


 
İşbu çalışma, atölyemize gayret ve şevkle iştirak eden, 

18 Mart 2014’te elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan,
 Muhammed Enes Uçar’ın aziz hatırasına ithaf edilmiştir... 

İçindekiler

Anlattığımız “hikaye”nin hikayesi     2
İslamcılık ve Özeleştiri Edebiyatı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma  5
Başlangıç        7
Belki Son 9 Yıldır Hiç  Barış Özgen Şensoy    9
Mahrem Hikayemize Dair      12
I. Hafta: Epikten Bireysele      17
Tebaadan Kulluğa Ahmet Yusuf Yüksek     18
II. Hafta: Kitaplar, İnsanlar ve İdeoloji     20
Türkiye Müslümanlarının Tarihi Serüveni Nihal Bereket   21
III. Hafta: “Saçların ne renk?” - Kadınlar ve Erkekler   23
İçimizdeki Şeytanlara Zülfikarlarla Saldırdık Mehmet Talha Paşaoğlu   24
IV. Hafta: “Parkayı çıkarmak”: Radikalizm ve Özeleştiri   28
Bizim Çocuklar Esma Özel      29
Mağaranın Ağzındaki Taş Mustafa Emin Büyükcoşkun   33

Editör & Moderatör: Mustafa Emin Büyükcoşkun
Mizampaj: Nesli Ruken Han / Muhammet Çamdereli
Kapak Resmi: Hasan Aycın; “Mızraksız İlmihal” oyunu için çizdiği orjinal afişten

Bu risale, Ekim-Kasım 2012’de gerçekleştirilen
“Mızraksız İlmihal” Atölyesi bünyesinde üretilen 
metin ve materyallerden derlenmiştir.

İstanbul, Temmuz 2014
Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Kulubü
http://sbk-boun.blogspot.com.tr



Neden sorusunun cevabı, ne’liğe 
dair olduğu ölçüde üretilmesi güç bir 
bilgi türü. Niçin’in içerdiği neden-sonuç 
ilişkiselliğinin pozitivizme meyyal 
epistemesi de bizim itikadımızca 
hoşlanmadığımız türden bir sual. 
Ondan mütevellit bu çalışmanın 
mahiyetine dair konuşurken, daha 
ziyade temel meselemiz olan nasıl 
üzerinden bir izahat geliştirmeye 
gayret edeceğiz.

‘Mızraksız İlmihal’ çalışması 
eleştiri ve özeleştiri pratikleri etrafında 
şekillenen bir yöntem tartışmasının 
tortusu olarak özetlenebilir. 2006 
senesinde Boğaziçi’ne başlayıp, 2013 
yılında buradan ayrılmak üzere olan 
İslamcı bir kadronun, kendi tecrübeleri 
ve tartışmaları etrafında şekillenen, bir 
politika ve poetika izleğine dönüşen 
bir birikimin bir tür metodolojiye 
tercüme edilmesine dair bir deneme, 
bir tür taslak olarak düşünülebilir. 

Bizim tecrübemizi, kişisel 
tarihçelerimizi, hafıza ve hatıralarımızı 
bir tür siyasaya, tutacağımız yolun 
hattını çizmeye dair bir araç ve imkan 

olara düşünme fikri ise, haşır-neşir 
olduğumuz historiyografya meseleleri 
ile aldığımız etnografya ve antropoloji 
derslerinin getirdiği formasyon ile 
mümkün oldu. Bunun yanı sıra 
2010’da arkadaşların çeşitli maillerden 
derledikleri, iki kapak arasında 
duran bir arşiv hediyesi de bu fikri 
somutlaştıran, teessür kapasitesini 
bünyesinde barındıran bir nesne 
olarak hafızamızdadır.

‘Mızraksız İlmihal’ spesifik bir 
metin olsa da nihayetinde edebi bir 
ürün. Bünyesinde çeşitli disiplinlerden 
fragmanlar barındırsa da, bunlardan 
hiçbