

damar Arapçılığa ve Arapçılığın 

söylemsel dayanağı ilm-i nesebe 

karşı (sözlü nâkile karşı), akli 

ilimleri ve fıkhı (Fıkh-ı Ekber) 

ön plana çıkardı. “Biz bunlarla 

(Emevilerle) önce Kur’ân’ın ten-

zili için savaştık, şimdi de tevili 

için savaşıyoruz” diyen Ammar 

bin Yasir yenilikçiliğin ve yeni-

likçilerin arayışını da ifade etmiş 

oluyordu. Günümüzden başla-

yarak İslâm’ın doğduğu zama-

na kadar bir kazıbilim yapıla-

cak olunursa İslâm’ın yenilikçi 

damarının ne olduğu görülebilir. 

Bu yenilikçi damar; aklı öncele-

yen, tez veya sentez üretebilen 

(anti tez olmayan)  tevhit ve 

İhsan Eliaçık ve
(Yeni) İslâmi Sosyalizm

İhsan Eliaçık
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adaleti öne çıkaran, bu dünyaya 

dönük olan, yönetimlere karşı 

muhalif ve zulme karşı olan, 

Allah, âlem, insan tasavvurunda 

âleme ve insana odaklanan vb. 

özelliklere sahiptir.2 Ancak bu 

yenilikçi damar; nakilci, şekilci, 

mistik ve muhafazakâr düşünce 

tarafından ezildi, baskıya uğradı 

ve sapkın ilan edildi. Özellikle 

Sünniliğin kemale ermesiyle 

İslâm düşüncesi yenilikçi dama-

rını neredeyse kaybetti. 12 ila 

13. yüzyıllarda Gazali’nin, İbn-i 

Arabî’nin ve İbn-i Teymiye’nin 

İslâm düşüncesinde zaferini ilan 

etmesiyle İslâm düşüncesi de 

tamamen donup kaldı. Artık 

felsefe kelama, kelam selefili-

ğe, selefilik tasavvufa ve tasav-

vufta taklitçiliğe kayarak İslâm 

düşüncesi, kademe kademe 

akli niteliğini, orijinalliğini ve 

dinamizmini kaybetti. Hasan 

Hanefi’nin bir tespitiyle mesele-

yi özetleyen Eliaçık’a göre İslâm 

düşüncesi teolojiden antropolo-

jiye doğru kopuşunu gerçekleş-

tiremedi veya İslâm düşüncesi 

teolojiden kozmolojiye doğru 

bir gelişim gösteremedi. İçtihat 

kapısının kapanmasına birde 

Hindistan’dan gelen mistik dalga 

(Nakşibendîlik) eklenince İslâm 

düşüncesinin yaratıcı ve akli 

yönü önce Mağribe sonra da 

tamamen “Batıya” (Avrupa’ya) 

kaydı. Batı ise İslâm’dan rasyo-

nel düşünceyi ve yenilikçi anla-

yışı alarak inkişaf etti. 

(Yeni) ‹slâmi Sosyalizm

Eliaçık’ın İslâmi sosyalizme 

bakışına geçmeden önce bir 

noktaya daha değinmek gereki-

yor: Eliaçık’ı kendinden önceki 

düşünürlerden ayıran en önemli 

nokta onun gerek şeriatı tartışır-

ken ve gerekse nasları yorumlar-

ken oldukça serbest düşünmesi 

ve özgür davranmasıdır. Eliaçık 

bu tarz bir yorumlama girişimi-

nin yenilikçi anlayışla uyumlu 

olduğunu düşünüyor.  Mesela 

Eliaçık, Batılı kavramlarla 

İslâm’ın uzlaştırılmasında veya 

Batılı bir olguyu İslâmi kurum-

lar ile değiştirmesinde daha 

net ve daha cesurdur. Böylece 

kendi yorumlarının, yenilikçi 

anlayışıyla örtüştüğünü düşü-

nen Eliaçık diğer düşünürlerden 

usulünün/metodunun (bekli de 

bir usulünün olmaması nedeniy-

le) serbestliği açısından radikal 

bir şekilde ayrılıyor. 

Buradan Eliaçık’ın ekonomi-

politik eleştirisine geçilirse 

Eliaçık, İslâm dünyasının için-

de bulunduğu olumsuz duru-

mun müsebbibi veya en azından 

meşrulaştırıcısı olarak yenilik-

çiliği bastıran Muhafazakârlığı 

görmektedir. İslâm dünyasın-

daki sosyal eşitsizliğin, düşün-

sel geriliğin (bu bilime, sanata, 

tekniğe, felsefeye ve teolojiye 

kadar inen bir geriliktir), bas-

kıcı (zalim, otoriter) rejimlerin 

varlığının en temelinde Emevi 

kader ideolojisinin bir devamı 

niteliğindeki muhafazakâr (sağ) 

ve tutucu (yoruma, akla, içti-

hada karşı olan) kanat vardır. 

Yenilikçiliği bir şekilde bastıran 

bu muhafazakâr (statükocu) 

gelenek daima otoriter ve zalim 

rejimlerle işbirliği yapmış ve 

onları meşrulaştıran argüman-

lar üretmekten geri durmamıştır. 

Eliaçık dinlerin çıkışını haksızlı-

ğa ve her türlü bozukluğa karşı 

isyana bağlamaktadır ve dinlerin 

bu haklı isyanlarının, dinle yani 

dinin afyonlaştırılmış yönüyle 

bastırıldığını düşünmektedir. 

Ali Şeriati’nin “dine karşı din” 

yorumunu kullanan Eliaçık, 

dinin bu iki yönüne özellikle 

dikkat çekmektedir ve Marksist 

yabancılaşma kavramına benzer 

bir yaklaşım sergilemektedir. 

Eliaçık’ın muhalif retoriği sos-

yalist dile yakınlaşmakta hatta 

retorik düzeyinde sosyalizmle 

aynileşmektedir. İşçinin emeğine 

(ürettiği nesneye) yabancılaşma-

sı gibi dinde kendine yabancıla-

şır. Verili dinle vahiy arasındaki 

bu gerilim tamda yabancılaşma-

nın kendisi niteliğindedir. Dinin 

zamanla tamda itiraz ettiği şeyle-

re dönüşmesi Eliaçık için tarihin 

bir ironisidir sanki. İşte AKP 

(muhafazakâr-liberal), dinin 

afyon yönünü kullanarak çeşitli 

mistifikasyonlara sebep olmakta 

ve özellikle “dindar zenginler” 

yaratarak sosyal eşitsizliğe sebe-

biyet vermekte ve sınıfsal bir 

toplum (Müslümanlar arasında 

özellikle) yaratmaktadır. Eskinin 

mücahitleri şimdinin müteahhit-

leri olmuşlar ve eski mahalleleri-

ni terk ederek zengin, korunaklı 

ve meskûn yerlere (modern site-

lere) yerleşmişlerdir. Statükoya, 

bürokratik seçkinci bir yapıya 

ve jakoben dar bir ideoloji-

ye karşı haklı bir tepki olarak 

tezahür eden İslâmcılık AKP 

ile bu özelliğini ve meşruiyet-

sel dayağını yitirerek karşıtları 

gibi oldu (karşıtına dönüştü). Bu 

durumda sadece mülk sahipleri 

değişti fakat bu yeni sahiplerin 

ekonomi-politik anlayışları ise 

diğerleriyle aynı kaldı. Tüketim 
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ve israf ise hat safhaya ulaş-

mış, Somali’de, Afganistan’da, 

Sudan’da vb. yerlerde yaşanan-

lar ortada iken bu yeni zengin 

sınıf biriktirmeye ve tüketmeye 

devam etmektedir. Lüks otel-

lerde şatafatlı iftarlar, sahurlar 

veren bu yeni dindar sosyete, 

servetlerine nasıl daha çok ser-

vet katabileceklerinin peşin-

dedirler ki sahip oldukları 

(elde ettikleri) konumlarını 

sürdürebilsinler. Dini tama-

men şekilsel anlayan bu 

dindar zengin kesim, sendi-

kaya karşı olmalarını sendi-

kanın peygamber dönemin-

de olmamasına bağlayacak 

kadar dini istismar (afyon) 

etmekte ve dini şekilsel 

anlamaktadır. Halka yapılan 

birtakım ayni yardımları da 

eleştiren Eliaçık bu neden-

den ötürü AKP’yi, sadaka 

kültürüne halkı mahkûm 

etmekle suçlamaktadır. 

Oysa devletin bu şekilde 

yardım etmesi doğru değil-

dir. Bu şekilde yapılan yar-

dımlarla halka mesaj veren 

AKP ve onun yeni zenginle-

ri hem vicdanlarını rahatlatmak-

tadırlar hem de ‘bizim sayemiz-

de bu yardımları alıyorsunuz’ 

fikrini alttan alta işlemektedirler. 

Ayni yardımlarla açık, doğru-

dan ve somut bir sembol alanı 

oluşturan AKP halkın zaafların-

dan faydalanarak kendi iktidarı-

nı garanti altına almaktadır. Bu 

noktada yardımların ayni ola-

rak yapılması manidardır: Ayni 

yardımların somutluğu açık bir 

sembol ve bariz bir ileti zemini 

sağlayarak iktidar aracı oluştur-

maktadır. Halkın hakkını halka 

vermeyi olağanüstü bir şeymiş 

gibi işleyen bu muhafazakâr zih-

niyet halkı kendine medyun-u 

şükran bırakmaktadır. 

Eleştirilerini daha somut 

meselelere uygulayan Eliaçık, 

dindar zenginlerin asgari ücretle 

kenarda kalmış dindarları ezdi-

ğini, onların emeğini sömürdü-

ğünü ileri sürmektedir. Bu yeni 

sınıfın aynı zamanda bir gösteri 

sınıfı olmaya doğru kaydığını 

ve alt sınıftaki fakir dindarla-

rın emeğini sömürdüğünü ileri 

süren Eliaçık bu yeni zengin sını-

fı “abdestli kapitalistler” olarak 

adlandırmaktadır. Mahallelerini 

terk eden bu yeni zenginler eski 

mahallelerinden sıkılmaktadır-

lar artık. Eskiden rejim tara-

fından ezilen dindarlar şimdide 

bu yeni zenginler (kodamanlar) 

tarafından ezilmektedir. Dindar 

halkın rejim tarafından ezilmiş-

liğini kendi menfaatleri uyarınca 

kullanmayı iyi bilmiş olan koda-

manlar sınıfı hâlâ da bunu kul-

lanarak (CHP karşıtlığı, başör-

tüsü meselesi, Dindar nesil vb.) 

politik ve ekonomik zeminlerini 

sağlamlaştırmaktadır. Eliaçık’ın 

eleştirileri, yeni zenginleş-

miş bu dindar sınıf tarafından 

“Komünistlik” addedilmek-

te ve yine halk (komünistli-

ğin halk indindeki pejoratif 

anlamına atıfla halka mesaj 

verilmektedir) din merkez-

li mesajlarla uyuşturulmaya 

çalışılmaktadır. Açlığın oldu-

ğu, temel ihtiyaçların kar-

şılanmadığı bir yerde para 

ve mal biriktirmenin haram 

olduğunu ileri süren Eliaçık, 

ihtiyaçtan fazlasını dağıtma-

nın dini bir zorunluluk oldu-

ğunu söylemektedir. Eliaçık 

zenginliğe karşı olmadığını, 

zenginlik düşmanlığı yapma-

dığını ancak bu zenginliğin 

adil bir şekilde toplumun 

bütün katmanlarına dağıtıl-

ması gerektiğini söylemek-

tedir. Bu noktada yoğun ve 

gelişmiş bir özel mülkiyet 

anlayışına karşı çıkan Eliaçık, 

refahın bütün topluma dağıtıl-

ması gerektiğini düşünmektedir. 

Üretim araçlarının toplumsal 

ortaklığını anımsatan bir payla-

şım ve mülkiyet anlayışına sahip 

olan Eliaçık; kılı kırk yaran 

Fıkıh ilminde mülkiyet mesele-

sine yeterince değinilmemesini 

ve hatta atlanıp geçiştirilmesini 

manidar bulmaktadır. Bu duru-

mun nedeni elbette zalim ve 

otoriter yönetimlerle (sultanlık-

lara) işbirliği yapan geleneksel 

ulemadır. Ayrıca yenilikçilik 

Eliaçık’ın düşünsel  yorum-
ları ile (yenilikçilik tezleri )  
ekonomi-politik görüşleri 
arasında bir tutarsızlık görül-
mektedir. Eliaçık’ın toplum ve 
ekonomi politik anlayışı İslâm 
yenilikçilerinin tahakkukunu 
desteklememektedir. Eliaçık’ın 
yenilikçi aklı aydınlanmanın 
aklına benzemektedir. Yani 
Eliaçık’ın yenilikçi aklının içe-
rimleri Batıda tezahür etmiş  
aydınlanmacı akılın muhteva-
sıyla  büyük ölçüde örtüşmek-
tedir.
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bastırılmış ve oluşturulan fıkıh, 

zalim yönetimin kontrolünde 

ve ideolojisi çerçevesinde inşa 

edilmiştir. Mülkiyet sorunu-

nun fıkıhta yeni anlayışlara açık 

olacak şekilde işlenmemesinde 

şaşılacak bir şey bulunmamak-

tadır. Çünkü zalim ve otoriter 

iktidarlar bu sorunu kendi leh-

lerine yarayacak şekilde çöz-

müşlerdir. İşte belli bir sınıfın 

(hâkim sınıfın) ideolojisi olarak 

fıkıh böyle şekil almış ve aslın-

da ilk çıkış amacına (yenilikçi, 

muhalif, sentez ve tez) yaban-

cılaşmıştır. Diğer İslâmi ilimle-

rin epistemolojileri içinde aynı 

yabancılaşmadan söz edilebilir. 

Bu noktada “zekât” meselesine 

yeni bir yorum getiren Eliaçık, 

zekâtı kırkta bir değil, ihtiyaç 

fazlasının tamamının zekât ola-

rak verilmesini savunmaktadır. 

Kırkta bir zekât yorumu aslında 

İslâm ahkâmının nihai hedefi 

değildi. Bu oranı sabitlemenin 

tarihsel birtakım şartları olmakla 

beraber, nihayetinde bu şekil-

de formüle edilmesi, iktidarlar 

ve onunla her türden menfaat 

birlikteliğinde olan geleneksel-

muhafazakâr ulema ve din yoru-

mu işbirliğiyle gerçekleşti. Oysa 

bu oran kati olmayıp aşılabilir 

ve dini zorunluluk ve ideal ihti-

yaçtan fazlasının dağıtılmasıdır. 

Gerek Hz Peygamber ve gerekse 

seçkin pek çok sahabe mallarını 

bu şekilde infak ederek fakirlere 

dağıtmışlardır.         

Dinin afyon yönünü vurgu-

lamasıyla (dinin dine yabancı-

laşması) ve yine toplumsal eşit-

lik, ezen-ezilen, emek, emeğin 

sömürüsü, bölüşüm, sınıfsız bir 

toplum, devrim, isyan gibi kav-

ramları kullanmasıyla (sosyalist 

içerimleri hatırlatan eleştirileriy-

le) sosyalist bir muhalefet dili 

kullanan Eliaçık, İslâm ile sos-

yalizmi uzlaştırmaya çalışmak-

tadır. Sosyalist isyanla İslâm’ın 

yenilikçi damarının temsil ettiği 

başkaldırıların özde aynı şeye 

tekabül ettiğini düşünen Eliaçık 

Kur’ân’dan nasıl bir ekonomi-

politik çıkar sorusuna sosyalist 

bir ekonomi-politik şeklinde 

cevap vermektedir3 Daha doğ-

rusu sosyalist ekonomi-politiğe 

yakın bir ekonomi politiğin 

çıkacağını ileri süren Eliaçık 

M. İkbal’in bir sözünü nak-

leder. İkbal, Eliaçık’a göre 

şöyle demiştir: “ Das Kapital 

Cebrailsiz Kur’ân’dır”. Böylece 

Marksist sistemde savunu-

lan eşitliğe dayalı, emeğin 

sömürülmediği, kula kullu-

ğun söz konusu olmadığı bir 

toplum ideali ile Kur’ân’ın ve 

Peygamber’in sünnetinin ideal 

ettiği toplum (özünde, makasıd-

da) aynıdır. Bu noktada geçmiş-

te sınırsız ve sınıfsız bir İslâm 

toplumu ideallerinin olduğunu 

ancak AKP ve onun dayandığı 

muhafazakârlığın bu ideali sav-

sakladığını iddia eden Eliaçık bu 

yorumlarıyla İslâm’ın yenilikçi 

damarının sosyalist ve adalete 

dayalı toplum fikrini savundu-

ğunu düşünmektedir. Böylece 

yenilikçi damar salt soyut ve 

entelektüel işlerle uğraşmamak-

ta, bilakis dönemin tahakküm 

gücüyle ve zalim yönetimlere 

karşı mücadele vererek devrim-

ci bir başkaldırı olarak tezahür 

etmektedir. Yenilikçi damar 

en dolaylı meselelerde veya en 

sembolik dili kullandığında 

bile zalim, otoriter yönetimlerle 

mücadele etmiştir. Mesela yeni-

likçilerin içtihada başvurmaları, 

aklı, fıkhı (Fıkh-ı Ekber) öne 

çıkarmaları, iradeyi öncelemele-

ri; dönemin zalim yönetimleriyle 

yaptığı sembolik ve entelektüel 

bir mücadeledir. Kadere dayana-

rak halka kendini kabul ettirme-

ye çalışan ve kendi yanlışlarını 

da kadere bağlayan bu yönetim-

lere verilecek en güzel cevap bu 

konularda üretilen tezler olsa 

gerek. Emeviler kendilerinin bir 

Sermaye  temerküzüne şiddetle karşı çıkan  ve 
ihtiyaçtan fazlasını dağıtmayı  öneren Eliaçık ilkel 
komünizmin  basit paylaşımcı modelini aşamamakta 
ve üretimin doğanın nesnel  şartlarına bağlı olduğu, 
paylaşımın üretimin nesnel koşullarından kopmamış 
halde şekillendiği  bir toplumsal zeminden konuş-
maktadır. Bu ekonomi-politik  görüşler, ihtiyacın 
henüz nesnesinden kopup soyutlanıp rasyonelleş-
mediği ve üretimin, paylaşımın ve tüketimin aynî 
olduğu ve artı değerin veya sermaye  birikiminin söz 
konusu olmadığı toplumsal bir olguya aittir.
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kader sonucu halka hükümdar 

olduklarını söylüyorlardı ve hal-

kın buna razı olmalarını Allah’ın 

kaderine boyun eğmek olduğu-

nu ileri sürüyorlardı. Bu kader 

anlayışı ve dini söylemin yapılan 

hatalara meşruiyet için kullanıl-

ması kesintisiz bir şekilde siyasal 

iktidarlarca kullanıldı: Kral Fahd 

hacda binlerce insanın tünel-

lerde ölmesini kendi hatalarına 

değil de kadere bağlıyordu. Yine 

Demirel, Erzincan depremine 

kader diyor ve ölen insanların 

kaderinin bu olduğunu söylü-

yordu. Oysa şehrin yapılanırken 

yanlış yapılandırıldığı, hükü-

metin bu konuda önlem alma-

dığı üzerinde durulmuyordu. 

Deprem değil bina öldürür sözü 

gereğince binayı yapan insan-

dı ve çarpık kentleşme sonucu 

binlerce bina yıkıma uğruyor ve 

binlerce kişi can veriyordu ve 

bu kader olarak geçiştiriliyor-

du. Kendi iktidarları için yapılan 

usulsüzlükler böylece aklanıyor 

ve iltimasların üstü örtülmüş 

oluyordu. İşte bu yorumlarla 

sosyalist eleştirilerin benzerliği 

açıktır ve Eliaçık’ın muhalif reto-

riğinin sosyalist dile yakınlığını 

vurgulamak mümkündür. 

Eleştiriler

1- Eliaçık’ın yenilikçilik anla-

yışı yönetime muhalifliği içerir 

ve bu yönüyle sosyalist tema-

lara yaklaşır. Toplumu, tarihi, 

ekonomi-politiği vb açıklayıcı 

bir teori olan Marksist literatür 

kendine has kavramlar örgüsüne 

sahiptir. Kavramlar kuramsal bir 

bütünlükle ve teorik bir zemin-

de birbirleriyle ilgili ve ilişki 

içinde kullanılır. Burada bu kav-

ramlar sayesinde tarih, toplum-

sal olaylar ve gelişmeler neden 

sonuç içerisinde açıklanma 

imkânına kavuşur. Tarih, olay-

ların bir yığını ve intizamsız bir 

görünümü değil; bilakis neden-

sonuç çerçevesinde, birbiriy-

le ilişkili ve birbirini etkileyen, 

tetikleyen, üstyapının altyapı 

tarafından belirlendiği açıklana-

bilir olan fenomenler (gerçek-

likler) dizelgesidir. Bu noktada 

Eliaçık’ın ekonomi-politik eleşti-

risi ile kavramlarla örüntülü bir 

açıklama modeli olan Marksist 

(sosyalist) eleştiri kuramı karşı-

laştırıldığında ve Eliaçık’ın şansı 

sınandığında Eliaçık’ın fikirle-

rinin duygusal, romantik, sis-

tematiklikten uzak olduğu ve 

yine kuramsal tutarlılık göster-

mediği söylenebilir. Eliaçık’ın 

düşünsel yorumları ile (yenilik-

çilik tezleri ) ekonomi-politik 

görüşleri arasında bir tutarsızlık 

görülmektedir. Eliaçık’ın top-

lum ve ekonomi-politik anlayı-

şı İslâm yenilikçilerinin tahak-

kukunu desteklememektedir. 

Eliaçık’ın yenilikçi aklı aydın-

lanmanın aklına benzemektedir. 

Yani Eliaçık’ın yenilikçi aklının 

içerimleri Batıda tezahür etmiş 

aydınlanmacı akılın muhtevasıy-

la büyük ölçüde örtüşmektedir: 

“O halde geri kalmanın asıl sebe-

bi “bu dünyadan” çekilmek ve 

“aklı” kullanmamak oluyor. Bu 

dünyada olmak ve aklı kullan-

mak bir taraftan bilimi ve pozi-

tif düşünceyi esas almak diğer 

taraftan ahlak, adalet vb. soyut 

değerlere sarılmayı gerekli kılı-

yor. İşte İslâm dünyasında olma-

yan şey bundan başkası değildir. 

Batılılar bilimci ve pozitif düşü-

nüyor fakat özellikle ahlak ve 

adalet gibi insani erdemleri gör-

mezlikten geliyor, ihmal ediyor. 

İslâm dünyası da ahlak ve adalet 

gibi erdemleri teorik olarak işli-

yor ve ancak bunları hayata geçi-

remiyor ve pozitif düşünme gör-

mezden geliniyor, ihmal edili-

yor. Özellikle Moğol istilasından 

sonra Müslümanları yönlendi-

renler ya bu dünyadan çekilmiş-

ler ya da bu dünyada olmalarına 

rağmen akıllarını sahici anlamda 

kullanamamışlardır”(İslâm’ın 

Yenilikçileri, Cilt: 1, s. 20). 

Eliaçık’ın inkişafını ümit ettiği 

yenilikçiliğin (yenilikçi aklın) 

gerçeklere tekabül etmesi için, 

Batıdaki sosyal, siyasal, eko-

nomik vb gelişmelerin tecrübe 

edilmesi lazım. Batıda inkişaf 

eden akıl bilindiği gibi; bire-

yin ortaya çıkmasıyla, özel 

mülkiyetin ve müteşebbisçi 

ruhun oluşmasıyla, burjuvaziy-

le, sınıfsal mücadelelerle, ser-

mayenin temerküzüyle vs. ilgi 

bir fenomendir. Ayrıca başarılı, 

hakiki bir sosyalist toplumun 

(veya eşitliğin, adaletin kurum-

sallaşmış şeklinin) kurulması 

için diyalektik süreçteki tarafla-

rın kendi konumlarını almala-

rı gerekiyor. Çelişki zemininde 

kurulan toplumsal sistemler;  

çelişkilerin artmasının, çelişkile-

rin taşınamayacak kırılganlığının 

ürünüdürler. Kapitalizmin taşı-

namaz çelişkilerinden doğacak 

olan sosyalist toplumun görece-

determinist yönü de bir kuram 

çerçevesinde böylece tespit edil-

miş olur. İşçi sınıfı ile sermaye 

sınıfının çatışmalarından, çeliş-

melerinden doğacak olan sosya-

lizmin çeşitli temaları Eliaçık’ta 
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problemli ve temelsiz (kavrama-

sallıktan uzak) bir şekilde söy-

lemselleştirilir. Başka bir ifadeyle 

Eliaçık’ta, Eliaçık’ın ideal ettiği 

toplumun tahakkukunun nasıl 

olacağının cevabı yoktur. Eliaçık 

siyaset düşüncesinin din dev-

letinden adalet devletine doğru 

evirildiğini söylemektedir. Bu 

evirilmeyi açıklarken Marksist 

diyalektiği kullanmıştır: Din 

devleti tez, laik devlet anti tez; 

adalet devleti de sentez yani 

üçüncü yol. Şeriat devletinden 

vazgeçmesi, onun şekilsel olma-

sı boyutuyla ilgilidir ve şeriatın 

ikamesi sonucunda (şekilsel ika-

mesi) toplumsal adalet, evrensel 

iyi, eşitlik ve sınıfsız toplum 

her zaman tahakkuk etmeyebi-

lir, nitekim etmemiştir de. Hatta 

şeriatın şekilsel uygulamaları 

pek çok sorunu da beraberin-

de getirebilir ve bu durumda 

çözüm yerine soruna dönüşür. 

Yine bu durumda şeriatın ika-

mesi için çalıştığını ileri süren 

ve bunu üzerine aldığını iddia 

eden bir sınıf bile ortaya çıkmış 

ve bu sınıf zamanla mütehakkim 

bir özelliğe kaymıştır. Bu ana-

lizleriyle Eliaçık, sosyalist içe-

rimlerle aynı nokta birleşmekte 

ve Ortodoks Marksizm’in söy-

lemlerini mutlak addedip şeriatı 

tarihselleştirmiş gözükmektedir.      

2- Eliaçık’ın yenilikçilik anla-

yışı kendisinden toplumsal bir 

düzenin inkişaf edeceği zemin-

den yoksundur. Bu yenilikçile-

rin nasıl bir sosyal sınıfa dayan-

dığı, ne kadar etkin olduğu ve 

bütünsel olarak ne kadar yeni-

likçi oldukları tartışma götürür 

bir mahiyet taşımaktadır. Yani 

tekil kişilerden oluşan, bir ekol 

durumuna gelebilmesi için asga-

ri kurumsallıktan yoksun olan, 

özellikle modern öncesi keyfi 

seçkilerle seçilmiş bir iddia ola-

rak kalmaktadır. Modern öncesi 

yenilikçi düşünürlerin otantik 

düşünceleri, gerçekten Eliaçık’ın 

“Yenilikçi” kavramına tekabül 

ettiği sorunludur. Başka bir nok-

tada bu düşünürler üzerinde 

bilimsel çalışmalar yeterli değil-

dir. Özellikle Sünni kaynaklar-

dan derlediği, Sünnilik öncesi 

mezheplerin değerlendirilmesi 

için yeteri kadar kaynak yoktur. 

Sadece Sünni kaynaklar bunları 

yeriyor ve eleştiriyor o zaman 

bunlar “Yenilikçi” ve ileridir 

düşüncesinde kaldığı görülmek-

tedir Eliaçık’ın. Bu da bir tez 

veya sentez olmaktan ziyade 

antitez (yani tepkisel) bir görüş 

olarak kalmaktadır. Bütün bun-

ları “Yenilikçiliğin” kapsamı altı-

na dâhil etsek bile bu düşünürle-

rin seçilmesi keyfilikle maluldür. 

Çünkü bu düşünürlerin etkileri 

herhangi reel bir zemine dayan-

mamaktadır. Başka bir ifadey-

le, “Yenilikçi” bir damarın var 

olduğunu söyleyebilecek yeterli 

materyale sahip değiliz. Yenilikçi 

bir düşünce gerek düşünür nok-

tasında, gerek ekol (mezhep) 

noktasında gerek kurumlar 

noktasında ve gerekse toplum-

sal, siyasal, iktisadi formasyon 

noktasında reel bir yoğunlaşma 

yaşamamıştır. En fazla tarihte 

gerçekleşmiş tikel görünümler 

ve tekil gerçeklikler olarak ele 

alabiliriz bu düşünürleri. Bu 

noktada gerek bu düşünürle-

ri ve gerekse bu düşünürlerin 

ürettikleri düşünceleri mahiyet 

açısından bir değerlendirmeye 

tabi tutamayız. 1400 yıllık bir 

tarihte 80 kişinin var olması 

salt düşünürler olarak bakılsa 

bile, hiçbir şey mesabesindedir. 

Yine kurumsallaşmanın olma-

ması da bu hiçliği artırmaktadır. 

Yenilikçiliği taşıyacak reel bir 

kültürel zeminin mevcut olma-

ması Eliaçık’ın iddialarını zaafa 

uğratmaktadır. Böyle kültürel 

bir zeminin asgari gerçekliği 

olmadığına göre bir muhalefet-

ten bahsetmek te pek inandırıcı 

ve ilmi görünmemektedir. Oysa 

Batı’da filozoflardan düşünür-

lere, gazeteden matbaaya, üni-

versiteden akademilere vs. yayı-

lan kültürel bir gerçeklik söz 

konusu olmuştur. Batının inki-

şaf etmesinde fiziksel, düşünsel 

ve iktisadi pek çok neden söz 

konusudur. Eliaçık’ın görüşleri 

bu noktada basit bir analojiden, 

indirgemecilikten ve keyfilikten 

öteye gitmemekte ve kuramsal 

bir temele, teorik bir sınamaya 

dayanmamaktadır. Ayrıca Eliaçık 

pek çok düşünürü kendi görüş-

leri bağlamında adeta karika-

türize etmekte ve düşünürleri 

hak ettikleri derinlikle analiz 

etmemektedir (Cabiri, M. İkbal, 

Begoviç örneğinde olduğu gibi). 

Böylece bu düşünürlerin gerçek 

değerleri ve ilmi konumları heba 

edilmektedir.

3- Eliaçık ilerlemeci ve yeni-

likçi bir görüşü savunmaktadır. 

Bu noktada yenilikçi görüşlerle, 

tasavvur ettiği basit paylaşım-

cı ve eşitlikçi ekonomi-politik 

anlayışı arasında ciddi tezatla-

rın olduğu muhakkaktır. Başka 

bir ifadeyle yenilikçiliğin şart-ı 

lazımı olan toplumsal, siyasal 

ve ekonomik zemini olumsuz-
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lamaktadır. Meseleye ilmi ve 

ampirik bir cepheden bakınca 

özellikle AKP’nin liberal politi-

kaları yenilikçiliğin tezahürle-

riyle çelişmemektedir. Çünkü 

dindar bir burjuvanın (daha 

doğrusu zenginler sınıfı) oluş-

ması halinde akılcı düşünüş, 

yenilikçi zihniyet kurumsallaşır 

ve yenilikçi akım, sermayenin 

yarattığı çelişkiler nedeniyle 

toplumsallaşma imkânına kavu-

şabilir. Oysa Eliaçık toplumsal 

realitenin verdiği imkânları yad-

sıyarak olgularla hareket etmi-

yor ve AKP’yi tepkisel bir nok-

tada mahkûm ediyor. Böylece 

Eliaçık ilkel komünizm forma-

tından öteye gidememiş oluyor. 

Sermaye temerküzüne şiddetle 

karşı çıkan ve ihtiyaçtan fazla-

sını dağıtmayı öneren Eliaçık 

ilkel komünizmin basit payla-

şımcı modelini aşamamakta ve 

üretimin doğanın nesnel şart-

larına bağlı olduğu, paylaşımın 

üretimin nesnel koşullarından 

kopmamış halde şekillendiği 

bir toplumsal zeminden konuş-

maktadır. Bu ekonomi-politik 

görüşler, ihtiyacın henüz nes-

nesinden kopup soyutlanıp 

rasyonelleşmediği ve üretimin, 

paylaşımın ve tüketimin aynî 

olduğu ve artı değerin veya ser-

maye birikiminin söz konusu 

olmadığı toplumsal bir olguya 

aittir. İlkel komünizm mantı-

ğıyla, ileri sanayi toplumlarında 

oluşabilecek düşünceleri savun-

mak ve yine buradan sosyalist 

bir toplum kurmak mümkün 

değildir. Tekraren denebilir ki 

Eliaçık, Osmanlı sosyalistle-

rinin ve İslâmcılarının sathili-

ğini aşamamış ve onların ilkel 

komünizme benzer tasavvur-

larından öteye gidememiştir. 

Ayrıca Eliaçık, Marksist teorile-

rin tarihsel, kuramsal, olgusal 

ve sosyal temellerini anlayama-

mış ve Marksist tezlerin görece 

bilimsel ve rasyonel karakterini 

özümseyip değerlendirememiş 

yine romantik bir eklektizme 

saplanmıştır.

4- Eliaçık 19. yüzyıl bilim-

ciliğinde kalmış görünmektedir. 

Aydınlanmanın iyimser ilerleme-

ciliğinde saplanıp kalan Eliaçık 

20. yüzyılın başlarından başla-

yıp bu yüzyıla kadar derinle-

şen modernizm, Marksizm, akıl, 

yapı vs. eleştirilerinin çok geri-

lerindedir ve hatta bunlardan 

habersiz gibidir. Özellikle aklın 

eleştirisi bu yüzyılda çok güçlü 

bir sesle dile getirilmiş ve aklın 

araçsal bir akla dönüşerek nasıl 

totaliterleştiği, otoriterleştiği ve 

korkunç zulümlere yol açtığı 

analizleri yapılmıştır. Eliaçık’ın 

aklının temyizi olmadığı için 

nasıl bir hal alacağı da belirsiz-

dir. Eliaçık’ın yenilikçi aklının 

kurumsal bir somutluğu, tarih-

sel bir gerçekliği olmadığı ve bu 

akıl muhtemel anakronizmlerle 

malul olduğu, teorik, kavram-

sal yönünün zayıf olduğu için 

(hatta hiç olmaması nedeniyle) 

nasıl bir olguya tekabül etti-

ği ve nasıl bir gerçekliğe teka-

bül edeceği açık değildir. İslâm 

aklı batıda ortaya çıkan akıl gibi 

olmaz diyen bir düşüncenin ve 

iddianın iyimserliğinden başka 

elimizde hiçbir enstrümanımız 

bulunmadığına göre bundan 

müsebbip Eliaçık’ın yenilikçi 

aklının ilmi olduğu söylenemez. 

Yenilikçi akıl hiçbir zaman top-

lumsallaşmadığına göre onun 

iktidarının Batıdakine benzeme-

yeceğinin de garantisi yoktur. 

Kaldı ki Mutezile’nin iktidar 

olduğu kısa bir zaman diliminde 

aklın nasıl zulüm mekanizma-

sına döndüğü (mihne hadisesi) 

bilinmektedir. Mutezile tecrübe-

si, yanlışlamada ve doğrulamada 

yeterli enstrümanı sağlamasa bile 

aklın nasıl otoriterleştiği, araçsal 

akla dönüştüğü fikrinde bize bir 

intiba verebilir. Fakat Eliaçık bu 

meseleleri problem etmemekte-

dir. Eliaçık yeniliğin veya yeni-

likçiliğin özsel olarak iyiye teka-

bülünü savlamaktadır ki bunun 

ne kadar gerçekçi olduğu da tar-

tışılır. Ayrıca bilimi, teknolojiyi 

kültürle, ahlakla ayrıştıran kla-

sik İslâmcı düşünürler ile aynı 

basitliğe düşmektedir. Batının 

Eliaçık’ta namaz maddi bir  değer üretmeye bağ-
lanmakta ve kullanım, paylaşım değeri olmayan 
bir ibadet yadsınmaktadır. Diğer ibadetler için de 
durum  budur. Eliaçık diğer sistemleri monist ola-
rak suçlarken kendisi de; İslâm’ın ibadetler yönünü 
(ahlakını ve itikadını) ve bir anlamda metafiziğini 
maddi (ekonomi-politik) temelle açıklarken aynı 
hataya düşmektedir.
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ilmini, tekniğini alalım; ahlakı-

nı, kültürünü almayalım diyen 

yüzeysel bir bakış açısından da 

ileriye gidememiştir. 

5- Eliaçık’ın, dini ve şeriatı 

yorumlarken bu kadar net ve 

serbest davranmasının nasıl bir 

usule (metot, yöntem) dayandı-

ğının ilmi bir cevabı yoktur. Bir 

usul ortaya koyamayan Eliaçık 

aslında tepkisel kalmaktadır. 

Oysa İkbal ve Fazlurrahman da 

dâhil yenilikçi olarak addetti-

ği hiçbir düşünür işin içinden 

(lâfzen bile olsa) böyle kolay 

çıkamamışlardır. Eliaçık kendi-

ne mahsus okumasıyla bu düşü-

nürlerin bunu yaptığını söylese 

de bunlar sadece Eliaçık’a ait 

indirgemeci okuma tarzlarıdır 

ve zahiren bu düşünürlerin bu 

kadar net olduğu söylenemez. 

Makasıd-ı şeria, maslahat gibi 

kavramlarla bu tema Eliaçık 

tarafından sürekli işlenerek 

öne çıkarılmıştır.  Şeriat niye 

tarihseldir de ahlak ve adalet 

niye tarih üstüdür bunun da 

bir cevabı yoktur. Çünkü hem 

ahlakın, hem adaletin ve hatta 

inancın bile bu zaviyeden bakı-

lınca tarihsel olabileceğine dair 

veriler vardır. Şeriat ile inan-

cın (dinin), ahlakın, adaletin vb. 

gibi olguların farklılığının hem 

usulü hem de ayrımı net değil-

dir. Bu gibi olgularla şeriat bir 

kâğıdın iki yüzünü andırmak-

tadır, ayrı addedilmeleri öyle 

zannedildiği gibi kolay değildir. 

Diğer taraftan mesaj ile aracın o 

kadar net bir farklılık taşımadığı 

ciddi tezlerle ele alınmaktadır. 

Bunları görmemek mümkün 

değildir.  Bir örnekle açıklayacak 

olursak Eliaçık’ın yenilikçilerin 

en önemlileri ve belki en ilerileri 

olarak kabul ettiği M. İkbal bile 

naslar ile modern algı arasındaki 

çelişkiyi öyle kolay halledeme-

miştir. Mirasta kız kardeşin bir, 

erkeğin iki alması durumunyla 

ilgili İkbal şöyle diyor: “İçim 

yanıyor ve gönlüm elvermi-

yor ama ayet böyle buyuruyor, 

ben ne yapabilirim?” Ve şöyle 

diyor: “Bende kederliyim kadın-

ların çektikleri cefadan, Ama 

öyle müşkil ki mesele, halline 

imkân bulamam”4 diyerek nasıl 

ikileme düştüğünü ve öyle bu 

meselelerde net davranamadı-

ğını itiraf ediyor. Şeriatı (nassı) 

kolay bir şekilde yorumla(ya)

mayan İkbal’e rağmen Eliaçık 

nasları tarihsel addedebiliyor ve 

bu konuda daha rahat, net ve 

serbest davranabiliyor. Ancak 

dayandığı usulün ilmiliği, tutar-

lılığı ve derinliği çok şüphelidir. 

Eliaçık’ın görüşlerinin tutarsızlı-

ğı ve tepkiselliği Cabiri’nin tezle-

rini doğrular mahiyette. Cabiri’ye 

göre İslâm dünyasındaki bütün 

hareketlerin (ister Marksist, libe-

ral, İslâmcı, dini, muhafazakâr 

olsun) hemen hepsi selefilikle 

maluldür. Kendilerine bir altın-

çağ ve asrı-saadet yaratmış 

olan bütün bu hareketler; aynı 

şekilde anakronik, indirgemeci 

ve salt nakilcidir. Bu noktada 

Eliaçık’a bakacak olursak, kendi 

fikrine destek olacak ayet ve 

hadisleri hiçbir tevile ve rafine 

süzgecine başvurmadan, zahiren 

naklederken (adeta sıralarken), 

kendi düşüncesini destekleme-

yen ayet ve hadisleri tefsir ve 

tevil etmekte ve bunları zahiri 

anlayıp yorumlayanları da; sta-

tükoculukla, gelenekselcilikle 

ve yeniliğe karşı çıkmakla suç-

lamaktadır. Bu noktada kendi 

selefiliğini oluşturan ve nasıl bir 

usule dayandığı açık olmayan 

Eliaçık’ın, içtihatçı, yenilikçi, 

akılcı ve tarihsel tecrübeyi dik-

kate alma iddiaları da retorik 

ve çelişkiden başka bir şey ifade 

etmemektedir ve selefiliğin en 

yüzeyselliğiyle malul görünmek-

tedir.

6- İslâm’ın Yenilikçileri teziy-

le Eliaçık, İslâm tarihindeki her 

yapıyı tarihselci bir okumaya 

tabi tutuyor. Böylece her türlü 

özcülüğü yadsıyan ve bu dini 

yapıların dinin özüyle kaimliğini 

dağıtan Eliaçık, büyük anlatı-

ların dine olan referanslarının, 

dinin kendisi olmadığını ileri 

sürüyor. Mümkün okumalar 

olarak gördüğü bu büyük anla-

tıları yadsırken Eliaçık, aslın-

da tekrar büyük anlatıya dönü-

yor. Bu dönüşü de tarihte pek 

başarılı olduğu söylenemeyecek 

olan ve tamda totaliterliğe (hatta 

faşizme) dönüşen Ortodoks-

Marksizm (sosyalizm) üzerinden 

ve Marksist-sosyalist bir dille 

yapıyor. Burada ilginç olan, bu 

dini yapıların dinsel meşruiyeti 

sorunsallaştırılırken (sorgula-

nırken), kendi büyük anlatısı-

na dinsel bir meşruiyet zemini 

araması ve kendi düşüncelerini 

dinle temellendirmeye çalışma-

sıdır. Oysa burada en önemli 

sorun, bu kadar tarihsellik içinde 

ve tarihsel olana, dini bir temel 

nasıl bulunabileceğidir. Böylece 

kendi ütopyasına tarih-üstü bir 

alan oluşturan Eliaçık tam da 

eleştirdiği yapılarla aynileşiyor. 

Gerek Sünni saltanat/hilafet 

nazariyesinin ve gerekse Şii ima-
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met inancının dinsel temellerini 

yadsıyan Eliaçık yine kendi siya-

sal içerimli (siyasal alanın tanzi-

mi için ileri sürdüğü görüşlere) 

“ortak iyi”, “adalet devleti”, gibi 

(muhtemel tarihselliklerine rağ-

men) ekonomi-politik tezlerini 

dinsel bir zeminde inşa etmek-

ten çekinmiyor. Böylece yeni 

bir dinsel söylemle bu tezler 

üzerinden yeni kutsallık alanla-

rı kuruyor. Oysa “Sünni salta-

nat” ve “Şii imamet” gibi kavram 

ve olgular ne kadar kutsal dışı 

fenomenlerse (dinsel meşruiyet-

leri gerçekte yoksa), “ortak iyi”, 

“adalet devleti” gibi olgu ve kav-

ramlar da o kadar dinsel meş-

ruiyeti sorgulanabilecek tarihsel 

fenomenlerdir. Başka bir deyişle 

İhsan Eliaçık’ın analiz mantığı-

nın dizelgesi(!) bu kavramların 

da dinsel temellerini yadsımayı 

kaçınılmaz kılmaktadır. 

İhsan Eliaçık, itikat  (melek-

ler, cin, mucize vs.) ve ibadetleri 

bir şekilde tarihsel addediyor 

ve bunları ekonomi-politik ve 

maddi boyuttan okuyup değer-

lendirerek kutsal ve batini 

(manevi) boyuttan arındırıyor. 

Öte taraftan emek, ekmek, değer 

üretmek, artı-değer gibi kavram 

ve olguları kutsal bir mahiyete 

büründürüyor ve dinsel bir mis-

tikliği hatırlatan ifadelerle öne 

çıkarıp övüyor. Bu da çelişki-

nin yeni bir boyutu, mistifikas-

yonun başka bir tezahürüdür. 

Tıpkı dini ilga eden rejimlerin 

ve ulus devlet mantığının yap-

tığı gibi bir durum söz konusu-

dur. Nasıl ki modern ulus devlet 

dini, dini ritüelleri, dini sem-

bolleri tasfiye etmiş ama onla-

rın yerine başka şeyler ikame 

etmekten geri kalmamışsa ve bu 

ikame ettiği sembolleri, kurum 

ve törenleri kutsallaştırmışsa 

Eliaçık ta aynısını yapmaktadır. 

Başka bir deyişle ulus devletler-

de, nasıl ki caminin yerine okul 

geçmişse, dinsel ritüellerin yeri-

ni ulusal törenler almışsa, toprak 

(vatan), ulus, bayrak, meclis gibi 

olgu ve kavramlar pekçok dinsel 

kurum, olgu ve kavramın yerine 

ikame edilmişse ve bunlar kut-

sallıkla ilintili bir dille, anlayışla 

idame ettirilmeye başlanmışsa, 

Eliaçık’ın modern dinsel yorum-

ları da aynı şeyi yapmaktadır. 

Bu aslında modern ideolojilerin 

ve modernleşmenin aşılamayan 

sorunlarıdır ve Eliaçık’ın “İslâmi 

sosyalizmi” bütün bu olumsuz-

luklarla maluldür. Emek, ekmek, 

değer üretmek, artı değer, iş, işçi 

gibi son derece rasyonel, üre-

tim ilişkilerine bağlı ve seküler 

kavram ve olguların kutsallaştı-

rılıp rasyonel ve teknik zemin-

lerinden koparılması yeni bir 

mistik söylemin inşa edilmesidir 

aslında. Namaz, oruç, kurban 

gibi ibadetlerin manevi boyu-

tu yoksanırken, emek, iş, artı 

değer üretmek gibi kavram ve 

olguların manevileştirilmesi ve 

mistikleştirilmesi romantik bir 

tepkinin tezahürleri olsa gerek. 

Oysa bunlar kutsal ve mucizevî 

yanı bulunmayan ve eşitlik gibi 

rasyonel, beşeri faaliyetler ola-

rak üretilmiş, gayet bu dünyada 

olan (olması gereken) kavram ve 

olgulardır. Ancak bütün bunla-

ra rağmen Eliaçık kendi tarih-

sel konumunu mutlaklaştırıp; 

tarih-üstü bir alan oluşturuyor. 

İslâm sosyalizmi denebilecek 

ekonomi-politik anlayışını mut-

laklaştırarak, diğer kavram ve 

olgularla birlikte yeni “mitler” 

veya en iyimser deyimle yeni 

“ideolojiler” üretiyor ve yeni 

kutsallıklar inşa ederek yanlış ve 

çarpıtılmış bilinçler oluşturuyor.     

7- Buraya kadar yazıda 

hâlâ şu huzursuzluğun, endi-

şenin giderilemediği söylenebi-

lir: O da İhsan Eliaçık’ın tez-

lerinin “İslâmi” olup olmadığı. 

Gerçekten de Eliaçık’ta İslâmi 

olan nedir ve bu kavram ve olgu-

ları savunmak için İslâm’a gerek 

var mıdır? Başka bir deyişle bun-

ları savunmak için (özgürlük, 

eşitlik, paylaşım, sosyal adalet 

vs.) bir insanın niçin Müslüman 

olacağı net değildir. Nitekim bu 

kavram ve olguları savunan, dil-

lendiren; daha iyi örgütlenmiş 

gruplar ve oluşumlar varken, 

daha deneyimli ve kurumsal (ve 

kuramsal yönden güçlü, siste-

matik) olarak daha derin yapılar 

söz konusu iken, Müslümanlık 

orijinli bir çıkış yapmanın ve 

bir hareket başlatmanın gereği 

ve mantığı nedir? Pekâlâ, bir 

sosyalist (solcu da denilebilir) 

olarak ta ve Müslüman olma-

ya gerek duymadan bu haklar 

savunulabilir, hem de daha iyi 

ve daha gelişmiş bir dille, teknik 

ve tecrübeyle. Niçin Müslüman 

olmakta ve İslâm’da ısrar edili-

yor? Bunun muhtemel neden-

leri arasında, sömürüye maruz 

kalan halkın Müslüman olması 

ve yine Müslümanlığın duyarlı 

algı yaratan etkenlerin en başın-

da gelmesidir. Diğer bir deyişle 

Müslümanlığın hâlâ dinamik bir 

unsur olarak halkın üzerinde 

etkili olmasıdır. 
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Öte taraftan bu halk İslâm 

üzerinden uyutuluyor görüşü-

nün Eliaçık için muhkem bir 

gerçeklik taşımasıdır. Yani bu 

din hem halkın afyonu nok-

tasında, hem de halkı uyandı-

racak, iyileştirecek bir noktada 

duruyor. Eğer bu dinin ve bu 

dinin kültürel uzamının kodla-

rıyla, halka ulaşılabilinirse; halk 

bu iletişim zemininde ve anlam 

mübadelesinde ayağa kaldırıla-

bilir, uyandırılabilir ve yeniden 

dinamik kılınabilir. Hedef kit-

leye uygun bir iletişim koduyla 

mesajlar vermek ve yine halkın 

anladığı bir dil ile onlara ulaş-

mak sonuç alma bakımından 

verimli bir strateji olmuş olur. 

Burada Müslüman halk ve İslâm 

veri kabul edilip, din bir anlam-

da araçsallaştırılarak yeni bir 

ekonomi-politik kurma fırsatı 

doğuyor.  

Diğer bir neden de dini gör-

mezlikten gelen sosyalist hare-

ketlerin başarısız olmasıdır. 

Bu da aslında bu hareketlerin 

eksikliklerinden kaynaklanmak-

tadır. Yani din olmayınca bu 

hareketler insanın bütünlüğünü 

kuşatamamaktadırlar ve dinin 

doldurduğu alanı ikna edici bir 

şekilde dolduramamaktadırlar. 

Öyleyse Eliaçık’a göre, İslâm bu 

iki alana da cevap vermektedir. 

İslâm’ın dünyaya dönük yönüy-

le, ahirete ve maneviyata dönük 

yönü bir bütün olarak alınırsa 

bu kavram ve olgular tam olarak 

talep edilmiş olur. Ancak sorun 

tam da burada cereyan etmek-

tedir. Çünkü Eliaçık İslâm’ın 

manevi yönünü ekonomi-politik 

bir okumaya tabi tutmakta ve 

bu yönün müstakil gerçekliğini, 

kendiliğini salt maddi nüansla-

ra indirgemektedir ve böylece 

ortada manevi bir yön kalma-

maktadır. Sözgelimi ibadetler 

daha maddi ve daha toplumsal 

boyutlarla açıklanmakta ve kimi 

zaman üretim ilişkilerine kimi 

zamanda politik olgu ve kav-

ramlara eklemlenmektedirler. 

Kurban ilkel dönemin toplumsal 

formasyonuyla ilişkilendirilmek-

te ve yine kurban salt toplumsal 

yardımlaşmanın zahiri görün-

tüsüyle eşitlenmektedir. Doğal 

olarak ta kurbanın psikolojik, 

teolojik ve ontolojik yönü ve 

derinliği es geçilmekte ve kur-

ban gayet pozitivist bir yaklaşım-

la salt dünyevileştirilmektedir. 

Oysa böyle basit ve indirgemeci 

(tek yönlü) bir kurban yoru-

munun yapılamayacağı -biraz- 

Kierkegaard okuması yapılınca 

görülecektir. Kierkegaard’ın bu 

yorumu (İbrahim’in İshak’ı kur-

ban etmek için yaşadığı onto-

lojik/teolojik/psikolojik gerilim 

veya tecrübe ettiği içsel sıkın-

tı, yaşadığı insani trajedi) kur-

ban meselesinin salt ekonomi-

politikle açıklanamayacak 

derinliğini de ortaya koyar. Yine 

Eliaçık’ta namaz maddi bir değer 

üretmeye bağlanmakta ve kul-

lanım, paylaşım değeri olma-

yan bir ibadet yadsınmaktadır. 

Diğer ibadetler için de durum 

budur. Eliaçık diğer sistemleri 

monist olarak suçlarken kendi-

si de; İslâm’ın ibadetler yönü-

nü (ahlakını ve itikadını) ve 

bir anlamda metafiziğini maddi 

(ekonomi-politik) temelle açık-

larken aynı hataya düşmektedir. 

İbadetlerin düalizmini iptal eden 

ve ibadetleri tek yönlü bir anla-

mayla konumlandıran Eliaçık’ın 

İslâmiliği de böylece tartışma 

götürür bir mahiyet almaktadır. 

Eliaçık ibadetlerin düalizmi ile 

oluşturduğu mücadeleyi bütün-

leştirememektedir. Tevhit, cema-

at, mabet gibi kavram ve olgular 

aşırı ekonomi-politik zemin ile 

ilgili ele alınmakta ve bunların 

manevi yönü hem ihmal edil-

mekte hem küçümsenmekte-

dir. İslâm dininin batini yönü 

(ibadetlerin, ahlakın, hukukun 

düalizminin) ile zahiri yönü bir 

bütünsellikte görülüp, toplum-

sal, siyasi ve ekonomik mücade-

le (hak, eşitlik, adalet, paylaşım 

gibi) ile bütünleştirilememekte 

ve İslâm tek yönlü okumaya 

tabi tutularak yukarıdaki şüphe-

lere(!) meşruiyet kazandırılmak-

tadır. Namazın (batini yönüyle) 

olmadığı bir paylaşım ne kadar 

meşrudur ve bir Müslüman tara-

fından ne kadar talep edilebilir 

bir dinsel bütünlüğe sahiptir? 

sorusu meşru bir soru olarak 

kabul edilse gerek. Hakeza 

paylaşmayan bir Müslüman’ın 

namazının ne kadar sahih oldu-

ğu da mutlak/kati bir şekilde 

sorulabilir? Egzistansiyal, ruh-

sal veya ontolojik sorunların 

önemsizleştiği, insanın nereden 

gelip nereye gittiğinin cevabının 

verilmediği ve dinin bütün bu 

boyutlarının tarihsel addedildi-

ği bir din yorumu ve bundan 

naşi şekillenmiş bir ekonomi-

politik Müslüman’ın hangi yara-

sına merhem olabilir vs. Oysa 

Begoviç düalizmi kabul etmenin 

ve bu düalizmi aşmanın isminin 

İslâm olduğunu yazmaktadır. 

Yine Begoviç’e göre bu düalizm 

İslâmi tecrübede hayatın kabu-
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lü ile aşılmıştır. Çünkü hayat-

ta (hayatın tecrübe edilmesin-

de) böyle bir ikilik çelişkisiz ve 

çatışmadan birleşmekte, insica-

ma ulaşmakta ve insan bu düa-

lizmin farkına bile varmamak-

tadır. İşte bu noktada Begoviç 

“Doğu ve Batı Arasında İslâm” 

kitabının birinci kısmında dinin 

(maneviyatın/religion) kendiliği-

ni, hakikatini, zati gerçekliğini 

ispata çalışır. Kurban kesen insa-

nın (buna insanın kurban edil-

mesi de dahildir), potlaçta artı 

değeri tahrip eden iptidainin, 

pek çok dinsel ritüele vecd ile 

katılan insanların; Marks’ın üre-

ten, Darwin’in zoolojik köken-

li ve Adam Smith’in ekonomik 

insanıyla nasıl bir ilgisi ve ilişkisi 

olabileceğini sorunsallaştırır ve 

bunların ekonomi-politik saik-

le, zoolojiyle açıklanamayaca-

ğını adeta ilan eder. Eliaçık’ın 

bu noktaları anladığı ve soğuk-

kanlılıkla değerlendirdiği pek 

söylenemez. Madem her şey 

maddi, ekonomi-politik mer-

kezli ve dinin manevi yönünün 

gerçekliği, kendiliği yoksa ve din 

(İslâm) manevi yönüyle (ibadet-

lerin düalizmiyle) bu ekonomi-

politik başkaldırıya katkı sağla-

mayacaksa veya dinin manevi 

yönünün bu hareketlerde yeri 

yoksa,  bu hareketlere niçin 

İslâm denileceği şüphesi doğal 

görünmektedir. İslâm’ın batini 

veçhesi (ibadetler, inançlar) ile 

ekonomi-politiğin tanzimini zıt 

kategoriler olarak telakki etme-

nin ve batini yönleri maddi, 

ekonomi-politik noktayı naza-

rından tevil etmenin meşruiyeti 

İslâm açısından sorunlu görün-

mektedir. Eliaçık’ın İslâm’ın 

yenilikçi düşünürleri olarak 

isimlendirdiği hiçbir düşünür 

(bazı marjinaller dışında) batini 

yönü böyle alt-yapının ürünü 

telakki etmemiştir. Eliaçık’ın 

tezlerine biraz daha yakından 

bakıldığında, bu tezlerdeki din-

sel retorik biraz aralandığında, 

bu görüşlerin satır aralarına 

inildiğinde; din diye bir şeyin 

kalmadığı, dine olan vurgunun 

(dinsel söylemin) retorik ve 

araçsal olduğu ve gayet dünyevi 

bir olgunun söz konusu edildiği 

görülecektir.  
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Dipnotlar
1  Yıldızdan sonra olan bu parantez dip-

nota düşülecek… İslâm ile sosyalizmi 

uzlaştırma girişimlerinde, özellikle 60’lı 

yıllarla birlikte niteliksel boyutlarda 

ciddi ilerlemeler kaydedildiği söylene-

bilir. Bu yıllarda İslâm coğrafyasının 

çeşitli bölgelerinde sosyalizme yaklaşım 

daha bilinçli olmuş ve Müslüman düşü-

nürlerin Sosyalizme vukufiyeti daha 

bilgisel, bilimsel seviyede kendini gös-

termiş, sosyalizm eleştirileri kavramsal 

ve teorik mahiyete doğru evirilmiştir. 

Bu noktada artık Müslüman entelek-

tüeller felsefenin ve sosyal bilimlerin 

dilini kullanmaya başlamışlar ve özel-

likle salt-teolojik (kelami/fıkhi) bir dil 

kullanmaktan kaçınmışlardır. Osmanlı 

İslâmcılarının hatta Osmanlı sosya-

listlerinin, sosyalizme ve komünizme 

olan ilkel bakışlarına ve sosyalizm ve 

komünizm konusunda ilmi olmayan 

birikimlerine karşın, 1960’lı yıllarda bu 

konular daha kuramsal ve daha bilimsel 

düzlemde ele alındı. İslâm dünyasındaki 

İslâmcı düşünürlerin çoğu sol/sosyalist 

kanattan geliyorlardı ve çağdaş nazari-

yelere ileri derecede aşinaydılar, ancak 

Türkiye’deki Müslüman entelektüeller 

için böyle ciddi bir gelişmenin ve biriki-

min olduğu söylenemez. Çeşitli politik 

nedenlerden ve tercihlerinden dolayı 

Türkiye İslâmcılığı bu yıllarda da sağ/

muhafazakâr (milliyetçi, mukaddesat-

çı) tonda kendini göstermiş, Sosyalizm 

ve İslâm üzerine bilimsel, teorik ve 

kavramsal tezler geliştirip ileri sür(e)

memişlerdir ve daha çok duygusal, 

tepkisel boyutta kalmışlardır. Türkiye 

İslâmcıları, sosyalizmin mevzu bahis 

ettiği meselelerin İslâm’da bulunduğunu 

(eşitlik, paylaşım gibi) naif bir şekil-

de ileri sürmüşler ancak bu kavram 

ve meselelerin teorik, ekonomi-politik, 

sosyo-kültürel ve tarihi bağlamları üze-

rinde hiç durmayarak romantik tep-

kilerden öteye geçememişlerdir. İslâm 

dünyasındaki diğer ülkelerde İslâmcı 

entelektüel durum böyle ileri seviye-

deyken, bunun aksine Türkiye’de bu 

tartışmalar epey geç evirilmiş olup, 

bugün Birikim dergisinde sol-ilahiyat 

tartışmaları da hem bu geç kalmışlıkla 

malul hem de 1960’lı yıllarda üretilen 

düşünceleri (İslâm-sosyalizm noktasın-

da) henüz aşamamış görünmektedir. 

Birikim çevresinin ve bu konuda onla-

ra rehberlik eden İslâmcı zevatın en 

büyük zaafları, İslâm ilim geleneğine ve 

İslâm’ın tarihsel tecrübesine vakıf ol(a)

mamaları ve İslâm konusunda gerek 

bilgi seviyesinde yetersiz kalmaları ve 

gerekse İslâm kültür uzamına yabancı 

olmalarıdır. Bu mesele ayrı bir yazının 

ve çalışmanın konusu olacak genişlikte 

olduğu için burada sadece hatırlamaya 

matuf olarak değinilmiştir…

2   İhsan Eliaçık, İslâm’ın Yenilikçileri,  c.1, 

s. 11.

3   İhsan Eliaçık, Mülk Yazıları, s. 206. 

4   İsmet Özel, Üç Mesele, s. 42.
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Fethi Ahmet Polat:
“Kur’ân’ın Ana Gayesi Hidayettir.”

Ali TEM‹Z

M. Sait Şimşek hoca-

nın hazırladığı Hayat 

Kaynağı Kur’ân Tefsiri’ne ne tür 

bir katkıda bulundunuz?

Sayın hocamın tefsirine elbette 

bazı katkılarım oldu; ancak bu 

katkılar, tefsirin temel mecrasını 

değiştirecek ya da varolan muh-

tevayı ciddi anlamda zenginleş-

tirecek katkılar olarak düşünül-

memelidir. Sadece bir öğrencinin, 

hocasının fikirlerine yönelik öne-

riler türünden mütevazı katkılar 

olarak görülmelidir. Mamafih tef-

sirin yazım sürecinden neşredil-

mesi aşamasına kadar benim de 

için bulunduğum çeşitli aşamalar-

dan bahsetmek istiyorum. Bunu, 

biraz da hoca-talebe ilişkilerine bir 

örneklik teşkil etmesi için yapı-

yorum.

Öncelikle tefsirin yazım süre-

cinden söz etmek gerekir kanaa-

timce. Hocamız bu tefsiri kısa bir 

süre içerisinde yazmış değildir; on 

yılı aşkın bir süredir bu tefsir üze-

rinde çalışıyordu. Hocanın çalış-

malarının sekteye uğradığı, gerek 

kendisinin gerekse yakınlarının 

sağlık sorunları sebebiyle uzunca 

bir dönem hocanın tefsiriyle hiç 

ilgilenemediği de olmuştur. Hatta 

yazdığı bölümlerin bir kısmı bu 

süreçte kaybolmuştur; bundan 

dolayı tefsirin bazı bölümlerini 

yeniden kaleme almak durumun-

da kaldığını biliyorum. Öyle ki bu 

durum bir süre sonra hocayı, elini 

çabuk tutmaya ve bazı bölümle-

ri fazla uzatmadan muhtasar bir 

şekilde yazmaya da sevk etmiş-

tir. Bu sebeple okuyucu, tefsirde 

bazen beklediği genişlikte açıkla-

malar bulamayabilir. 

Elbette bu süreç, tefsir yazımı 

açısından birçok zorluğu da bera-

berinde getirdi; çünkü tefsir dedi-

ğinizde çok geniş bir meşguliyet 

sahasından bahsediyorsunuz. Beş 

ciltlik bir eserin kısa olmayan bir 

zaman diliminde yazılmış olması, 

iç bütünlüğü korumayı güçleştirir. 

Bu sebeple hocamız müteaddit 

defalar tefsirini yeniden okumuş, 

bilinenden farklı yorumlarını 

çevresindekilerle paylaşmış, kimi 

zaman önceki görüşlerinden dön-

düğü olmuştur. Hocamızın sürekli 

olarak fikirlerini, benim de için-

de bulunduğum talebe gruplarıy-

la paylaşması, kimi zaman çeşitli 

görüşleri araştırmamız için bizle-

re görevler vermesi, resmî ders-

ler dışında uzun yıllar süren özel 

tefsir dersleri de Hayat Kaynağı 

Kur’ân Tefsiri’nin oluşumunda 

önemli unsurlar olarak görülme-

lidir. 

Tefsir dersleri dışında uzun-

ca bir süredir hocamızla birlik-

te devam ettiğimiz daha başka 

özel ilmî meclislerimiz de olmuş-

tur. Hususen üyesi olduğumuz 

BİLKAD (Bilgi, Kültür, İletişim ve 

Araştırma Derneği) çatısı altında 

her Salı akşamı yapılan toplantı-

ların mutfak kısmında Konya’nın 

ilim camiasından değerli ente-

lektüellerle yaptığımız müşterek 

okumalardan, şahsen büyük kaza-

nımlarım olduğu gibi hocamızın 

görüşlerinin tartışılmasına, sor-

gulanıp sağlamasının yapılmasına 

katkılar sağlamıştır. İşbu süreçle-

rin tamamına yakınında hocamla 

birlikteydim. Tüm bu süreçler-

de kendisiyle günaşırı fikir alış-

verişlerimiz oldu. Sait hocamızı 

yakından tanıyanlar bilir; karşısın-

dakinin görüşlerine önem veren 

M. Sait Şimşek’in Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri (2012) adlı eseri Beyan Yayınları arasından çıktı ve -özlü, 

nitelikli yorumlarıyla- okuyucunun ilgisine sunuldu. Tefsirin editörlüğünü yapan  Fethi Ahmet Polat’la hem 

bu tefsiri hem de genel olarak Türkçe’deki tefsirleri konuştuk.
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ve sağlam gerekçelere dayanan 

fikirlere hayat hakkı tanıyan, o 

fikirlerden benimsediklerini eser-

lerinde kullanan bir ilim adamıdır. 

Bu çerçevede benim de Hayat 

Kaynağı Kur’ân Tefsiri’ne katkıla-

rım olmuştur sanırım.

Tefsire bir başka açıdan yaptı-

ğımız katkı, eserin Beyan Yayınları 

arasında çıkacak olmasından 

sonraki süreçte verdiğimiz tek-

nik destek olmuştur. Kitabın 

dizaynı, yazımda dikkat edil-

mesi gereken hususlar, ayet 

metinlerinin gözden geçiril-

mesi, meallerin kontrol edil-

mesi, tefsir metninin yazım 

kuralları ve imla açısından 

kontrolü gibi okuyucunun 

ilk elde dikkat edeceği konu-

larla ilgili çeşitli müdahalele-

rim ve önerilerim de oldu. 

Tabiatıyla bunların bir kısmı 

hocam tarafından kabul 

gördü ve dikkate alındı, bir 

kısmı ise değerlendirilmedi.

Hocamın tefsirine yap-

tığım katkıların sonuncusu, 

muhtevayla ilgili sunmuş 

olduğum öneriler ve getir-

miş olduğum eleştirilerdir. 

Buradaki eleştiri kelimesini 

lütfen menfi anlamda alma-

yalım. Bana göre tefsirin çok 

önemli bir kısmı, benim de 

savunduğum görüşlerden oluşu-

yor; ancak elbette katılmadığım 

yahut önerdiğim şekliyle tefsire 

alınması durumunda daha uygun 

olacağını düşündüğüm yerler 

olmuştur. Buraları da son derece 

açık bir dille hocamızla tartış-

tık. Bu tartışmalar münasebetiyle 

hocamla hemen her gün bir araya 

gelmişizdir; zaten hocamızın soh-

betlerinde lüzumsuz konular pek 

fazla gündeme gelmez. Özellikle 

tefsirini yazdığı dönemde şuna 

çok şahit oldum: Hocamın kafa-

sında hemen her gün ayrı bir 

problem olurdu ve bazen sadece 

o konuyu paylaşmak için odamı-

zı teşrif ederdi. Teknik düzeyde 

olduğu gibi muhteva açısından da 

hocam, kendisinden farklı düşün-

düğüm meselelerin bir kısmında 

önerilerimi dikkate aldı, bir kısmı-

na ise tefsirinde yer vermedi.

Türkiye’de Kur’ân üzerine 

yapılan çalışmaları yeterli buluyor 

musunuz?

Bu cevaba aklı başında hiç 

kimsenin evet diyemeyeceği orta-

da; ancak Türkiye’de Kur’ân üzeri-

ne yapılan çalışmalardan bir nebze 

de olsa bahsetmeden vereceğimiz 

cevabın bir anlamı olmaz. Sait 

hocamızın tefsirinin oturduğu 

tarihsel arka planı ve anlamsal 

çerçeveyi tespit açısından da 

bu bilgilerin önemli olduğu-

nu düşünüyorum.

Özellikle Cumhuriyet 

Türkiye’sinde Kur’ân ve tef-

sir çalışmaları dediğimiz-

de Kur’ân’ın Türkçeleştirme 

çabaları akla gelir. Doğrusu 

Kur’ân’ın Türkçeye tercüme 

edilmesinin tarihi oldukça 

eskidir; fakat İttihatçı söy-

lemin devlette söz sahibi 

olmasından sonra Türkçe 

Kur’ân ve Türkçe tefsir çalış-

maları hız kazanmıştır. Bu 

da bize Türkiye’deki meal 

çalışmalarının siyasî kon-

jonktürden bağımsız gelişme-

diğini gösteriyor. İttihat ve 

Terakki hareketinin Türklük 

ve Türkçecilik konusunda-

ki hassasiyetleri, dinin kut-

sal metinleri de dâhil elle-

rinin uzandığı her alanı 

Türkleştirmek ve Türkçeleştirmek 

sevdasına düşmelerine yol açmış-

tır. Bu meyanda resmî yollarla 

Elmalılı Hamdi Yazır’dan Kur’ân’ı 

tercüme ve tefsir etmesinin talep 

edilmesi, Cumhuriyetin ilk yıl-

larına dair Kur’ân ile ilgili en 

önemli dinî çalışma olarak görü-

lebilir. Esefle belirtmek isterim ki 

cumhuriyetin ilanından bugüne, 

ülkemizde Kur’ân’ın tercüme ve 

Esefle belirtmek isterim ki 
cumhuriyetin ilanından bugü-
ne, ülkemizde Kur’ân’ın ter-
cüme ve tefsirinde Elmalılı’nın 
Hak Dini Kur’ân Dili henüz aşı-
lamamıştır. Türkiye’de bugüne 
kadar pek çok Kur’ân meali 
basıldı. Bu meallerin bir kısmı, 
özgün çalışmalar niteliğinde. 
Bazı mealler ise Batı’da yahut 
İslâm dünyasının bir başka 
bölgesinde yapılmış çalışma-
lardan etkilenmiş meallerdir. 
Bazı mealler ise aslında tefsir 
olarak kaleme alınan eserlerin 
meal kısımlarıdır.

Fethi Ahmet 
Polat
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tefsirinde Elmalılı’nın Hak Dini 

Kur’ân Dili henüz aşılamamıştır. 

Türkiye’de bugüne kadar pek çok 

Kur’ân meali basıldı. Bu meallerin 

bir kısmı, özgün çalışmalar nite-

liğinde. Bazı mealler ise Batı’da 

yahut İslâm dünyasının bir başka 

bölgesinde yapılmış çalışmalardan 

etkilenmiş meallerdir. Bazı mealler 

ise aslında tefsir olarak kaleme 

alınan eserlerin meal kısımlarıdır.

Kur’ân ve tefsir sahasındaki 

çalışmalarda devletin tepeden 

inmeci tavırlarla yönlendirici 

olma çabaları Türkiye’de etkili 

olsa da zamanla işler farklı bir 

mecraya akmıştır. Dinî çalışma-

larda statükonün belirleyici rolü 

zamanla azalmış, sivil çalışmalar 

hız kazanmıştır. Dinî çalışmala-

rın resmî söylemlerin gölgesin-

den kurtulmasıyla Kur’ân ve tefsir 

çalışmalarının da rengi değişmiş, 

Türkiye’deki Kur’ân çalışmala-

rının amacı ve yöntemine dair 

her mahfilde ciddi sorgulamalar 

yapılmıştır. Hayat Kaynağı Kur’ân 

Tefsiri’nin de böyle bir süreç çeri-

sinde şekillenen sivil bir tefsir 

çalışması olduğunu vurgulayalım.

Türkiye’de Kur’ân’la ilgili çalış-

malar, çoğunlukla Osmanlı’dan 

bu yana devam eden gelenek-

sel eğitim çerçevesinde yürütül-

mekte iken 50’li yıllarla birlikte 

solunan görece özgürlük hava-

sının ardından dindarlar önce-

likle farklı anlama yöntemlerine 

meyletmiş, 60’lı yıllardan itibaren 

tartışmalar Kur’ân merkezli çalış-

malara yönelmiştir. Osmanlı’da ve 

Cumhuriyetin ilk yıllarında din 

eğitimi, hatta Kur’ân eğitimi sade-

ce klasik metinleri okumak ya da 

Kur’ân’ın orijinal metnini tilavet 

etmekten ibaret iken bu dönem-

den sonra Kur’ân’ın ne dediği 

aranıp sorulur olmuştur. İlk kez, 

geçtiğimiz asrın son çeyreği dolar-

ken Kur’ân merkezli çalışmalar 

Türk okuyucusunun gündemine 

girmeye başlamıştır. Sait hocamı-

zın tefsirinin bu sürecin bir ürünü 

olduğu, dikkatli okuyucuların 

gözünden kaçmayacaktır.

Türkiye’de Kur’ân’a dönüş 

söylemine zemin hazırlayan 

ortamı, Müslümanların, için-

de bulundukları geri kalmışlık 

durumunun sebeplerini sorgular-

ken ulaştıkları bir cevapta bul-

duklarına dikkat etmeliyiz. Bu 

cevap, Müslümanların kendile-

riyle dinleri arasında kapatılması 

çok büyük boşluklar bulundu-

ğu şeklinde sıklıkla seslendirilen 

bir tespitten ibaretti. Bu cevabın 

ardından doğal olarak şu sorular 

sökün etmişti: Dinimizle aramız-

daki bu boşluğun sebebi ya da 

sebepleri nelerdir? Bu boşluğu 

kapatma yolunda atılması gere-

ken adımlar neler olabilir?

Bu sorulara verilen pek çok 

cevap olsa da şu birkaç ceva-

bın, kendinden sonraki süreci 

de şekillendiren cevaplar oldu-

ğunun altını çizelim: İlk olarak 

Müslümanlar dinleriyle aralarına 

koydukları mesafeleri kaldırmak 

durumundadır. Bunu yapmak 

için de yeniden dine, kendimizi 

kaybettiğimiz noktaya dönmeli ve 

hem bireysel (teorik) hem de top-

lumsal (pratik) yönüyle dinimi-

zi yeniden öğrenmeliydik. İkinci 

olarak dine dönüşte referans 

almamız gereken sahih kaynakları 

tespit etmeliydik. Üçüncü olarak 

tespit edilen bu kaynakları anlama 

yöntemlerine, uygulama tarzlarına 

dair ilmî bir altyapı oluşturmalıy-

dık. Dördüncü olarak bu altya-

pı üzerinde bize ait kavramların 

neler olduğunu tespit etmeli ve 

bu kavramları başkalarına bırak-

mayıp kendimiz tanımlamalıydık. 

Beşinci olarak bu anlama yön-

temleriyle üretilen dinî bilgi için 

dar ya da geniş ölçekli uygulama 

alanları oluşturmalıydık. Hayat 

Kaynağı Kur’ân Tefsiri, denebi-

lir ki baştan sona bu sorulara 

verilmiş cevaplardan oluşuyor. 

Okuyucu, sadece bu sebeple bile 

çok rahat bir tefsir okuması yapa-

caktır sanıyorum.

Türkiyeli Müslümanların son dönemde Kur’ân metni 
ile dolaysız bir şekilde buluşmasında en büyük pay, 
Mısırlı mütefekkirlere aittir. Özellikle tefsir sahasında 
iki isme; Muhammed Abduh ve Seyyid Kutub’a işaret 
etmezsek süreci asla doğru okumuş olmayız. Bu iki 
ismin yanına eklenmesi gereken bir başka isim de 
Pakistanlı Ebu’l-A’lâ el-Mevdudî’dir. Sait hocanın tef-
sirinde bu üç ismin fikirlerinin son derece etkili oldu-
ğunu gördüm. Özellikle Abduh, kanaatimce, tefsirin 
fikrî açıdan ana omurgasını oluşturan fikirlere yön 
veren isimdir; ancak hocamız tefsirinde bu omurganın 
üzerine şahsi birikimiyle çok şey katmıştır.
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Türkiyeli Müslümanların son 

dönemde Kur’ân metni ile dolay-

sız bir şekilde buluşmasında en 

büyük pay, Mısırlı mütefekkirlere 

aittir. Özellikle tefsir sahasında 

iki isme; Muhammed Abduh ve 

Seyyid Kutub’a işaret etmezsek 

süreci asla doğru okumuş olma-

yız. Bu iki ismin yanına eklenmesi 

gereken bir başka isim de Pakistanlı 

Ebu’l-A’lâ el-Mevdudî’dir. Sait 

hocanın tefsirinde bu üç ismin 

fikirlerinin son derece etkili oldu-

ğunu gördüm. Özellikle Abduh, 

kanaatimce, tefsirin fikrî açıdan 

ana omurgasını oluşturan fikirlere 

yön veren isimdir; ancak hocamız 

tefsirinde bu omurganın üzerine 

şahsi birikimiyle çok şey katmıştır.

Yukarıdaki üç ismin ve Sait 

Şimşek hocanın, Kur’ân tefsiri-

nin gayesine verdikleri cevapları 

sıralarsak Hayat Kaynağı Kur’ân 

Tefsiri’nin nasıl bir tefsir olduğunu 

da tespit etmiş oluruz. Hepsi için 

de tefsirin ana gayesi, Kur’ân’ın 

ana gayesi ile paralellik arz etme-

lidir. Kur’ân’ın ana gayesi hida-

yettir. Haliyle eğer tefsir hayata 

dair Kur’ân’ın bir önerisi olduğu-

nu ortaya koyabiliyorsa anlamlıdır 

ve Kur’ân’ın iniş amacına uyan 

bir faaliyettir. Tumturaklı sözlere, 

ağdalı bir dile, hayattan kopuk 

anlatılara ya da hayatın sadece bir 

yanına dair çözümlere sahip tefsir-

ler, Kur’ân’ı, temel maksadı olan 

hidayetle buluşturamayan tefsir-

lerdir. Bu yüzden, örneğin Abduh, 

tefsiri, Allah’ın muradından uzak-

laştıran ya da Allah’ın muradına 

yaklaştıran tefsirler olarak ikiye 

ayırır.

Temel argümanlarının, 

Kur’ân’ın mübîn (açıklayıcı 

ve anlaşılır) bir metin olduğu-

nu savunan bu söylem sahipleri, 

Kur’ân’da anlaşılmayan bir unsur 

varsa bunun, kesinlikle Kur’ân 

dışı bir sebebe bağlı olduğunu 

ileri sürmektedirler. “Kur’ân’da 

sadece belirli şahıslar için açık 

olan manalar vardır ki sıradan 

insanlar bunları anlayamaz.” 

demek, bu isimlerin kabul edebi-

leceği bir şey değildir. Bu sebeple, 

Kur’ân’ın bir zâhir bir de batın 

anlamı olduğu, esas mananın 

zâhir anlamın ötesinde, batında 

yer aldığı şeklindeki iddialara şid-

detle karşı çıkmış, bu yaklaşımla-

rın, yeni yeni Kur’ân’lar üretmekle 

aynı şey olduğunu söylemişlerdir. 

Sırf bu yüzden Kur’ân’ı bilim-

sel veriler ışığında tefsir etme-

nin, tefsirlere aslı astarı olmayan 

rivayetleri doldurmanın, özellikle 

İsrâiliyyât rivayetlerini kullanarak 

ayetleri izah etmenin kesinlikle 

yanlış olduğunu savunmuşlardır. 

Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri’nde 

daha sade bir dilin kullanılması 

da aslında tam olarak bu bakış 

açısına hizmet eder. Dolayısıyla 

Türkiye’deki pek çok tefsir çalış-

ması bulunduğu doğrudur; ancak 

bu kadar tefsirin yeterli olduğunu 

söylemek mümkün değildir.

Bugünün Türkiye’sinde yeni bir 

tefsire ihtiyaç var mıydı?

“Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân 

gençleşiyor.” şeklinde çok sev-

diğim bir söz vardır; hakikat, 

Kur’ân, özünde bir metin olsa da 

geçen zamana karşın genç kalmayı 

başarıyor. Hatta genç kalmak bir 

yana, zamanın ilerlemesiyle doğru 

orantılı bir şekilde muhatapları-

nı etkileme gücü artıyor. İnsanlık 

büyük ideolojiler çağından geçti; 

kendilerince kutsadığı sistemlerin 

insanlığı nasıl mahvettiğini, top-

lumsal dokuyu nasıl bozduğunu, 

milletleri birbirine nasıl düşman 

ettiğini çok da uzun olmayan bir 

süre önce müşahede etti. Sonunda 

bu sistemlerin en iddialısının bile 

insana huzur vermekten uzak 

olduğunu anladı. Gelip durduğu 

son dönemeçte insanlık, “Artık 

sonu geldi.” denen dinlerin yeni-

den ve daha güçlü bir şekilde 

döndüğünü keşfetti. Bu nokta-

da dinlerin kurtarıcı metinleri 

yoğunlukla irdelenmeye başlan-

dı; çünkü insanlar, hiçbir dinin, 

kutsal metinleri olmadan ayakta 

kalamadığını, hayata dair öneriler 

sunamadığını tespit etti. Bu açıdan 

dinlerin kutsal metinleri yeniden 

incelenmeye başlandı. 

Tam da bu noktada, Kur’ân’ın 

özgün tek  ilâhi metin olduğu 

gerçeği dost düşman herkes tara-

fından görüldü. Müslümanların 

muazzam bir diriltici güce 

sahip olduğu, bugün belki de 

Müslümanlardan çok daha fazla 

modern dünya tarafından kabul 

ediliyor. Dolayısıyla günümüzde 

insanlık, Kur’ân tefsirlerine her 

dönemden çok daha fazla muh-

taçtır. Filhakika tefsir, bugüne 

kadar çoğunlukla Müslümanların 

dâhilî bir ihtiyacı olarak algılan-

mış ve çoğunlukla bu ihtiyaca 

uygun şekilde gelişmişti; oysa 

artık içe kapanıp kalmanın müm-

kün olmadığı bir küresel dünyada 

yaşıyoruz. Kur’ân’ın bu dünyaya 

dair herhangi bir sözünün ola-

mayacağını elbette söyleyemeyiz. 

İhtiyaç, bugün çok daha büyük 

boyutlara ulaşmıştır; yerel ihtiyaç-

lardan çıkıp küresel bir ihtiyaca 

dönüşmüştür.
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Hayat Kaynağı Kur’ân 

Tefsiri’nin tefsirler içinde yeri 

neresidir?

Bu soruya yukarıdaki izah-

lardan hareketle cevap verilmeli 

sanırım. Günümüzde tefsir yazımı 

geçmişe kıyasla çok daha büyük 

bir ihtiyaç halini almışsa, o zaman 

bu büyük ihtiyacı karşılayacak 

şekilde tefsirlerin kaleme alınması 

gerekir; yani düne cevap veren 

yahut sadece yerel çapta iş görecek 

kapasiteye sahip olan tefsirlerle 

Müslümanlar mevcut süreci yöne-

temez, daha ileri götüremezler. O 

halde kapsamlı ve herkes tarafın-

dan okunmaya değer eserler ortaya 

konmalı. Bunu söylerken herkese 

yaranan, sadece suya yahut sadece 

sabuna dokunan eserler üretilmeli 

demiyorum; aksine, Kitab’ın sahi-

bine yaranmak dışında hiçbir kay-

gısı olmayan, hem suya hem de 

sabuna dokunan eserler üretilmeli 

diyorum. Kendimiz kadar başka-

larını da düşünen, kendimizinki-

ler kadar başkalarının dertlerinin 

de önemli olduğunu fark eden ve 

ettiren çalışmalardan bahsediyo-

rum. Kanaatimce böyle bir çalış-

ma, ilgi merkezine insanı almalı ve 

Yaratıcı tarafından insana bahşedi-

len imkânları sorgulayarak insanlı-

ğa dünya ve ahiret mutluluğunun 

yollarını gösterebilecek bir söy-

lemle ortaya çıkmalıdır. Doğrusu 

insanlar kendi akıllarıyla dünya-

larını mamur edecek imkânları 

üretebildiler; sanayide, teknolo-

jide tarihte eşi görülmemiş sevi-

yelere ulaştılar, ancak iç huzuru 

bulma konusunda hâlâ çok geri-

deler. Gerçek şu ki Müslümanların 

tarihte tecrübe ettikleri her başa-

rı, bu iç huzuru yakaladıkları 

dönemlerde gerçekleşmiştir. Bunu 

kaybettikleri dönemlerde ise başa-

rılarını da yitirmişlerdir. Hicaz 

Yarımadası’ndan çıkan bir avuç 

insanın Bizans ve Sasanî sarayla-

rındaki entrikalarla baş ederek bir 

huzur toplumu kurabilmesi, her-

halde çok güçlü bir siyaset eğiti-

mi almış olmalarıyla ilgili değildi. 

Bu başarının altında yatan sebep, 

Kur’ân rengini ve kokusunu üze-

rinde taşıyan mefkûre insanlarının 

var olmasıydı. Böyle bir toplum, 

bu toplumun kurucu metni olan 

Kur’ân’ı doğru anlamak, hakkıyla 

yaşamak ve tüm hakikatiyle anlat-

mak yoluyla tesis edilebilmişti.

Kur’ân, sayfalarını yalnızca 

cennet ya da cehennem sahne-

lerinin süslediği bir kitap değil-

dir; aksine bundan çok daha 

fazla miktarda hayata dair iddia-

ları, önerileri olan ayetler içerir. 

Kur’ân, her şeyden önce insanlara 

bir medeniyet projesi sunar; onla-

rı, en alt mertebedeki insanlar 

olsalar bile, ellerinden tutup kal-

dırır ve ideal bir toplumun idealist 

bireylerine dönüştürür. Dinin tra-

fiğe dair bir önerisi vardır, mesai 

saatlerine dair bir önerisi vardır, 

çevreye dair bir önerisi vardır; 

kısacası insanca bir hayat sürmeye 

dair her konuda dinin bir önerisi 

vardır. Müslümanlar, bilimi dahi 

bir Müslüman projeksiyonuy-

la okurlar. İştigal ettiği alan her 

ne ise, Müslüman’ın o alandaki 

meselelere yaklaşımını belirleyen 

projeksiyon Kur’ân’dır. Tabii ki 

bu, söz konusu önerilerin somut 

bilgiler, hap şeklindeki çözümler 

olarak Kur’ân’da yer aldığı anlamı-

na gelmiyor. 

Sait hocamızın tefsiri, yukarıda 

temas ettiğimiz hususların tama-

mına değinen bir tefsirdir. “Din, 

insanoğlunun bireysel ve top-

lumsal bazda ihtiyaçlarına hangi 

cevapları vermiştir?” sorusunun 

cevabını bulmayı hedef edinmiş 

bir tefsirdir. Nitekim tefsirin adı 

da bu içeriğe uygun seçilmiştir. Bu 

sebeple hocamızın tefsirinde bazı 

okuyucuların bir tefsirden bekle-

diği bazı açıklamaları bulamama-

ları normaldir. Örneğin, okuyucu 

bu tefsirde tespih çekilirken nelere 

dikkat edileceğini, mübarek gün 

ve gecelerin hangileri olduğunu, 

bu gecelerde hangi duaların oku-

nacağını, evlere hangi duaların 

asılacağını, üzerimizde yahut ara-

bamızda hangi muskaların taşı-

nacağını; cariyelerin hukukunu, 

kuyuların temizlenme şartlarını, 

börtü böcekle ilgili Kur’ân’da 

var olduğu iddia edilen detay-

lı bilimsel verileri bulamayacak-

tır; ancak uluslararası ilişkilerde 

halkı Müslüman ülkelerin diğer 

ülkelerden farklı olarak nasıl bir 

siyaset izlemeleri gerektiği, amele 

dayanmayan duaların Allah katın-

da nasıl bir değeri haiz olduğu, 

Kur’ân’ı anlamadan okumanın 

Müslümanlara ne gibi bir faydası 

olacağına dair yeterli bilgiye ulaşa-

bileceklerini söyleyebilirim.

Hayat Kaynağı Kur’ân 

Tefsiri’nden azami istifade için 

önereceğiniz bir okuma rehberi var 

mıdır?

Yukarıda bahsettiğim husus-

ları dert edinen bir tefsirle karşı 

karşıya olduğumuzun farkında 

olarak okumaya başlarsak, Hayat 

Kaynağı Kur’ân Tefsiri’nden hak-
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kıyla istifade ederiz. Tefsir bu 

bakış açısıyla okunmadığında, 

birçok eksiklikler içerdiği düşü-

nülebilir. Bahsettiğimiz arka plan-

dan hareketle tefsiri okuyanların, 

öncelikle iyi bir meal kültürü-

ne sahip olmaları da tefsirden 

istifadeyi arttırır kanaatindeyim. 

Hocamızın tefsirinin meal kısmı, 

en azından bazı meallerden farklı 

olarak, Kur’ân’ın zahir anlamla-

rını öne çıkarır tarzda kaleme 

alınmıştır. Burada temel amaç, 

okuyucuyu mümkün olduğu 

kadar Kur’ân’ın anlam dünyasıyla 

buluşturmak ve çeşitli tedailerin 

okuyucunun bizatihi kendi zihin 

dünyasında oluşmasını sağlamak-

tır. Hatta bu bakış açısından dola-

yı yer yer  tefsirde Türkçenin 

güzelliğinden ödün verildiği bile 

düşünülebilir. Mesela, bir zamir 

birkaç kez tekrar edilmişse yahut 

cümlenin öğelerindeki sıralamada 

Türkçe zevkini tam olarak yansıt-

mayan yapılar kullanılmışsa ya da 

tahsis ifadelerini yansıtmak ama-

cıyla aşırı vurgulu olduğu düşü-

nülen cümleler kurulmuşsa, bun-

ların tamamı Kur’ân’ın zahir anla-

mını yalın bir şekilde okuyucuya 

ulaştırma gayesiyle yapılmıştır. 

Kur’ân’ı meallendirirken takip 

edilmesi gereken yolun da yuka-

rıda anlattıklarımızdan farklı 

olmadığını düşünüyorum; çünkü 

Kur’ân, sıradan bir metin değil-

dir. Beşerin kullandığı bir dille 

inmiştir; ancak benzeri, bir beşer 

tarafından asla ortaya konamaya-

cak nitelikte bir metindir. Evet, 

Arapça bir metindir; ancak yük-

sek karakterli bir Arapça metindir. 

Bir din kitabıdır; ancak kıyamete 

kadar tüm insanlığın dinle ilgili 

problemlerini çözme iddiasında 

özgün bir dinî metindir. Maalesef 

pek çok mealde dil becerileri orta-

ya konurken Kur’ân’ın bu özelli-

ğine gereğince dikkat edilmemek-

tedir. İlk elde kulağa hoş gelen 

ve Türkçe açısından öyle olması 

gerektiği de düşünülen pek çok 

ifade, kısa bir süre sonra büyüsü-

nü yitirebilmektedir; oysa Seyyid 

Hüseyin Nasr’ın da ifade ettiği 

gibi; “Hakikatleri süslü püslü 

söylemeye gerek yoktur; onların 

gücü hakikat olmalarındadır ve bu 

güç son derece etkilidir.” Öteden 

beri Hamdi Yazır mealinde akıcı 

bir Türkçe kullanılmadığına dair 

çeşitli eleştiriler yapılır; ancak 

Hamdi Yazır meali Türkiye’de hâlâ 

en özgün mealdir. Bence bu etki-

sini, Kur’ân’ın zahir anlamlarını 

olduğu gibi yansıtma hassasiye-

tine sahip olduğu için kazanmış-

tır. Hayat Kitabı Kur’ân Tefsiri de 

bu özellikte bir meal çalışmasına 

sahiptir. Elbette mealin başarısını 

zaman gösterecektir.

Ciddi bir meal alt yapısı olma-

dan hocamızın tefsirinden tam 

olarak istifade edilemeyeceği gibi 

diğer kaynaklar göz ardı edile-

rek yalnızca bu eserin okunması, 

eserden çok az istifade edilmesi-

ne sebep olur. Dolayısıyla tefsiri 

hem meal hem de tefsir açısın-

dan mukayeseli bir okumaya tabi 

tutmakta fayda var. Bir tefsirin 

kıymeti, çoğu zaman eksik kişi-

sel değerlendirmelerle heba edi-

lir; oysa bir tefsir, ancak farklı 

tefsirlerle mukayeseli bir şekilde 

okunduğu zaman gerçek anlamda 

değerlendirilir. Hocamızın tefsiri 

de bu gözle okunursa, diğerle-

rinden farklı olarak yoğunlukla 

güncel meselelere temas ettiği, 

ancak bunları sıradan bir üslup ve 

değerlendirme eşliğinde ele alma-

dığı görülecektir. Tefsir çalışma-

larına yeni bir renk katacağına 

inandığım Hayat Kitabı Kur’ân 

Tefsiri’nin, hak ettiği ilgiyi görme-

sini ümit ediyorum.

Türkiye’de Kur’ân’la ilgili çalışmalar, çoğunlukla 
Osmanlı’dan bu yana devam eden geleneksel eğitim 
çerçevesinde yürütülmekte iken 50’li yıllarla birlikte 
solunan görece özgürlük havasının ardından dindar-
lar öncelikle farklı anlama yöntemlerine meyletmiş, 
60’lı yıllardan itibaren tartışmalar Kur’ân merkezli 
çalışmalara yönelmiştir. Osmanlı’da ve Cumhuriyetin 
ilk yıllarında din eğitimi, hatta Kur’ân eğitimi sadece 
klasik metinleri okumak ya da Kur’ân’ın orijinal met-
nini tilavet etmekten ibaret iken bu dönemden sonra 
Kur’ân’ın ne dediği aranıp sorulur olmuştur. İlk kez, 
geçtiğimiz asrın son çeyreği dolarken Kur’ân merkezli 
çalışmalar Türk okuyucusunun gündemine girmeye 
başlamıştır. Sait hocamızın tefsirinin bu sürecin bir 
ürünü olduğu, dikkatli okuyucuların gözünden kaç-
mayacaktır.



120 Umran TEMMUZ 2012

DEĞERLERİN YAPI BOZUMU SONRASI
YENİ ZIMNİ DİN ARAYIŞLARI MI?

Naci CEPE

H er tür olağanüstülük ve 

anormalliklerin bulundu-

ğu çağda insanın fıtratını kirle-

ten, yaşamın doğal yaşayış akti-

vitelerini statikleştiren belirsiz-

liğe maniple eden kozmik bir 

zamanda yaşıyoruz.

Dünyanın nüfusu arttıkça hiç 

kuşkusuz yaşamın ve yaşama-

nın sorunları da hiç eksilmeden 

artıyor. Modern seküler kültür; 

kosmosda bulunan insanın biri-

ken sorunlarına karşı bir önlem 

aldırmıyor. Ancak çözümsüzlük 

dayatmasıyla çaresiz bırakılmak 

isteniyor. Bireyselleşen bu zavallı 

insan yalnız kendini düşünüyor. 

Kendi ile ilgili tüketim toplu-

muna yönelik talepler oluşturu-

yor. Bu taleplere ulaşamadığında 

başta eşi ve aile bireyleri daha 

fazla çalışmayı öngörebiliyor. 

Tatminsiz duyguların yoğunluğu 

ve her tür aşırı isteklerin varlığı, 

insanı düşüncesizce aldığı yeni 

kararların peşinden sürüklüyor. 

Hiç bitmeyecek ve gün geçtik-

çe daha da çoğalacak istekler 

daha fazla çalışmaya daha fazla 

para kazanmaya yönlendiriyor. 

Kazandıkça bir üst isteğe sahip-

lenme meyli de ister istemez 

artıyor. Kazanımlarıyla varsılla-

şan modern seküler bireylerin 

toplumsal yapı içinde statüsü 

de değişebiliyor. Ama başta aile 

bağları ve yapısında sorumlu-

luğu örten hatta eziyete dönü-

şen riskler de çoğalıyor. Ailede 

gerekli gereksiz her şeye duyu-

lan arzular, hem müsrifliğe hem 

de gereksiz ve tatminsiz tutkula-

ra kapı aralayabiliyor. Kullanılan 

kredi kartları ödenemiyor. 

Aileler bu nedenle parçalanıyor. 

Hatta bu borç trafiğinin yoğun-

luğu intiharlara bile sürükleye-

biliyor.

Sonuçta, bireyin kendi adına 

kazandıkları, sınırsız bir özgür-

lük anlayışıyla kollektif bir daya-

nışma sorumluluğunu bile unut-

turabiliyor.

Toplumsal bir varlık olan 

insan, katı bireycilik mantali-

tesiyle iğdiş hale getirildikten 

sonra toplumsal özgürlük talep-

lerine bile sıcak baktırılmıyor. 

Kendi kendini sömürgeleştirtme 

ile küreselleşme politikalarının 

köleliğine yeni katılımlar sağla-

nıyor. Toplumun ihtiyacı olan en 

gerekli isteklerine karşı sağırlaş-

tırılıyor ve köleleştiriliyor. Ortak 

değerleri ortak birliktelik içinde 

ortak çözüm arama trafiği aka-

mete uğrayabiliyor. Biz olma, 

bizleşme bilinci çok büyük  eroz-

yonlara uğruyor. Bütün yaşanan-

lar ve yaşadıklarımız bireyciliğin 

beynimize ve yüreğimize söz 

sahibi olabilme egemenliğinden 

başka bir şey değil. 

Seküler modern yaşama biçi-

mi zirve noktadayken toplumun 

varlıklı kesimine ifrat anlamda 

verdiği zararlar nasıl da ruhsal 

dengesizlikler oluşturabiliyor. 

Ayarı kaçmış statü ve imaj yarış-

larında insanın asli değerleri de 

yıpranıyor. Merhametin kaynağı 

olan vicdan bile işlevsiz konuma 

indirgenebiliyor.

Toplumun yoksul kesiminde 

yaşayanlar da sömürülerek sürü-

leştirici politikaların önünde 

umarsız bırakılabiliyor. Üretim 

ekonomisinde gelirlerin soygun 

ve vurgun ekseninde paylaşıl-

ması söz konusu. Tüketim eko-

nomisinde lüks ve israfın devasa 

boyutlara tırmandığı, ekonomik 

kazancın dağıtımında adaletsizce 

uygulamaların var olduğu bir 

dünyada yoksul olanların sayı-

sı sınırını kırmış, dahası açlık 

sınırında mesafeler almış bulun-

maktadır. Dünyada ve ülkemiz-

de artık açlıktan ölen insanlar 

bir rastlantı olmaktan çıkmış, 

sıradan bir vaka halini almıştır.

Tüketim çılgınlığının bir 

yaşam tarzını dayatması neti-

cesinde en çok mağdur edilen 

yoksul kesimde hiç bitmeyen 

cinayet, darp, hırsızlık ve adi 

olayların enva-i çeşidini berabe-

rinde taşıyabiliyor. Suç işleme 

oranları her gün her saat eskisin-
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den daha fazla artıyor. Açlık ve 

ahlaki sefaletin ürkütücü artışı 

toplumun güvenini ve güvenli-

ğini de tehdit ediyor.

“Allah’ın fethedilen ülkeleri 

halkının mallarından peygam-

berine verdiği ganimetler, Allah, 

peygamber, yakınları, yetimler, 

yoksullar ve yolda kalmışlar için-

dir. Böylece o mallar içinizden 

yalnız zenginler arasında dola-

şan bir devlet olmaz. Peygamber 

size ne verdiyse onu alın, size 

ne yasakladıysa ondan sakının. 

Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın 

azabı çetindir.” (59/7)

Dünyanın şirazesini bozan 

dengesizliklerin bir kısmı ayetin 

içinde anlaşılır biçimde apaçık 

beyan edilmiş.

Bu gün dünyada toplanan 

gelirin, verilere göre %90’ı müt-

ref azınlık elinde tutuluyor. %8’i 

üretim yapanlar, geri kalan %2’si 

de çalışanlar tarafından sadece 

yaşayacak kadar ihtiyaçlarını 

karşılar durumda.

Dünyanın gelirini büyük kıs-

mını ellerinde tutan ülkelerin 

mütrefleri, uluslararası entegras-

yon içinde oluşan yapılanmaların 

içinde nasıl da bencil bir işbir-

likçilik sergiliyorlar. Zadegânlar/

komprodorlar öncelikle ülkele-

rinin değil kendilerinin kalkın-

malarını isterler. Beynelmilel ser-

mayenin dini, hiç kuşku yok ki 

paradır. Çalışma alanı ise serbest 

piyasa. Bu gibi kimlik sahipleri-

nin vatanları da yoktur. Aslında 

bu tiplerin vatanları olsa bile 

esasında rantlarının katlandığı 

her yer vatanları sayılır. Mele ve 

mütref azınlığın, yaşadıkları coğ-

rafyadaki halkın emek gücünü 

kullandıkları da yetmiyormuş 

gibi yaşadıkları ülkenin nimet-

lerinden sınırsız biçimde yarar-

lanmaları da cabası. Rantçılar 

kendilerinin can ve mal güven-

liğinin tehdidini hissettiklerinde 

bir tehlike ile yüz yüze gelmeden 

önce kazanç elde ettikleri coğ-

rafyadaki gelirlerinin 5/3’ünü ya 

da daha fazlasını teminat veren 

başka ülkelere transfer etmek 

suretiyle güvenliklerini güvence 

altına alabiliyorlar. Yazılı basın-

da konuyu irdeleyen ekono-

mistlerin araştırmacı yazılarını 

okumak isteyenler böylesi gayri 

ahlaki fütursuzluğu çok rahat 

görebilirler.

İnsanın fıtratına ve inanç 

değerlerine yönelik saldırıları 

gerilime dönüştürmenin neden-

leri şöylece özetlenebilir: Yalan, 

talan, fakirlik, rüşvet, yozlaşma, 

yabancılaşma, sığlık, ikiyüzlü-

lük, yalnızlaştırma ve hayatın 

ilerlemesini engelleyen bütün 

yasaklardır.

Küresel faşist emperyallerin 

hedefinde başta İslâm ülkeleri 

var. İslâm’ı düşman ilan etmiş 

hasta ruhlar, sömürgeleştireme-

dikleri müslüman ülkeleri, başta 

dinlerini hedef almaktan ziyade 

en direkt yollarla inanç değerle-

rinden soğutarak ve uzaklaştıra-

rak koparmak için özel efor sarf 

etmektedirler.

Bir yandan, vicdanları ve 

merhameti çökertecek duygu 

kirliliklerini üretmişler, diğer 

yandan da akıl kirliliklerini ve 

kafa karışıklıklarını meydana 

getirmeyi temel şart görmüşler. 

Küresel faşist emperyallerin dün 

ve bugünkü stratejik değişmez 

temel ilkeleri şudur: Dünyadaki 

bütün Müslümanları bir mez-

hep ve meşrep çatışmalarının 

içine sokup bölerek zayıflatmak. 

Sonra da parçalama sürecine ara 

vermeden -süreci iki yüz yıl-

dır nasıl sürdürdülerse- artan 

husumetle çalışmalarına devam 

etmek.

Dünyamızı ve İslâm ülkele-

rini de bekleyen bir başka teh-

like de sekülerleştirmeye alıştı-

ra alıştıra bir yaşam felsefesini 

inşa ederek önce dini inançları 

çökertmek, sonra da ruhların ve 

zihinlerin karartılması. 

İnanç, bütün insanlığın yaşa-

ma ümididir. Stratejik operas-

yonlara boyun eğmeyen, sömür-

geleşmeye evet demeyen, aşkın 

değeri olan tek inanç sistemi 

İslâm’dır.

Mabetsiz Din Anlayışları 

Postmodern seküler kültü-

rün, insanlığı inançsızlığı salık 

veren bir başka çekim alanına 

yönlendiriyor. Sanal projeleri 

empoze eden veya simüle eden 

aygıtlar hiç durmayan bir aktivi-

te içindedirler.

Günümüz insanı, gündemle-

rini ve yaşam tarzlarını belirle-

yen imajlara ve o imajın içerdiği 
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değerlere maalesef tapınır hale 

gelmiştir/getirilmiştir.

Her şeyi para ile çözebileceği 

sanısında olan zavallı modern 

insan, paraya bir pagan gibi 

tapınıyor. Örneklerine modern 

yaşamın her alanında rastlayabi-

liyoruz. TV kanallarımızda sürgit 

devam eden şans yarışmaları-

na hep birlikte tanık oluyoruz. 

Yarışmacı insanların bir medet 

umarak para çıkarma tahminle-

rini yaparken,  girdikleri o ruh 

halini bir düşünün. Parayı daha 

fazla elde etme uğruna tahminle-

rinin çıkması için nasıl bir tapını 

transına girdiklerini, nasıl bir 

ritüel içinde olduklarını izleyen-

ler görebiliyor.

At yarışları, piyango, toto, 

loto vb. şans oyunlarıyla bek-

lentileri paraya endekslenmiş bu 

günün insanlarının nasıl bir ruh 

hali ile bir tapını moduna sokul-

dukları da çok rahat gözlenebili-

yor. Bu insanlar bir para tutkusu 

uğruna kendilerine olan saygı-

larını nasıl da unutup yitirmiş. 

Herkesin gözü önünde bir tapını 

ayinini nasıl bir aymazlık içinde 

sergileyebiliyorlar.

Kaldı ki bu gibi insanların 

büyük kısmı, toplumun salt dip 

yoksul katmanından gelmiyor-

lar. Bir işleri olan insanlar bun-

lar. Tutkularının esiri olmuş bu 

insanlar belki de farkında bile 

olmadan yeni bir “zımni din” 

anlayışının müntesipleri olabi-

liyorlar.

İnsanlığın tarihi yolculuğu 

devam ederken insanlığı bir hak 

inanca davet eden ne kadar rasûl 

gönderildiyse, paganist müş-

riklerin en çok şu sorusu ile 

karşılaşmışlardı.“Mucize göster 

inanalım.” Uyarıcılar, bu insanla-

rı bir tek Allah’a inanmaya çağı-

rıyorlardı. Onlar ise nesnelleşmiş 

bir cisme tapma alışkanlıkları 

oldukları için sureten görünen 

bir ilaha inanmak istiyorlardı.     

Bugün insanlık nesnelleşmiş 

putlardan ziyade ya sureta bir 

nesnel görüntüden ibaret olan 

imaja ya da sanal putlara tapını-

yorlar. Belki de kafa karışıklığı 

ile bir idrak hatası yapılıyor veya 

bir idrak hastalığı yaşanıyor. Bir 

başka anlamda (havra, sinagog, 

kilise ve cami gibi mabedlerden 

uzak) mabedsiz sanal alemde, 

muhayyel ve sapkın bir din anla-

yışına iman ediliyor.

Bu durum, insanlığı yeni bir 

“zımni din” anlayışına sinsice 

davet ederken kaygı verici dayat-

malar da yapılıyor. Aslında bura-

da tırnak içinde zikrettiğimiz bir 

kavramsal deyim olan bu tanımı 

Tübüngen (Sekülerleşme Modern 

Bir Mit mi?,  2003, Shf. 10-11) 

çalışmasında vermiş. Bu kavram 

din olarak tanımlanabilecek her 

şeye işaret ediyor. Aynı zamanda 

kendisini din olarak tanımlayan 

fakat başkaları tarafından ger-

çekte din olarak kabul edilme-

yenleri gösteriyor. Mabede bağlı 

dindarlığın azalmasıyla bilim 

dünyasının, dini yönelişlerin dış 

formlarına, yeni dini hareket-

lere, yeniçağ psişik kültlerine, 

okültizme, spirütüalizme ya da 

kültsel çevrelere, neo-sannyas 

hareketine, yeni cermen putpe-

restliğine, enerji antremanına, 

zen meditasyonuna, postmodern 

gençlerin öz ve dış bakışları-

na, hatta futbol kültüne, eğlence 

müziğine Tübüngen’in verdi-

ği bir tanımdır. Bu söz konu-

su durum; postmodern kültürel 

paradigmanın ürettiklerinden 

neşet eden bir neo-pagan sapkın 

bir din algısını anlama taşıyan 

derin zihin manipülasyonlardan 

başka bir şey olmasa gerek. Bu 

tür algılarla zımnen iman edi-

len nesneler, imajlar ve bunlar-

dan cisimleşen anlamlar insanın 

neo-pagan tapınılarına adeta teş-

vik ediyor. Bu bakımdan sekü-

lerizmin dayattığı bu tür neo-

paganist “zımni din” anlayışı 

tıpkı İslâm öncesi Mekke cahi-

liyesinde yaşayan müşriklerle 

aynı noktada birleşilmiş oluyor. 

Böylelikle çağın sekülerleşmiş 

insanının da neredeyse sureten 

görmeden inanmayan bir anlayış 

biçimine dâhil olduğunu göster-

miş oluyor.

Bir taraftan postmodern 

kapitalist seküler kültür insa-

na tüketmeyi öğütlerken, diğer 

taraftan tüketim mabedlerinde 

kendilerine has ritüeller ile iba-

det ettirebiliyor. Futbol meydan-

larında, müzik icra alanlarında 

çok sevilen şöhret insanları idol-

lar haline dönüştürebiliyorlar. 

Onlara olan sevgiler de tutkuyla 

bağımlı hale getiriliyor.

Bütün bunların inanç coğ-

rafyamızın dışında/içinde cere-

yan etmesi de olağan gibi görü-

lebiliyor. Ancak yaşadığımız 

coğrafyanın nasıl bir nihilizme 

kaydırılmak istendiği, nasıl bir 

neo-pagan zımni mabedsiz din 

dayatması altında bırakılmak 

istendiği iyi görülmelidir!

Bu gibi senaryoların iyi 

okunarak açıklanması, milleti-

ni seven aydınlara düşen bir 

görev olmalıdır. Bir zihin dar-

besini, aşkın bir bilinçle doğru 

okuyup dosdoğru yön anlayı-

şıyla bir direnişe çıkılmalıdır. 

Toplumumuzun geniş tabanına 

yayılacak bir mutabakatın ger-

çekleştirilmesi gerekir. Kaygı 

duyan ve düşünmesini bilen her 

aydın insanın, toplumu uyar-

mak ve uyandırmak en başta asli 

görevi olmalıdır… 
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Bazı Köşe Taşları

Vahap YAMAN

K irlenmek; arzu ve isteklerin 

kötülüklerden ve yasaklar-

dan beslenmesidir. Kirlenmek 

günahı, günah da kirlenmeyi tetik-

ler. İkisi de insanı ateşe sürükler. 

En çabuk kirlenen yer zihindir. 

Kirli zihin diğer organlara onların 

hoşuna gidecek talimatlar gönde-

rir, onların rotasını şaşırtır. Onları 

asli faaliyetlerinden alıkoyar, kötü-

lüğe bulaştırır. Tüm kötülükler 

önce kirli zihinde belirir, şekille-

nir. Diğer organlarda kirli zihnin 

verdiği yanlış ve zararlı kararları 

uygulamaya sokar.

Kirli zihin cehennemi algıla-

maz. Ya cehennemi kabul etmez 

ya da cehennem başkaları içindir, 

sen keyfine bak der. Kalbi ve algısı 

açık olmayan dehşeti asla kavra-

yamaz. Kötülükleri işleyip sıkın-

tıya düşmemek için, her daim 

arınmaya hazır olmak gerekir. 

Arınmanın ve adam gibi olmanın 

başlangıcı kalbi arınmaya hazır 

hale getirmektir. Kalbin yollarını 

sürekli açık tutmaktır. Arınmak, 

zihni her türlü kirlilikten temiz-

leyip, piru pak olmaktır. İşlenilen 

günahlardan net bir pişmanlık ve 

acı duymaktır.

Zihinsel dönüşüm bir süreç-

tir ve zaman alır. Bu bakımdan 

süreç te hep diri ve dirençli 

olmak zorunludur. Bu süreç ilahi 

mesajla doldurulmalı ve kural-

ları hayat tarzına dönüşmelidir. 

Dönüşün ancak Allah’a olacağı-

nı, hesabın da Allah’a verileceğini 

bilerek, hesap gününe tertemiz 

ulaşmak, ancak zihnin ve davra-

nışların kötülüklerden arındırıl-

ması ile mümkün olacağını bil-

mektir. Yaratıcıya kulluk etmede, 

önümüze çıkan engellere takılma-

yıp, gereği gibi davranıp, gereği 

gibi yaşayacağımızın adımlarını 

atmaktır arınmak. Kısaca ey iblis! 

Sen kim oluyorsun? Beni, sırat-ı 

mustakimden döndüremezsin. 

Ben Rabb’imin övdüğü Salih kul-

lar arasındayım. Bana zarar vere-

mezsin. Defol yolumdan demektir 

arınmak.  Ben, Allah’ın boyası 

ile boyandım, Allah’ın boyasından 

başka hiçbir boya bana uygun 

bir boya değildir. Haydi, yoluna 

demektir arınmak. İnsanın kendi 

kurtuluşu için Allah’la ticaret yap-

maya niyetlenmesidir arınmak.

Günahın, iman ile amelin ara-

sındaki bağın kopmasından mey-

dana geldiğinin farkında olduğu-

nu bilip,  imanı ile ameli arasın-

daki bağı daima sağlam tutarak, 

aralarının açılmamasına fırsat 

vermemektir arınmak. Günahı, 

insanın kendi fıtratından uzak-

laşması oluştuğunu bilip, fıtratın 

yaratılıştaki saf, arı duru halini 

yakalamak için keşfe çıkıp, fıtrata 

uygun davranacağını ilandır arın-

mak. İmanla küfür arasında hiçbir 

ortak paydanın olmadığını, hem 

iman, hem de küfürle beraber 

olunamayacağını bilerek, Allah’a 

teslimiyette geç kalmamaktır.

Arınmak insanı gereği gibi 

yaşamaya yöneltir. Arınanlar dinin 

kurallarına harfiyen uyarlar. Dinin 

ritüellerinin hiçbirisini savsakla-

mazlar. Hepsini bir bütün kabul 

ederler. Kuralların hepsine uyar-

lar. Kuralları kendi içinde ayırıma 

tabi tutmazlar. Bunlar bana uygun 

alayım, bunlar bana hitap etmiyor, 

şöyle bir kenarda dursun demez-

ler. Arınanlar başkalarının üretti-

ği değerlerle yaşamayı asla kabul 

etmezler, bırakın hepsini kabul 

ederek yaşamayı, bir kısmına dahi 

uymazlar.   Kitabı, arınmak için 

kılavuz seçenler yolda kalmazlar, 

yollarını kaybetmezler. Çünkü 

kitap, kendisini Allah’tan korkup 

sakınanlar için yol gösterici oldu-

ğunu ifade etmektedir. Allah’la 

ilişkileri bozuk olan toplumların 

birbirleri ile olan ilişkilerinin de 

bozuk olacağını kavramaktır arın-

mak.

Arınanlar eşref-i mahlukat, 

yaratılmışların en şereflileri olarak 

adlandırılmışlardır. Çünkü onlar 

ahsen-i takvim üzere yaratıldık-

“Allah arınanları sever.”

(Tevbe/108)
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larının farkında olarak gereğini 

yapmışlardır. Arınmayı becereme-

yenler, arınma kararında sürekli 

olamayanlar, gel git yaşayanlar, 

kişiliğin en sefil, en kötü hali-

ni yaşayanlardır. Arınmada geç 

kalanlar, kendisini arındıramayan-

lar, barınak olarak ateşi seçmiş 

olurlar. Temizlenmeyenler, ken-

disini hesaba çekerek arınmaya 

niyet etmeyenler Allah’la yaptık-

ları alışverişlerinde zarara uğra-

yanlardan olmuşlardır. Seçimleri 

onları azaba ve ateşe götürmek-

tedir. Peygamberlerin, zihni kir-

lenen toplumları temizlemek için 

gönderildiğini bilmektir arınmak. 

Arınmak her şeyin merkezine 

Allah’ı almaktır. Allah’ın hayata 

müdahalesini kabul edip boyun 

eğmektir.  O halde! Arınma çaba-

larımız, vazgeçilmez sevdamız ve 

tutkumuz olsun. 

***

“Allah tevbe edenleri de sever, 

temizlenenleri de sever.”

(Bakara/222)

  Tevbe; bilerek ve isteyerek, 

farkında olarak kendi kusurla-

rından dönme çabasıdır insanın. 

Rabb’ine söz vermesidir kişinin. 

Verdiği sözde duracağının, aya-

ğının kaymasına bir daha asla 

müsaade etmeyeceğinin kararlı-

lığıdır. Yanlışları, nereden gelir-

se gelsin elinin tersiyle iteceğinin 

yürekliliğidir. Rahman ve Rahim 

olan Allah’a sığınmasıdır insanın. 

Günah ve kusurlardan arınma 

talebidir. Rabb’ine razı olarak dön-

menin şartının;  ‘yok mu benden 

isteyen vereyim,  yok mu bana 

dua eden icabet edeyim, bana 

dua edin duanızı kabul edeyim’de 

saklı olduğunu bilmektir.

Kiramen katibinin; bir gün 

insanın karşısına çıkacak olan 

kötü notlar almasına imkan ver-

memektir tevbe. Dünyada iken 

kendisinden zannettiği ve bakım-

larına özen gösterdiği uzuvları-

na, hesap günü kendi aleyhine 

konuşma fırsatı vermemektir 

tevbe. Kendisi ile hesaplaşmayı, 

yüzleşmeyi becerebilmesini öğren-

mesidir insanın. 

Tevbe, kimliğe özgürlük 

kazandırır. Özgür olmak istersen 

tevbeye sarıl, onu hiç ama hiç 

bırakma! Kendinle hesaplaşma 

fırsatını kaçırma, küllerinden sıy-

rıl. Tevbe, hatalardan uzaklaşarak 

Rabb’e yakınlaşmayı sağlar. Tevbe 

bilerek veya bilmeyerek işlediği-

miz günahlardan dolayı, affedile-

ceğimizi umarak Allah’ın rahmet 

ve mağfiretine sığınmaktır.  Tevbe, 

zihni kırılmaların ve düşünce par-

çalanmalarının önündeki engeldir. 

İnsan zihnini ve ruhunu besler. 

Tevbe, akıp giden zaman nehri-

nin önüne, insanın iyilik barajları 

kurmasını sağlar.  Tevbe, Allah’ın 

boyasıyla boyanmaktır. Boyaların 

en güzeli olan bu boya rengimizi 

belirler, Allah’ın tarafında olduğu-

muzu dünyaya haykırır.

Günah var ki, tevbe var. Tevbe 

var, günahları sildirmek için. İçeri-

sinde tevbenin olmadığı bir hayat, 

sigortasız bir işte çalışan adamın 

sonu gibi sıkıntılı olur. Tevbeye 

hayatında bolca yer ver. Sık ve 

devamlı tevbe, hata ve günah işle-

me oranını düşürür. Günahların 

ancak tevbe ile yok olacağının 

daima akılda tutup bilinmesidir 

asıl olanın. Kusurunu en iyi bilen 

kişinin kendisidir. Suçunu kişinin 

kendisine örtmesini ve bundan 

kurtulmasını öğretmeyi amaçlar 

tevbe. Kusurların, hataların, fah-

şaya (büyük günaha) dönüşme-

den tevbe ile tedavisini yaptırmak, 

kesintiye uğratmadan, ara verme-

den sürekli yapmak, günahların 

tevbe ile yok olacağını kendimize 

daima hatırlatmak gerekir.  Kişi 

kendisi ile her zaman başbaşa kal-

mayı bilmeli ve kendisi ile hesap-

laşmayı becerebilmelidir. Nefisleri 

temizlemenin ilk adımıdır tevbe.

Tevbe, kişinin Allah’tan af 

dileyerek kendisinin yenilenme-

yi isteme talebidir. Tevbe, Allah 

tarafından bünyemize kodlanan, 

ancak zamanla örselenen, iyilik 

ve güzelliklerin tekrar ortaya çıka-

rılmasını sağlar. Yaratıcımıza Ey 

Rabb’im seni hayatımın merkezine 

alıyorum, sana bilerek ve isteyerek 

boyun eğiyorum, seni kendimden 

memnun edecek tarzda, yaşayaca-
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ğımın sözünü veriyorum demek-

tir. İnsanız, hata ve günahlar 

bizim içindir. Bunlardan pişman-

lık duyup vazgeçmeli, bolca tevbe 

ederek onları defterden sildirmeye 

çalışmalıyız. Allah tevbeleri kabul 

edendir ve bağışlayandır. ‘Tevbe 

edin, isteyin, yalvarıp, yakarın ben 

de size karşılık vereyim. Çünkü 

ben size şahdamarınızdan daha 

yakınım’ çağrısını, baş eğerek 

daima hatırlamaktır.

Tevbe, insana hayat tarzını 

sürekli kendisine denetlettiren bir 

yaşama prensibidir. Tevbe, yan-

lış yollara sapmanın panzehiridir. 

Günahtan kaçmaya çalış. Günah 

işleyince de ümitsizliğe kapılma, 

hemen tevbeye yönel, kendi-

ni temizlettir.  Tevbe, çirkinlik 

ve şeytani tuzaklara karşı insanı 

koruyan kalkandır. Kendini bu 

kalkanla daima koru. Tevbe, kal-

bin yanlış inanış ve düşünceler-

den doğan kin, gurur, kibir, öfke, 

çekememezlik, alay, hile, ihanet 

ve zulüm, hırs, gıybet, yalan, iftira 

gibi kötü özelliklerini temizler. 

Kalbi karartan, insanı şüphe-

ye düşüren, sıkıntı veren şeyler 

günahlardır. Bunları temizleyen 

Nasuh bir tevbedir. Nasuh bir 

tevbe ise cennet yollarını açan 

güçlü bir yalvarış ve yakınlaş-

ma tarzıdır. Üzüntüye kapılma, 

Allah’ın inananlarla beraber oldu-

ğunu aklında daima tut. Tevbe 

edilmeyen günahların cezalarına 

katlanmak çok zordur. Bunu asla 

unutma!

***

 “Allah’tan korkup-sakının. Hiç 

şüphesiz Allah,  yapmakta olduk-

larınızdan haberdardır.”

(Haşr/18)

 

Saklı, gizli bir şey olacağını 

zannetme. Allah için asla böyle bir 

şey olmaz alemlerin yaratıcısı için. 

Çocukken öğretilen; Allah’ımız 

kapkara bir gecenin, en karanlık 

zamanında, kara taşın üzerindeki 

kara karıncadan haberdardır, sözü 

konunun en tamamlayıcı, en veciz 

ifadesidir.  Gizliyi de açığı da 

bilendir Allah! Sadece açık yaptık-

larından değil, gizli yapacakların 

için de kork Allah’tan!

Sağında, solunda, önünde, 

arkanda, zihninde, kalbinde olanı; 

tasarladığını, yaptığını, yapacağı-

nı, düşündüğün iyiliği ve kötülü-

ğü bilenin olduğunu unutma! Her 

şeyden haberdar olanı aklından 

hiç çıkarma! O’na karşı nasıl dav-

ranılması gerektiğini öğren! Gereği 

gibi davran! O’nu sev, O’ndan 

kork. Ama O’ndan uzaklaşma, 

O’na yakın ol!

Allah’tan başka şeylerden kor-

kanlar korktuklarından kaçarlar. 

Allah’tan korkanlar ise Allah’a 

koşar ve O’na sığınırlar. Sen de 

böyle yap, daima O’na koş. Kork 

Allah’tan korkmayandan! Allah’ın 

koyduğu sınırları aşma, haramlara 

yaklaşma, koru kendini onlardan. 

Allah’tan kork, harama bulaşma, 

haramın senin üzerini çizmesine 

fırsat verme. Rabb’e yaklaş, rah-

metini iste. Allah’ın rahmetinden 

ümidini kesme. Korku ile ümit 

mü’min insanın yol arkadaşıdır. 

Yol arkadaşları ile aranı bozma. 

Allah korkusu, ölçülü hareket 

etmeyi öğretir.

Allah korkusu, dünya ve ahi-

ret mutluluğu istemek demektir. 

Huzurun için bu isteği daima canlı 

tut. Allah’tan korkmak demek, 

Allah’ın emir ve yasaklarına 

uymak demektir. Hududullahı iyi 

öğren, sınırları aşma ki akıbetin 

hayr ola! Bu korku diğer korkular 

gibi insana sıkıntı ve azap veren 

bir korku asla değildir. Allah kor-

kusu, düşünen her insanın derin-

den hissettiği bir duygudur. Allah 

korkusunu elde edebilmek için 

samimi tefekkür yeterlidir.  Allah 

korkusu, samimi, düşünülerek, 

istenerek, gücünün yettiği dere-

cede üzerinde kafa yorup, bilinçle 

ulaşılmaya çalışılan tarzda olmalı-

dır.  Bu tarzdan uzak kalma. Allah 

korkusu, Allah’ın ayetlerini öğren-

mek, dinlemek, üzerinde tefekkür 

etmek, akabinde de O’na tam bir 

teslimiyetle itaat etmektir. 

Ahirette emin olmak, dünyada 

Allah korkusunu her daim his-

sedip, O’na yönelmekten geçer. 

Allah korkusu, kişinin kendisine 

hareketlerini denetlettiren saygı-

lı bir ürpertidir. Allah korkusu, 

Allah’ın her zaman hazır ve nazır 

olduğunu bilerek, O’na karşı hür-

metle boyun eğileceğini daima 

hissetmektir. Allah korkusu, saygı 

dolu bir korkudur. Allah korkusu, 

nefsin işleyeceği günahlar yüzün-

den, Allah’ın cezalandırmasından 

korkarak önceden acıyı hissetmek 

ve duymaktır. Görünmediği halde 

Rabb’lerinden korkanlara bağış-

lanma ve büyük bir mükafat vaat 

edilmiştir. 

Vaat sahibini memnun etmek, 

mükafat yeri cennete kavuşmak 

için, Rabb’lerinden saygıyla kor-

kanlardan, O’nun ayetlerine iman 

edenlerden, Rabb’lerine ortak 

koşmayanlardan, verdiklerinin 

Allah’a döneceğini bilerek ve kalp-

leri ürpererek en iyilerden veren-

lerden, hayırlarda yarışanlardan, 

bunlardan dolayı öne geçenlerden 

olmanın yeterli olduğunu unut-

ma!
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yoğunlaştırılmış bir şekilde 

şiirle meşgulüm o zaman-

lar. Lise hayatım boyunca bütün 

çevrem beni artık şair olarak 

tanıyor. Çok güzel şiir okuyo-

rum. Bazen arkadaşlarla ara-

mızda bazen de sahnelerdeki 

şiir seanslarında hem konuşu-

yor hem de şiirler okuyorum. 

Zamanımın çok büyük bir bölü-

münü şiir kapatıyor. Sivil okuma 

hayatım resmi okuma hayatımı 

öyle olumsuz şekilde etkiliyor 

ki bütün sınıfları ancak çift dikiş 

dedikleri şekilde geçebiliyorum. 

Ailemin en çok da babamın, 

okulu bırakıp bir işte/meslek 

sahibi olmam gibi bir ihtimal 

hatırından bile geçmiyor. Zira o 

bütün oğullarının memur olması 

yönünde bir fikri sabite sahipti. 

Aramızda ikişer yaş fark bulu-

nan benden sonraki iki karın-

daşımla ben liseyi birlikte biti-

riyoruz. Onlar gelip lisede bana 

kavuştukları gibi fakültelerini de 

benden evvel bitirip memuriyet 

hayatına erkenden atılıyorlar. 

Evin haylaz oğlu ben ise fakülte 

hayatımda da mektep dışı okur-

yazarlığı, düşünce ve sanat ala-

kasını sürdürüyorum. Ne var ki 

şiirle birlikte düşünce ve inanç 

hayatım da birbirine paralel ola-

rak yoğunlaşıyor. Çünkü önder-

lerim saydığım iki meşhur isim 

M. Said Çekmegil ve Necip Fazıl 

benzer bir geçmişe sahiplerdi. 

Necip Fazıl ilgi ve sevgisi 

bende o zamanlar tutku boyu-

tundaydı. Öyle ki yine bir 

Malatya konferansı sonrasında 

sokakta bir hocamızla birlikte 

adeta konuşulanlardan sarhoş 

olmuşçasına dolanıp durur-

ken, hocamızın “Necip Fazıl iyi 

ama şu mistik tarafı olmasaydı” 

şeklindeki eleştirisine şiddetle 

karşı çıkmıştım. Aslında Malatya 

ekolü içerisinde edindiğim bilgi 

dağarcığı beni de öyle düşün-

meye sevk ediyordu. Ne var ki 

Necip Fazıl’a olan tutku boyu-

tundaki sevgim, hocaya karşı 

gelmeme sebep olmuştu. Gerçi 

hocamız son derece olgun biri-

siydi ve benim tepkimi gençliği-

me verdi, bıyık altından gülerek 

sesini kesti. 

Üstad’ın Malatya’ya son-

raki gelişlerinde yine M. Said 

Çekmegil’in dükkânındaki 

hususi sohbetlerde cereyan eden 

tartışmalar, bütün hayranlığıma 

rağmen, onunla arama itikadi/

fikri anlamda artık bir mesafe 

koymam gerektiğini göstermişti. 

Bu kadar büyük konuşan adam 

nasıl oluyordu da bizim için son 

derece sıradan bilgiler hususun-

da bunca habersiz gözüküyor-

du? Biz mi çok aşırı gitmiştik; 

o mu çok geri kalmıştı? Büyük 

çelişkileri yaşama sırası bana 

gelmişti şimdi. İşin içerisinden 

nasıl çıkacaktım? Söz gelimi 

“dört mezhep haktır” şeklinde 

ahaliye ezberletilen yuvarlama 

Necip Fazıl, Şair Olmak
ve Sınırlı Muhabbet



127Umran TEMMUZ 2012

■ Necip Fazıl

malumatı, bizler Malatya’da çok-

tan eleştirmiş ve böylesi telak-

kilerin Müslümanların mevcut 

gerilemesine sebebiyet verdiği-

ni düşünür olmuştuk. Mezhep, 

dindarların hususi yolu idi. Bu 

fıkıh müessesesini tarih ve 

itikatla irtibatlandırıp sınır-

lamak, Müslüman âleminde 

dehşetli biçimde düşün-

ce krizlerinin doğmasına 

sebebiyet vermişti. İşte tam 

da bu hususta Malatya’da 

Çekmegil’in muarızı olan 

kimi dindarlar, Necip Fazıl 

hazır şehrimize gelmişken 

ona şikâyette bulundular. 

Ve Çekmegil’in mezhep-

siz olduğunu söylediler. 

Necip Fazıl ile Çekmegil 

arasındaki saygı mesafesini 

gördükleri için güya onu 

mevcut huzurda mat ede-

ceklerdi. Necip Fazıl hemen 

Çekmegil’e dönüp: “öyle mi 

Sait; sen mezhepsiz misin?” 

diye hiddetle sormuş-

tu. Çekmegil her zamanki 

sükûneti ve hazır cevap-

lığıyla: “olur mu öyle şey, 

hiç kimse mezhepsiz değil-

dir; ben hanifim” demişti. 

‘Hanif’ sözünü ‘hanifi’ anla-

yan Necip Fazıl bu sefer 

Çekmegil’i şikâyet edenle-

re dönüp onları öyle bir 

azarlamıştı ki, adamlar neye 

uğradıklarını şaşırmışlar-

dı. Bu arada biz, ‘hanif’ ile 

‘hanifi’ arasındaki farkı bilenler 

bıyık altından gülmekteydik.

Bir Necip Fazıl muhibbi 

olan ben, bir başka sefer yine 

aynı mekânda, birkaç doğulu 

âlimin de bulunduğu bir tarihte, 

yine ahaliden kimilerinin Necip 

Fazıl’a Çekmegil’i şikâyetine 

şahitlik etmiştim. Sakalları ala-

bildiğine uzamış ve tarumar 

olmuş birisi, üstada “Çekmegil 

benim bu sakalıma dil uzatıyor” 

demişti. Çekmegil de adama 

dönüp sakalını tutarak “yanlış 

mı bak bu darmadağınıklıktan 

kurtar kendini, şöyle etrafını traş 

ettir de bir şeye benzesin” diye 

karışmıştı söze. Necip Fazıl üst 

perdeden: “sakal sünnettir, sün-

nette estetik aranmaz” demez 

mi? Aslında hiç de ona yakışan 

bir laf değildi lakin ağzından 

çıkmıştı bir kere. Çekmegil 

de etraftaki doğulu âlimleri 

hakem tayin edelim onla-

ra soralım, sünnette estetik 

aranır mı aranmaz mı gibi 

bir karşılık vermişti. Fikir 

kabul gördü ve hocalar ara-

sından Said Ertürk “sünnet 

başlı başına bir estetik değer-

dir” diye sözü bağlamıştı. 

Hayranlığımı kontrol etmem 

gerektiğini artık iyice anla-

mıştım. Şair, hatip, sanatkâr 

Necip Fazıl’a hayranlığım 

onun bütün fikirlerini gözü 

kapalı kabul etmek gibi bir 

gaflete dönüşmemeliydi. 

Nitekim yavaş yavaş öğre-

niyordum ki, onun muhip-

lerinden kimileri, sevgilerini 

öylesine aşırı bir biçimde ser-

giliyorlardı ki, İslâm’ın temel 

esprisinden kopup gidiyor-

lardı. Yine o tarihlerde işit-

miştim, Necip Fazıl’la uğra-

şanlar eninde sonunda iflah 

olmaz deniliyordu. Çünkü 

onun bağlı bulunduğu 

Abdulhakim Arvasi hazret-

lerinin “iki cihanda tasarruf 

yetkisi var” deniliyordu. Güya 

tasarruf yetkisine dayanarak 

bu zat, talebesine karşı çıkan-

ları bir biçimde cezalandırırmış. 

Böylesi kanaatlerin söylentiler-

den çıkarak kitaplara aktarıldı-

ğı, güya Necip Fazıl övgüsüne 

dönüştürüldüğü günümüzde ise 

Gönlümün kararı oydu ki 
üstatlarım Necip Fazıl ve 
M. Said Çekmegil madem-
ki yalnızca şair değiller ben 
de yalnızca şair olmayacak-
tım. Sadece şiirle uğraşan, 
bunun dışında hiçbir alana 
ilgi duymayan, şiir dışı okuma-
lar yapmayı lüzumsuz bulan 
arkadaşlarım da yok değildi. 
Hatta onlar beni, sanatı ide-
olojiye kurban etmekle filan 
da suçluyorlardı. Bense Necip 
Fazıl’ın Çile adlı eserinin arka-
sında yayımladığı poetikasını 
göstererek “sanatı üzerinde 
düşünen şair” yaftasını örnek 
gösteriyordum. Onlar ise ter-
sinden dünya görüşü değiştik-
ten sonra Necip Fazıl’ın artık 
“sabık şair” diye anıldığını 
söyleyenlerin izinden gidiyor-
lardı. Ayrıca Necip Fazıl yalnız-
ca düşünce ve inancı uğruna 
verdiği mücadelesiyle değil, 
Türkçe şiire de birtakım yeni-
likler getirmişti.
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durum hâlâ maalesef vahametini 

korumaktadır.

Gönlümün kararı oydu ki 

üstatlarım Necip Fazıl ve M. 

Said Çekmegil madem ki yal-

nızca şair değiller ben de yal-

nızca şair olmayacaktım. Sadece 

şiirle uğraşan, bunun dışında 

hiçbir alana ilgi duymayan, şiir 

dışı okumalar yapmayı lüzum-

suz bulan arkadaşlarım da yok 

değildi. Hatta onlar beni, sanatı 

ideolojiye kurban etmekle filan 

da suçluyorlardı. Bense Necip 

Fazıl’ın Çile adlı eserinin arka-

sında yayımladığı poetikası-

nı göstererek “sanatı üzerinde 

düşünen şair” yaftasını örnek 

gösteriyordum. Onlar ise tersin-

den dünya görüşü değiştikten 

sonra Necip Fazıl’ın artık “sabık 

şair” diye anıldığını söyleyenle-

rin izinden gidiyorlardı. Ayrıca 

Necip Fazıl yalnızca düşünce ve 

inancı uğruna verdiği mücadele-

siyle değil, Türkçe şiire de birta-

kım yenilikler getirmişti. 

Necip Fazıl’ın taşıyıp getir-

diği yenilikler hem sanat hem 

de düşünce hayatı bakımın-

dan bence hep aynı kaynaktan 

besleniyordu. Bir kere meşhur 

Babıâli’de “Şair, Koca Kafa” 

lakabıyla çağırılan bu adam, 

Batı dünyasını mevcut kudre-

te eriştiren bütün entelektüel 

birikimden haberli birisiydi. Ve 

onu hem öğrenmiş hem de içine 

sindirmişti. Bu birikimin onun 

sanat ve düşünce hayatında 

derin izleri zaten mevcuttu. Eski 

hayatında mevcuttu lakin yeni 

hayatında da bu izler tamamıyla 

silinip gitmemişti elbette. Ve bu 

mümkün de değildi. Zira Necip 

Fazıl yeni bir hayata başlarken, 

bu yeni hayat modeli hakkında, 

geleneksel malumatları üzerine, 

yeni hummalı okumalar yapa-

rak, derinlikli birikimler elde 

etme yoluna da gitmemişti. Belki 

mazereti vardı, belki imkân bula-

mamıştı; ancak Müslüman kim-

liğini laik ve Kemalist çevrelerin 

yüzüne haykırırken bir İslâm 

âlimi hatta bir İslâm mütefek-

kirinden ziyade, bir İslâm şairi 

kimliği daha öndeydi. Ayrıca 

buna savaşçı kimliğini de ilave 

edebiliriz. 

Onun getirdiğini düşündü-

ğüm yenilikler nelerdi? Mesela 

Müslümanlar tek parti dönemin-

de daha önce camilere kıstırıl-

mışken, onun sahnelere çıkma-

sıyla birlikte sinema ve tiyatro 

sahnelerine de ısınmaya baş-

lamışlardı. Hatta hatırlıyorum, 

konuşmaları bu tür sahnelerde 

yapılıyor diyerek konferanslara 

katılmayı sakıncalı bulan, günah 

bile sayan dindarlar vardı. Tiyatro 

ve sinema sahnelerinde konfe-

rans ve seminerler bu toplumun 

geleneğinde mevcut değildi. O 

mekânlar batılılarındı zira. Bu 

toplumun geleneğindeyse tekke 

veya zaviyelerde şeyh efendile-

rin yahut medrese ve cami gibi 

mekânlarda da mollaların tek 

tip vaaz ve nasihatleri olurdu. 

Üstelik şeyh ve mollaların böyle 

hırçın, yırtıcı, kavgacı bir dilleri 

yoktu. Onlar daha ziyade ılım-

lı, yatıştırıcı, itaat telkin eden 

bir dille konuşur, suya sabuna 

dokunmaktan da sakındırırlardı. 

Mollalar arasından ilk kez Said 

Nursi bu üslubu kısmen yıkan 

bir dille konuşmuştu. Ancak 

Necip Fazıl gün geçtikçe çığ gibi 

büyüyen bir alaka toplamayı işte 

bu batılı dili ve metoduyla sağla-

mayı başarmıştı. İslâm’ın kavgası 

onunla kitlelere mal olmaya baş-

lıyordu. Bu küçümsenecek bir 

hadise değildi. Bir benzerine ne 

yakın tarihlerde ne de geçmişte 

rastlanmıştı. 

Şairdim evet, ama ben de ona bakarak kendi-
me bir hayat rotası çizmeliydim. Sahih ve hanif 
akidemi zedelemeden, İlahî Vahyi temel kay-
nak edinerek düşünmek, konuşmak, üretmek 
ve yaşamaktı emelim artık. Üzerimdeki hakkını 
inkâr etmeksizin eleştirel bir biyografi kaleme 
alabilir miydim? Bu deneme odur. Necip Fazıl’a 
vefa gösterilmesini bekleyenler, asıl vefanın Hak 
ve hakikate gösterilmesi gerektiğini unutmama-
lıdırlar. Çünkü iyi biliyorum ki merhum üstat da 
bu sözüme hak verecekti.
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Türkiye’de o tarihlerde din-

darlık gündelik politikaların 

dışında, ötesinde, uzağında 

yaşanabilen bir hadise idi. Böyle 

bir duruma kıstırılmıştı. Necip 

Fazıl kavgası ile onu sahalara, 

sahnelere taşıdı. Ne var ki Necip 

Fazıl’ın konferansları esnasında 

verdiği örnekler eğer batıdan ise 

son derece isabetli görünüyor-

du. Lakin İslâm inancı ve tari-

hinden verdiği örnekler, maale-

sef bu kadar sahih gözükmüyor-

du. Gerçi hitap ettiği toplumun 

İslâm algı ve anlayışı da çok 

sahih değildi. Ve zaten bu yüzden 

değil miydi son asırda yetişen 

yenilikçi ve ıslahatçı Müslüman 

mütefekkir ve âlimlerin çırpınış-

ları? “İslâm terakkiye manidir” 

diyerek Müslüman dünyadaki 

insanların morallerini sıfırlayan 

düşmana karşı, sözünü ettiğimiz 

yenilikçiler büyük bir mücadele 

vererek, yaşanan Müslümanlığın 

ana kaynaktan koptuğunu tes-

pit etmişlerdi. Bu sebeptendi ki 

Mehmed Akif onların tercümanı 

sıfatıyla şöyle haykırıyordu: 

“Eğer çiğnenmemek esterse-

ler seylab-ı eyyâma

Rücû etsinler Müslümanlar 

sadr-ı İslâm’a.”

Zihnimin ve kalbimin koy-

duğu bütün ihtiyati tedbirlere 

rağmen, Necip Fazıl’ın samimi 

olarak benim davamın kavgasını 

verdiğini biliyor ve onu hem 

desteklemek hem de izlemek 

gerektiğini düşünüyordum. Bu, 

onun yanlışlarına göz yummam 

anlamına da gelmemeliydi. 

Kaldı ki onun insanları uyarmak 

üzere şehir şehir, kasaba kasaba 

dolanarak, ömrünün tatlı saatle-

rini evinden barkından uzakta, 

çoğu kere hapishanelerde geçi-

rerek, çoluk çocuğuna bırakacak 

maddi anlamda bir mirası bile 

yokken, Hak adına halk için 

açtığı bir cephe değil miydi? 

Peki, uyarılmak istenen halk 

ne durumdaydı? “Ham yobaz 

ve kaba softa” ifadesini sıklık-

la kullanırken kimleri kastedi-

yordu? İnançlarına sadece kuru 

bir asabiyetle bağlı görünen asık 

suratlı muhafazakârlardı büyük 

çoğunluğu. Onlarla karşılaştırı-

lınca Necip Fazıl tabii ki klas bir 

adamdı benim için. 

Neleri tepip de buralara gel-

mişti Necip Fazıl? Kendi lisanıy-

la söylersek: “Fransız donanma-

sı zırhlılarında vazife görmeğe, 

prenseslerin ellerinden öpmeğe 

namzet bahriye zabiti; herkes 

saman ekmeği yerken nefis sof-

ralara oturan, müzikle yemek 

yiyen, saraylara mahsus muaşe-

ret edepleri içinde, memleketin 

en namlı hocalarının ders ver-

diği Bahriye Mektebi…” (O ve 

Ben 2007) Böyle bir mektepte 

okuma imkânına sahip, köşk-

lerde büyümüş birisiyken, beş 

parasız, hiçbir geliri olmayan, 

sadece gideri olan bir okurya-

zarlık ve dergi serüveni başlata-

rak, yeni bir hayata soyunmuş-

tu. Karman çorman bir zihni 

ve aynı şekilde bir hayatı oldu. 

Fakat öylesine çorak bir arazide 

ortaya çıkmıştı ki karşıtlarının 

bile kendisine üstat diye hitap 

etmek mecburiyetinde kaldığı 

bir intiba bırakmıştı herkeste. 

Şairdim evet, ama ben de 

ona bakarak kendime bir hayat 

rotası çizmeliydim. Sahih ve 

hanif akidemi zedelemeden, 

İlahî Vahyi temel kaynak edi-

nerek düşünmek, konuşmak, 

üretmek ve yaşamaktı emelim 

artık. Üzerimdeki hakkını inkâr 

etmeksizin eleştirel bir biyog-

rafi kaleme alabilir miydim? Bu 

deneme odur. Necip Fazıl’a vefa 

gösterilmesini bekleyenler, asıl 

vefanın Hak ve hakikate göste-

rilmesi gerektiğini unutmama-

lıdırlar. Çünkü iyi biliyorum ki 

merhum üstat da bu sözüme hak 

verecekti.
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Güngör GÖÇER 

i çinde bulunduğumuz süreç, hem 

dünyanın farklı ülkelerinde hem 

de Türkiye’de ordu- siyaset ilişki-

lerinin eleştirel bir gözle gündeme 

taşındığı bir dönemdir. Etrafımızda 

yer alan ve bazıları ile tarihsel iliş-

kilerimizin dışında günümüzde de 

sosyal ve ekonomik ilişkilerimizin 

yoğun olarak yaşandığı İslâm ülkele-

rinde, ordunun kontrolündeki dev-

let yönetimlerinin halk tarafından 

alaşağı edilme mücadelesini yakın-

dan takip etmekteyiz. Çevremizde 

gerçekleşen bu toplumsal dönü-

şüm mücadelesinden bir süre önce 

ülkemizde de asker-siyaset ilişkisi 

kapsamında bir dizi hukuki süreç 

yaşanmaya başladı. Yaşanan hukuki 

süreç hâlâ devam ederken medya 

ve sivil toplum kuruluşları ile top-

lumun farklı kesimleri gelişmeleri 

yakından takip etmekte, hararetli 

tartışmalar tüm hızıyla sürmektedir. 

Ülkemizde yaşanan bu sürece 

tarihsel bir çerçeveden baktığımız-

da benzer tartışmaların aslında hiç 

de yeni olmadığını ve benzer siya-

sal süreçlerin yaşandığını rahatlıkla 

görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz 

süreçte ordu-siyaset ilişkisi ile ilgili 

olarak sahip olduğumuz ön yargıla-

rı da düşündüğümüzde sağlıklı bir 

değerlendirmenin yapılabilmesinin 

pek de mümkün olmadığı rahatlıkla 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle biz bu 

yazımızda Türkiye’de yaşanan ordu- 

siyaset ilişkisinin tarihi yerine aynı 

sürecin Osmanlı Devleti’nde nasıl 

yaşandığını, bu konudan yazılmış 

önemli bir kitap üzerinden değer-

lendireceğiz. Kitap, hem bir gazete-

ci hem de bir akademisyen kimliğe 

sahip Ahmet Turan Alkan tarafın-

dan önce doktora tezi olarak hazır-

lanan ve daha sonra kitaplaştırıla-

rak “İkinci Meşrutiyet Döneminde 

Ordu ve Siyaset” adıyla ilk olarak 

1992 yılında okuyucuyla tanışmış 

bir eserdir. 

Eserin giriş bölümünde yazar 

ordunun siyasal süreç içerisinde-

ki konumunu ve dayanışma için-

de olduğu diğer güç odaklarını, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 

itibaren bu süreçteki etkilerini göz 

önüne alarak merkezi otoritenin 

güçlü olduğu dönemlerden itibaren 

ordunun yönetim üzerindeki vesa-

yetini ortaya koyuyor. Daha sonra 

birinci bölümünde 1908 yılından 

itibaren Osmanlı ordusunda yaşa-

nan değişmeleri, ordunun sanayi-

leşmesini ve II. Abdülhamid döne-

minde ordunun durumunun nasıl 

olduğunu inceliyor. İkinci bölümde 

ordunun siyasi yönetimin değiş-

mesi üzerinde oynadığı başat rol 

II. Meşrutiyet’in ilanı ve 31 Mart 

ayaklanması üzerinden değerlendi-

riliyor. Üçüncü bölümde ise siya-

sal sürece doğrudan müdahil olan 

bir ordunun uzun süre tüm men-

supları ile aynı doğrultuda hareket 

edemeyeceğini, zamanla kurumsal 

bünyesinde çatlaklar oluşabileceği-

ni ve bunun da ordunun gücünü ve 

yapısını olumsuz şekilde etkileye-

ceğini Halaskâran-ı Zabitan grubu 

üzerinden inceliyor. Son bölümde 

ise ordunun aşırı siyasileşmesinin 

yakın sonuçları değerlendiriliyor.

A. Turan Alkan eserinin önsö-

zünde “Meşrutiyet hadiselerinin, 

neredeyse aslının izdüşümlerini, 

Cumhuriyet tarihimizin hemen her 

yılına -ama bilhassa son yıllara- 

dağılmış görmek mümkündür… 

Bu dönemde Osmanlı ordusunun, 

siyasi yönetime getirilen üslup ve 

şekil değişikliği karşısında ne gibi 

tepki ve tavırlar gösterdiğini, buna 

mukabil sivil güçleri temsil etmesi 

gereken kurum ve kişilerin ordudan 

ne gibi beklentiler içinde olduklarını 

incelemek fikrinin cazibesi” diyerek 

incelenen zaman diliminin önemini 

de belirtmiş oluyor.

Osmanlı Devleti’nde 
Ordunun Yeri

Bilindiği üzere Türk devletle-

rinde yer alan “ordu-millet” kavra-

mı devleti oluşturan tüm bireylere 

ülke savunmasında ayrım gözet-

meksizin önemli görevler yükle-

mekteydi. Osmanlı Devleti de bu 

kavramın ehemmiyetini bildiği için 

yeri ve zamanı geldikçe halkı aske-

ri güç açısından değerlendirmeyi 

ihmal etmiyordu. Ama Osmanlı 

Devleti’nin asıl etkili askeri gücü I. 

Murat döneminden itibaren oluştu-

rulmaya başlanan Kapıkulu Ocağı 

idi. Bu ocağı oluşturan askerler dev-

şirme kökenli olup, genellikle baş-

kentte bulunmaktaydılar. Kapıkulu 

Ocağı’nın başkentte bulunması 

zaman zaman şehzadeler arasında 

başlayan taht kavgalarında bu oca-

II. Meşrutiyet Dönemi
Ordu-Siyaset İlişkisi
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ğın ve özelde de bu ocaktaki en 

etkili sınıf olan yeniçerilerin salta-

nat kavgasında bir güç odağı olarak 

ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde merkezi 

otoritenin güçlü olduğu dönemler-

de de yeniçeri askerlerinin çeşit-

li ayaklanmalar gerçekleştirdiği 

bilinmekte. Bu konuda A. Turan 

Alkan “yeniçeri isyanlarının 

çıkış sebebi çoğunlukla ümera 

arasındaki siyasi çekişme ve 

özlük hakları diyebileceğimiz 

maaş, rütbe terfii gibi talep-

lerden meydana gelmekteydi. 

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz 

Sultan Selim ve Kanuni gibi 

dönemlerde bile bu kabilden 

isyanlar görülmüştür”1 diyerek 

askeri isyanların ilk dönemler-

den itibaren görülen bir olgu 

olduğunu ortaya koyuyor. 

Osmanlı Devleti’nde bu 

isyan hadiseleri merkezi oto-

ritenin güç kaybetmesi ile 

birlikte daha fazla yaşanmaya 

ve içerik değiştirerek iktidara 

gelecek olan kişiyi veya ikti-

dardan inecek olan kişiyi de 

doğrudan belirlemeye başla-

yan eylemlere dönüşmüştür. 

Örneğin “1687’de IV. Mehmet 

hal’ edilerek yerine Şehzade 

Süleyman getirilmişti. Bu gün-

lerde Ocaklı askerlerinin yirmi 

üç gün zarfında dört defa isyan 

etmesi, askeri isyanların sıklığı 

konusunda bir fikir verebilir.”2  

Bunun dışında “III. Ahmet’in 

üç damadını da feda etmesine 

rağmen saltanatta kalamaya-

cağını anlayarak tahttan fera-

gat etmesi, III. Selim’in tahttan indi-

rilmesi” gibi doğrudan darbe olarak 

adlandırabileceğimiz eylemler içeri-

sine girmesi ordunun siyasallaşması 

açısından oldukça önemli belirti-

lerdi.

Yeniçerilerin zaman zaman 

çıkardığı bu isyanların ifade ettiği 

anlam A. Turan Alkan tarafından 

“… isyan ve müdahaleler, yöneti-

min askeri bir şekle büründürülmesi 

isteğinden çok, başta Yeniçeri Ocağı 

olmak üzere devlet merkezindeki 

askeri güçlerin iktidar kavgasında 

kullanılmasını ortaya koymaktadır. 

Yeniçeri Ocağı’nın üç asrı aşkın bir 

zaman içinde, devlet merkezinde 

padişahtan yüksek dereceli memur-

lara kadar iktidarı etkileyen bir 

güç olarak varlığını koruması yöne-

tim değişikliklerinde bir üslup ve 

gelenek oluşturmuştur.”3 şeklinde 

ifade edilerek aslında Yeniçerilerin, 

iktidarla bir şekilde problemi olan 

kişilerin faaliyetlerinden etkilene-

rek siyasallaştığını ve böylece etken 

değil edilgen bir tavır takındıkları-

nı, zamanla da bunun bir gelenek 

oluşturduğunu ifade ediyor.

Askeri Alanda Yaşanan 
Batılılaşmanın Osmanlı Ordusundaki 

Etkisi 

Osmanlı Devleti savaş alanın-

da yaşadığı mağlubiyetlerden sonra 

askeri alanda kendisini mağlup 

eden devletleri örnek alarak bir 

dizi ıslahat hareketleri başlattı. 

Bu hareketin en önemli adımı 

da, yurt dışından Osmanlı 

ordusunu eğitmek için getiri-

len askeri uzmanlardı. Gelen bu 

uzmanlar kendi ülkelerindeki 

ordularının sahip olduğu disip-

lin, düzen ve eğitimi Osmanlı 

ordusuna da tatbik etmeye 

çalıştılar ve bu amaçlarında kıs-

men başarılı da oldular. Bunun 

sonucunda Osmanlı ordusun-

da meydana gelen değişmeler 

konusunda A. Turan Alkan, 

“Batılı orduları örnek alarak 

yapılan reformların zabitlerin 

görevini standartlaştırdığını, 

onları Tanzimat öncesinde rast-

lanan mali, idari mükellefiyet ve 

yetkilerden arındırarak, sade-

ce  askeri alanla sınırladığını 

ve tamamıyla askerlik sanatına 

yöneltmeyi hedef aldığını” belir-

terek klasik Osmanlı ordu sis-

temi ile yenisi arasındaki farkı 

ortaya koymuş oluyor.  

Yapılan bu ıslahatların savaş 

alanında yaşanan mağlubiyet-

lere son vermesi ümidi dışın-

da başka amaçlar da taşıdığını 

Alkan; “Kurulmaya çalışılan 

yeni ordudan, en azından Yeniçeri 

Ocağı’nın keyfi ve zabtı güç taş-

kınlıklarını tekrar etmemesi ümit 

ediliyordu… Askeri hiyerarşinin her 

kademesine yerleştirilmeye çalışı-

lan Batı’lı disiplin ve itaat fikri, 

1876’ya kadar yeni bir askeri ayak-

lanma komitesinin ortaya çıkmasını 

engelleyebilmişti.”4 diyerek ıslahat-

31 Mart ayaklanması, yaşandı-
ğı zamandan günümüze kadar 
faklı yorumlara neden olan 
ve aslında kim tarafından, ne 
amaçla çıkarıldığı konusunda 
ittifak sağlanamayacak kadar 
girift bir süreçtir. Bu süreç-
te herkes siyasal pozisyonuna 
göre karar vererek yorumla-
rını o doğrultuda şekillendir-
mektedir. Ama burada önemli 
olan şey, bu süreçte ordunun 
siyasallaşması ile başlayan 
kargaşanın ve özellikle alaylı-
mektepli zabit çatışması, genç 
zabitlerin yılların paşalarına 
karşı takındıkları rencide edici 
tavırlar ile, neferlere karşı 
disiplini sağlama adına gös-
terdikleri sert tutumun ola-
yın şekillenmesinde etkisinin 
bulunmasıdır.
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lardaki bir diğer önemli amacın da 

ordunun disipline edilerek çeşitli 

güç odakları ile birleşip yönetim 

karşıtı eylemlere girmesini engelle-

mek olduğunu ortaya koyuyor. Bu 

süreç 1826’da Sultan Abdülaziz’in 

hal’ edilmesi vakasına kadar elli 

yıl kadar devam etmişti. Ancak bu 

darbe A. Turan Alkan’a göre “sadece 

askeri bir darbe olarak nitelendiri-

lemez.” Ordu, Babıali bürokrasisi ve 

ulemanın yanında sadece sacayakla-

rından birisi konumuna düşmüştü, 

diyerek ordunun artık başat konu-

munu kaybettiğini vurguluyor. 

Askeri Islahatların Ordunun 
Siyasallaşmasında Yarattığı Değişim

Osmanlı ordusunun, özelde de 

Yeniçeri Ocağı’nın batılılaşma hare-

ketlerine kadar çıkardığı isyanlar ve 

yaptıkları padişah değişiklikleri her 

ne kadar siyasal sürece bir müda-

hale olsa da yukarıda ifade ettiği-

miz gibi özlük hakları veya siya-

sal aktörlerin, Yeniçerilerden fay-

dalanma düşüncesinden başka bir 

anlam taşımıyordu ve aslında sade-

ce payitahtın siyasal olaylarına bir 

müdahale idi. Ancak II. Mahmut’un 

Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması ve 

bundan sonra orduda yaşanan hızlı 

batılılaşma süreci Osmanlı ordusu-

nun siyasal sürece olan bakışının 

değişmesine neden oldu. 

Yaşanan bu değişim A. Turan 

Alkan tarafından şu şekilde ifade 

edilmektedir: “Osmanlı zabitleri-

nin kıta yerine, yabancı öğretmenle-

rin ciddi disiplini altında yönetilen 

Harp Okulları’nda yetiştikten sonra 

kıta hayatına girmeleri, yabancı 

lisan bilmeleri ve çağın askerlik 

bilgi ve kültürüne aşina olmaları 

önemli sonuçlar doğurmuştur. Batı 

kültürü sınırlı kanal ve kaynak-

lardan da olsa, Osmanlı zabitinin 

ilgi alanı içine girmiş bulunmak-

tadır. Tanzimat’ın getirdiği modern 

siyasi fikirler, vatandaşlık hissi, 

vatan duygusu, devlet şuuru, hür-

riyet ve eşitlik, Batı tarzında eğiti-

min getirdiği kaçınılmaz unsurlar 

olarak Osmanlı zabitini etkiliyor-

du. Osmanlı aydınlarının müşterek 

kâbusu haline gelen, devletin yıkı-

lacağı ve bunu engellemek gerek-

tiği fikri, bu defa Osmanlı zabitini 

eskiye göre farklı sebeplerle siyasi-

leşmeye itiyordu.”5 Görüldüğü gibi 

Osmanlı zabitleri artık vatan, millet, 

hürriyet ve eşitlik gibi dönemin 

yaygın düşüncelerinden etkilenerek 

bu anlayışların Osmanlı Devleti’nde 

uygulanabilir hale gelmesi adına 

siyasallaşmaya başlamışlardır.

Bunun sonucunda zaman 

zaman askeri öğrenciler arasında 

gizli cemiyetler kurularak, asker-

lerin siyasal süreçte faal bir  hale 

geldikleri görülmüştür. Bu durum 

özellikle II. Abdülhamid’in iktidara 

gelmesinden sonra daha da art-

mıştır. Askerler tarafından kurulan 

bu gizli cemiyet üyelerinden biri, 

mücadele metodu olarak şiddete 

başvurmayı tek çözüm yolu ola-

rak benimsediklerini: “Maksadımız 

tekamüle merbut olmak değil, onu 

silah ile, ölüm ile, kan ile ta’cil 

etmektir… Teşkilat, işte azizim bizi 

kurtaracak kuvvet! Yare-i vatanın 

devası silah ve baruttur.”6 diyerek 

artık amaca ulaşmakta şiddet yolu-

na başvurulacağını açıkça ortaya 

koyuyordu.

Böylece A. Turan Alkan’ın ifadesi 

ile bu gelişmeler “önemli bir değişi-

mi de işaretlemekteydi: Siyasileşme 

ya da siyasete müdahale etme gibi 

davranışlar, artık yüksek rütbeli 

paşalardan, askeri öğrencilere ve 

küçük rütbeli zabitlere doğru sirayet 

etmişti.”7 

1908 Askeri Müdahalesi ve II. 
Meşrutiyet’in ‹lanı

Osmanlı Devleti’nde kuru-

lan batılı tarzdaki Harbiye 

Mektepleri’nde subaylığa maişet 

yanında ideal ve şeref uğruna giren 

öğrencilerin yanında zadegân sınıf-

larında ayrıcalıklı kişilerin çocukları 

da ayrı sınıflarda eğitim görüyor 

ancak kendilerine ayrıcalıklı mua-

mele ediliyordu. Ayrıcalıklı mua-

meleyle, memuriyet sonrası akran-

larına göre daha çabuk terfi ettirilip 

daha rahat yerlerde çalıştırılarak 

devam ettiriliyordu. Bu durum har-

biye mekteplerinde eğitim gören 

diğer öğrencilerin öfkelenmesine ve 

bu eşitsizliğe karşı mücadele etmek 

adına siyasallaşmalarına neden olu-

yordu.

Bu okullarda yaşanan ruhsal 

değişimi A. Turan Alkan şu şekil-

de ifade ediyor:  “Genç zabitle-

re ülkenin seçkinleri oldukları… 

zadegân evladının imtiyazlarını 

ciddiye almamaları, memleketin 

asıl sahiplerinin zabitler olduğu 

sistemli bir telkinle öğretiliyor-

du. Harbiye Mektebi’nin duhulden 

tekâüdlüğe kadar kapalı bir sistem 

haline gelerek, yüksek duvarların 

içinde 600-700 öğrencinin tek tip 

üniforma  ile mesleki şuurun da 

ötesinde bir vatan kurtarma misyo-

nu edinmeleri... Geleneksel uyruk-

luk kavramının modern yurttaşlık, 

vatandaşlık şuuruna, padişaha vefa 

ve sadakat duygularının, padişahın 

şahsından sıyrılarak mücerret bir 

vatana bağlılık hissine dönüşme-

si, esasen dünya konjonktürüne de 

uygun olduğu gibi, vatanı kurtarma 

görevinin kime ait olduğu hakkında 

fazlaca düşünmeye hacet bırakma-

maktadır.”8 İşte Osmanlı zabit aday-

ları kazandıkları bu yeni duygularla 

kendilerini Osmanlı toplumundan 

farklı ve üstün bir konumda göre-

rek, kendilerini devletin ve  gele-

ceğin kurtarıcısı olarak addedip 

bu süreci bizzat şekillendirmeleri 

gerektiği fikrini iyice kabullenmiş-

lerdi.

Osmanlı zabitleri bu duy-

guların etkisi dışında özellik-

le Makedonya’da yaşanan Bulgar, 

Rum ve Sırp komitacılığı ve 

Mürzsteg anlaşması ile bölgeye 
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gelen Avrupalı zabitlerin oluştur-

duğu öfkenin sonucunda daha da 

siyasallaşarak devleti içinde bulun-

duğu durumdan bir an önce kur-

tarmaya karar vermiş ve bunun da 

yolunun meşruti bir idare de oldu-

ğunu düşündüğü için 1908 yılında 

Manastır’daki İttihatçı zabitlerden 

Resneli Niyazi önderliğinde başla-

yan askeri isyanla Meşrutiyet’i ikin-

ci kez ilan ettirerek siyasal süreci 

açıkça şekillendirmiştir.

II. Meşrutiyet’in ‹lanı ile Birlikte 
Başlayan Kargaşa

Meşrutiyet’in ilan süreci aslın-

da Avrupa’da görüldüğü gibi bir 

halk hareketi ile olmayıp, askeri 

bir ihtilalle gerçekleşmişti. Ancak 

bu ihtilale ordunun tamamı değil 

sadece III. Ordu’da görev yapan 

orta ve daha alt dereceli, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ne üye subaylar 

katılmışlardı. Meşrutiyet’in ilanın-

dan sonra aslında halkın böyle bir 

idare ve yönetim tarzına ne kadar 

hazır olduğu ile ilgili kuşkular, orta-

ya çıkan keşmekeş ve asayişsiz-

likle kendini göstermişti. Yaşanan 

süreçte “hürriyete herkes istediği 

gibi mana veriyor, düzen kanun ve 

hükümete itaatten bahsedenler istib-

dat artığı sayılıyordu. Böyle devr-i 

dilarayı meşrutiyet devrinde vergi 

verilir mi efsanesi, vilayetlerdeki 

halkın işine geldiğinden vergi topla-

ma işi durdu. Öğrenciler, hürriyete 

dayanarak imtihansız sınıf geçme 

hakkı”9 istiyordu. Bu basit örnekler 

bile meşrutiyetten ve hürriyetten 

halkın ne anladığını gösteriyordu.  

Düzensizliğin ve asayiş bozuk-

luğunun en fazla yaşandığı şehir 

İstanbul’du. Bunun en önem-

li sebeplerinden birisini A. Turan 

Alkan; “birçok polis ve zabıta 

memurunun jurnalcilik töhmeti ve 

istibdada hizmet etmiş olmak gibi 

suçlarla aceleyle işlerinden atılma-

ları”10 olarak ifade ediyordu.  Bu 

kargaşanın farklı şekillerde askeri 

hiyerarşi içinde de devam ettiği, 

özellikle ordu içinde yer alan cemi-

yet üyesi mektepli subayların alaylı 

subaylara karşı sergiledikleri tavır-

larda görüldüğü ve bu subayların 

çoğunun emekli edilmesi ile ordu 

içinde büyük bir subay sıkıntısı-

nın yaşanmasına neden olduğu da 

bilinmekteydi. 

Meşruti ‹darede Ordunun Siyasal 
Sürece Müdahalesi

Meşrutiyet’in ilanından sonra 

artık ordunun amacını gerçekleş-

tirdiği ve siyasal süreçten çekilerek 

asli vazifesine geri döneceği düşü-

nülürken, Osmanlı ordusundaki 

İttihatçı zabitler tam aksi bir tavır 

takınarak siyasal sürecin daha da 

içine gömülmüşlerdir. Bu dönem-

de ordunun siyasal sürece müda-

halesi aslında “Sadrazam Kamil 

Paşa’nın Harbiye ve Bahriye nazır-

larını değiştirmek istemesi üzeri-

ne, Meclis-i Mebusan’da çoğunluğu 

ellinde tutan  İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin muhalefetiyle başlayıp 

Kamil Paşa’nın görevinden uzaklaş-

tırılması”11  ve ordunun gelişmelere 

doğrudan müdahil olması ile iyice 

aleniyet kazanmıştır.

Mecliste bu konunun tartışması-

na geçileceği gün “başta Enver Bey 

olmak üzere bir sürü zabit ve efrad, 

resmi ve sivil bir elbise ile Meclis-i 

Mebusan’ın dahilini tutmuşlar ve bir 

zırhlıyı Mebusan dairelerinin önüne 

getirmişlerdi.”12 Ayrıca “sekiz savaş 

gemisi Beşiktaş ile Üsküdar arasın-

da, Meclis binasını tehdit eder bir 

durumda bulunmaktaydı.”13 Böylece  

II. Abdülhamid istibdadına karşı 

ülkenin kurtuluşu adına Avrupa 

devletleri örnek alınarak gerçek-

leştirilen Meşruti yönetimden anla-

şılanın, gücün tek kişi (padişah) 

yerine bir grup (İttihat ve Terakki 

Cemiyeti üyeleri) tarafından kontrol 

edilmesi demek olduğu ortaya çık-

mıştı. Yaşanan bu gelişmelerde mec-

lis özgür iradesi (!) ile karar vererek 

Kamil Paşa’nın görevden uzaklaştı-

rılmasını sağlamış ve heyet-i askeri-

yenin hassasiyetine uygun bir karar 

vermişti. Böylece A. Turan Alkan’ın 

ifadesi ile “iç siyasette ordu deste-

ğini kazanmanın önemi de açıkça 

kendini gösteriyordu.”14  

31 Mart Ayaklanması ve Ordu ‹çeri-
sinde Muhalefet

31 Mart ayaklanması, yaşandığı 

zamandan günümüze kadar faklı 

yorumlara neden olan ve aslında 

kim tarafından, ne amaçla çıkarıl-

dığı konusunda ittifak sağlanama-

yacak kadar girift bir süreçtir. Bu 

süreçte herkes siyasal pozisyonu-

na göre karar vererek yorumlarını 

o doğrultuda şekillendirmektedir. 

Ama burada önemli olan şey, bu 

süreçte ordunun siyasallaşması ile 

başlayan kargaşanın ve özellikle 

alaylı-mektepli zabit çatışması, genç 

zabitlerin yılların paşalarına karşı 

takındıkları rencide edici tavırlar 

ile, neferlere karşı disiplini sağla-

ma adına gösterdikleri sert tutu-

mun olayın şekillenmesinde etki-

sinin bulunmasıdır. Bununla ilgili 
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olarak A. Turan Alkan; “31 Mart 

Ayaklanması, nefer diye bilinen, 

görünmez, hesaba katılmaz, ama 

ordunun belkemiğini oluşturan kit-

lenin ilk defa kendi başına, fark 

ettiği olumsuzluklara karşı kıyamı 

anlamı taşımaktadır: Meşrutiyet’in 

ilanından beri maruz kaldığı yük-

sek politizasyon ve kendi çevresin-

de, kendisi hesaba katılmaksızın 

yapılan değişikliklere karşı kendini 

ifade biçimidir.”15 diyerek aslında 

siyasallaşmanın sadece zabitler ara-

sında olmadığını, yukarıdan aşağıya 

doğru bir seyir takip ettiğini ortaya 

koymuştur.  

İsyanın Hareket Ordusu tarafın-

dan bastırılmasından sonra uygula-

maya konulan örfi uygulama uzun 

süre devam etmiş ve bu yapılanla-

rın “hürriyet ve meşrutiyet” adına 

yapıldığı ifade edilmişti ki, burası 

oldukça ironiktir!

Ordu ‹çerisinde ‹ttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne Karşı 

Muhalefet ve Halaskâran-ı Zabitân 
Hareketi

Osmanlı Devleti’nde zabit-

lerin siyasetle olan iştigalleri 

Meşrutiyet’in ilanından sonra daha 

da artmıştır. Bu süreçte özellikle 

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yakın 

ilişki içerisinde olan zabitlere karşı 

ayrıcalıklı davranışlar yapılması, 

cemiyetle bir ilişkisi bulunmayan 

subaylara karşı ise II. Abdülhamid 

dönemini aratmayan davranışların 

sergilenmesi ordu içerisinde önem-

li bir memnuniyetsizler grubunun 

oluşmasına neden oldu. Bunun 

dışında Halaskâran-ı Zabitân gru-

bunun harekete geçmesinin bir 

diğer nedeni de, “1912 yılı baş-

larında yapılan seçimde İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin bazı yerlerde 

ordu mensuplarını kullanarak seçi-

me müdahale etmeleri”16 idi.

Bu nedenlerle harekete geçen 

Halaskâran-ı Zabitân grubu bazı 

kişi ve kuruluşlara mektup gönde-

rerek, “Kanun-u Esasiye uygun ola-

rak yeniden seçimlerin yapılmasını 

ve her türlü etkiden uzak kalmak 

kaydıyla Kamil Paşa liderliğinde 

yeni bir kabine teşkilini” istiyor 

ve aksi durumda dökülen kandan 

sorumlu olmayacakları tehdidinde 

de bulunuyordu. Böylece İttihat ve 

Terakki Cemiyeti üyesi olan subay-

lardan sonra Halaskâran-ı Zabitân 

grubu da açıkça iç siyasete müda-

hil olarak orduda siyasallaşmayı 

en uç noktaya taşımış oldular. Bu 

müdahalelerin sonucunda “İttihat 

ve Terakki Cemiyeti’nce desteklenen 

Said Paşa hükümeti çekilmiş ve 

İttihatçılar Meclis’te sayı üstünlü-

ğünü elinde bulundurmasına rağ-

men, ordudan gelen bir muhalefet 

hareketiyle siyasi zaafa düşmüş ve 

iktidardan uzaklaşmıştır.”17 

Bu konuda A. Turan Alkan; 

“Osmanlı zabitleri arasında her-

hangi bir siyasi fırkaya mensup 

olmanın, onlarda esaslı bir deği-

şikliğe yol açmadığı, bu bakımdan 

İttihatçı bir zabit ile Halaskâr bir 

zabit arasında, dünya görüşü, ente-

lektüel seviye ve mantık yürütme 

açısından büyük bir fark yoktur.”18 

diyerek bu dönem boyunca asker-

siyaset ilişkilerini anlamlandırmak-

ta bunun daima hatırlanması gerek-

tiğini belirtiyor.  

Askerin Siyasetle ‹ştigalinin 
Yasaklanması

Halaskâran Hareketi’nin en 

vahim sonucu olarak A. Turan 

Alkan şunları söylemektedir: 

“Ordunun bir kere daha siyasete 

karışmasının yanında ordu içinde de 

kamplaşmanın iyice belirginleşmesi 

olmuştu. İttihatçılar’la Halaskâran 

yanlısı zabitler kalpaklarına kadar 

uzanan bu farklılık, erlere kadar 

yansımış, hasımlar birbirine düş-

man nazarıyla bakmaya başlamış 

ve siyasi gerekçelerle ordunun önem-

li mevkilerine tecrübesiz kişilerin 

getirilmesi, ordunun zaafını arttır-

mıştır.”19 Görüldüğü gibi ordu içe-

risinde yaşanan siyasallaşma ordu 

mensuplarının birbirlerine düşman 

nazarı ile bakmalarına ve bu durum 

Osmanlı ordusunun ülkeyi savun-

ma gücünün iyice azalmasına sebep 

olmaktaydı. Bu gelişmeler karşısın-

da Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 

Paşa’nın hazırladığı tasarı ile asker 

Osmanlı Devleti’nde ordu-siyaset ilişkisi her zaman 
tek düze bir şekilde devam etmemiş, zaman zaman 
değişikliğe de uğramıştır. Ancak bu tarz değişiklik-
ler sadece ordu-siyaset ilişkisinde olmayıp devletin 
birçok alanında önemli kırılmaları da beraberinde 
getirmiştir. Osmanlı ordusunun hareket alanını sınır-
layan batılılaşma çabaları bu konudaki en belirgin 
örnektir. Ancak batılılaşma ile birlikte ordunun siya-
setle olan ilişkisinin kesilmesi çok uzun sürmemiş ve 
siyaset üzerinde etkili olmak isteyen kişilerin ordu-
yu bu konuda kendilerine destek olan bir konuma 
çekmeye çalışmaları ordunun siyasete olan eğilimini 
yeniden gündeme taşıyarak bir anlamda işi tekrar 
çığırından çıkarmıştır.
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■ Ordu-Siyaset İlişkisi

ve memurların siyasetle uğraşmaları 

yasaklanmıştı. “Buna göre zabit-

lere siyasetle uğraşmayacaklarına 

dair yemin ettirilerek birer senet 

imzalatılacaktı… Ama bu gayretler, 

beşeri ve sosyal gelişmelerin kanun-

la tanzim edilebileceği yolundaki 

samimi ümitler, Meşrutiyet’in siyasi 

hayatında hiçbir müsbet tesir uyan-

dıramamıştı.”20

Osmanlı Ordusunda Aşırı 
Siyasileşmenin Yakın Sonuçları

Osmanlı ordusunun aşırı dere-

cede siyasallaşmasının en yakın 

sonuçları Balkan Harbi’nde görül-

dü. Bu harp öncesinde ordunun 

durumu hakkında A. Turan Alkan; 

“Halaskâran Hareketi’yle orduda 

birbirine muhalif iki zümrenin orta-

ya çıkmasıyla, haricen muntazam 

görünse de ast-üst ilişkisi, disiplin, 

itaat, savaş kabiliyeti ve moral bakı-

mından Osmanlı ordusunun mühim 

bir zaaf içinde olduğu anlaşılmakta-

dır.” diyerek Balkan savaşı hezime-

tinin aslında çok ta şaşırtıcı olmadı-

ğını ortaya koymuş oluyor. Bu zaaf 

ordunun komuta heyetinde savaş 

sırasında iyice açığa çıkan siyasi 

çatışma ve anlaşmazlıkla birleşince 

“3 milyon kilometrekare Osmanlı 

toprağının üçte biri  ve 24 milyon 

toplam nüfusun 5 milyonunun kay-

bedilmesi ile Türk şerefi, cesaret ve 

kahramanlığı da bir anda çöküver-

mişti.”

I. Balkan savaşında yaşanan 

yenilgi ve Edirne’nin kaybedilme-

si İttihatçıları harekete geçirmiş ve 

Enver Paşa liderliğindeki bir grup 

fedai 23 Ocak 1913’te Babıali’yi 

basarak iktidara el koymuştur. Bu 

durum Osmanlı ordusunun siya-

sete olan müdahalesinin yeni bir 

aşamaya geçtiğini göstermekte-

dir. Bu konuda A. Turan Alkan; 

“Meşrutiyet’in ilanından bu yana 

siyasi iktidarların değişimi, genel-

likle siyasi kriz atmosferinde ger-

çekleşmiş, ordunun endirekt müda-

haleleri söz konusu olmuş ama kabi-

ne değişimleri en azından Kanun-u 

Esasi’nin ruhuna değilse bile lafzına 

uygun cereyan etmişti. Babıali bas-

kını, bu defa Meşrutiyet’in siyasi 

hayatına “hükümet darbesi” kav-

ramını sokarak, iktidarın bir avuç 

fedai ile değiştirilebilmesinin müm-

kün olduğunu göstermiştir. Böylece 

darbe yoluyla iktidara geçmek, 

meşru olamasa bile, fiili geçerliliği 

kabul edilmiş bir yol olarak iktidar 

namzetlerinin tercih listesine girmiş 

oluyordu.”21 

Sonuç

Ordu- siyaset ilişkisi Osmanlı 

Devleti’nde devletin kuruluşundan 

itibaren başta padişah olmak üzere 

diğer yöneticilerin “seyfiye sınıfı” 

adıyla hem askeri hem de yöneti-

cilik yetkilerinin olması, ordunun 

siyasal olaylar karşısında müdahil 

olmasını zorunlu kılmıştır. Bu süreç 

devletin merkezi otoritesinin güçlü 

olduğu dönemlerde belki önemli 

bir problem oluşturmazken devletin 

zayıflaması ile birlikte siyaseti şekil-

lendirmek isteyen kişilerin askerin 

desteğini kazanarak öne geçmeye 

çalışmaları ile içinden çıkılmaz bir 

hale gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ordu-

siyaset ilişkisi her zaman tek düze 

bir şekilde devam etmemiş zaman 

zaman değişikliğe de uğramıştır. 

Ancak bu tarz değişiklikler sade-

ce ordu-siyaset ilişkisinde olmayıp 

devletin birçok alanında önemli 

kırılmaları da beraberinde getirmiş-

tir. Osmanlı ordusunun hareket ala-

nını sınırlayan batılılaşma çabaları 

bu konudaki en belirgin örnektir. 

Ancak batılılaşma ile birlikte ordu-

nun siyasetle olan ilişkisinin kesil-

mesi çok uzun sürmemiş ve siyaset 

üzerinde etkili olmak isteyen kişile-

rin orduyu bu konuda kendilerine 

destek olan bir konuma çekmeye 

çalışmaları ordunun siyasete olan 

eğilimini yeniden gündeme taşıya-

rak bir anlamda işi tekrar çığırından 

çıkarmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma 

hareketleri ile birlikte artık Osmanlı 

ordusu da, vatan, millet, hürriyet 

ve eşitlik gibi ilkelerin etkisi ile 

bu dönemde artık geleceği doğ-

rudan şekillendirmeleri gerekti-

ğini düşünerek edilgen olmaktan 

ziyade etken olmayı tercih eden 

bir konuma gelmiştir. Bu sürecin 

sonucu ise II. Meşrutiyet’in ilanı ve 

Babıali baskınıdır. Ancak yaşanan 

süreç ordu içerisinde de fikir ayrı-

lıklarının yaşanmasına neden olarak 

orduda siyasal mücadelelere ortam 

hazırlamıştır. Ordu içerisinde siya-

sal mücadelenin başlaması ordunun 

yıpranarak savaş gücünün zayıfla-

masına neden olmuştur. Bununda 

etkilerinin neler olabileceği sorusu-

nun cevabı da I. Balkan savaşında 

alınan büyük bir hezimetle ortaya 

çıkmıştır. Tüm bu karmaşık sürecin 

ve özellikle de Osmanlı Devleti’nin 

son dönemlerinde iyice artan ordu-

siyaset ilişkisinin anlaşılmasında A. 

Turan Alkan tarafından kaleme alı-

nan eser dikkatle okunması gereken 

bir öneme sahiptir.
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Müslüman Aklın Krizi
Abdülhamid A. Ebu Süleyman
Mahya Yayınclık, 2012

Değerler, ilkeler ve inançlar ile düşünce, anlama ve uygulama arasındaki farklılık 
çok temel bir konudur. Şayet geleceğimizi yoluna koymak için, anlamlı bir ıslah 
girişiminde bulunacaksak, bu konuda hemfikir olmalıyız. Bunların hepsi, ümmetin 
içinde bulunduğu krizin, aslında bir inanç değil düşünce, içerik değil yöntem krizi 
olduğunu ve esas olanın araçlar değil amaçlar olduğunu doğruluyor. Öyleyse, 
ciddi bir çalışmaya başlamak için bu nokta bir çıkış noktasıdır. Düşünce yöntemi 
değişmez ve yaklaşımlar düzeltilmezse, Müslüman zihni hiçbir şeye karşı eleştirel 
ve derin bir bakış geliştiremeyecektir. Bunun yerine, bir başarısız çözüm arayışın-
dan diğerine sürüklenip duracaktır. Mevcut durumun devam etmesi ise, daha çok 
bölünmeye ve çöküşe sebep olacaktır. Bu kitabın, medeniyetimizin çöküşünde 
en önemli sebep olarak görülen entelektüel ve kültürel gerileyişimizin nedenleri 
konusunda yapılacak araştırmalara daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. 
Zira düşünsel krizlerin kökenlerine inilmemesi, ıslah girişimlerini kriz belirtileriyle 
uğraşmakla sınırlandıracak ve hastalık katlanarak büyüyecektir. Müslüman Aklın 
Krizi, bu doğrultuda ciddi araştırmalara ve gündemlere kapı aralamak için atılmış 
önemli bir adımdır.

Sömürgeciliğin Dünya Modeli, Coğrafi Yayılmacılık ve Avrupa- Merkezci Tarih
J. M. Blaut
Dergah Yayınları, 2012

1492’de Amerika kıtasının keşfiyle bir Avrupa-merkezci bakış açısının temelleri 
de atılmaya başlandı denilebilir. Yeni bir ekonomik ilişkiler ağı ve yeni karşılaşılan 
toplumlar karşısında “Avrupa” merkezli bir dünyayı anlamlandırma çabası hız 
kazandı. İşleyen sürecin “egemen”i (sovereign) sürecin nasıl işlediği ve nasıl işle-
yeceği hakkında da bir söz söyleyecekti elbette. Bu kitapta yazar bütün bu süreci 
yöneten dili ve bakış açısını masaya yatırıp eleştirel bir okumaya tabi tutmaktadır.

“Yeterince Otantik Değilsiniz Padişahım”, Modernlik, Dindarlık ve Özgürlük
Dilek Zaptçıoğlu
İletişim Yayınları, 2012

Padişah Abdülaziz 1867 Paris Dünya Fuarı’na modernliğin seyrine bakmaya gitti-
ğinde, kendisi de “Şark”ın bir seyirliği olarak karşılanmıştı. Ama “Batılı göz” ona 
bakınca tasavvurundaki otantik imgeyi bulamadı; yeterince “oryantal” görünmü-
yordu padişah.
Modernlik ve Doğu-Batı karşılaşmaları, bitmez tükenmez bir mesele. Dilek Zapt-
çıoğlu bu kitaptaki yazılarda, Türkiye’nin modernleşme tarihinin deneyimlerini, 
dünyanın dört köşesinden deneyimlerle mukayese ederek, deneyimleri birbir-
leriyle konuşturarak düşünüyor: Batı’nın farklı yüzleriyle, Sovyet tarihiyle, Orta 
Asya’yla, İran’la… Belki en çarpıcısı, “özünü yitirmeden değişme” mitosunun 
ikonu olan Japonya’yla…
Modernliğin büyük vaadi olan özgürlüğe ve modernlikle cebelleşmesi süregiden 
dindarlığa odaklanıyor bu yazılar. Örtünme meselesi, utanç duygusu, okul mode-
li, aile, vatan, “gerçek” demokrasi gibi günümüzün hararetli tartışma konularını, 
güncelliğin dar çemberinden çıkarıp, kanaati en katılaşmış olanları bile ilgilen-
direcek bir tazelikle tartışıyor. Düşünme sevgisiyle, düşünme kaygısıyla yazılmış 
yazılar..

Varoluşsal Din Felsefesine Giriş
Ramazan Ertürk
Yarın Yayınları, 2012

Bugün, din felsefesi gibi aslında oldukça verimli olabilecek ve öyle de olması bek-
lenen bir ilmî-düşünsel disiplinin, büyük ölçüde Anglo-Amerikan eksenli analitik 
felsefe geleneği içerisine sıkışıp kalmış ve dolayısıyla önemli ölçüde üretkenliğini 
yitirerek tekdüze kuru bir entelektüel uğraş hâline gelmiş olduğuna şahit olmak-
tayız. Durum böyle olmasına rağmen, söz konusu disiplinle uğraşan çevrelerden 
ciddî bir özeleştiri yapmak ve din felsefesinin bu sıkışmışlığını giderip ufkunu 
açmak amaçlı çabalar yerine daha ziyade mevcut anlayışla sınırlı çerçevedeki 
konular üzerine çalışmaların yapıldığını görüyoruz.

Osmanlı Aydınları ve 
Sosyal Darwinizm

Atila Doğan
Küre Yayınları, 2012

Avrupa’da materya-
lizmden Darwinizme 
yönelen düşünürle-
rin etkisiyle Osmanlı 
aydınları da biyolo-
jik ve sosyal açılar-
dan Darwinizmle 
ilgilenmeye ve onu 
Osmanlı toplumuna 
uygulamaya başladı. 
Sosyal Darwinizmin 
çeşitli türlerini gelişti-
ren Osmanlı aydınla-
rının kimisi bu teoriyi 
gelenekten kopma-
nın bir aracı olarak 
görürken, kimisi de 
felsefi olarak bu 
teorinin önermeleri-
ni mutlak doğrular 
olarak kabul etti. 
Atilla Doğan bu kita-
bında Darwinizmin 
Avrupa’daki gelişim 
süreçlerini, Darwiniz-
min sosyal yorumları-
na ilişkin tartışmaları, 
Osmanlı aydınlarının 
Darwinizmi hem 
biyolojik hem de sos-
yolojik açıdan nasıl 
alımladıklarını ve 
Osmanlı toplumuna 
bu teoriyi nasıl uygu-
lamaya çalıştıklarını 
bütünlüklü bir yakla-
şımla inceliyor.

Kitaplık



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


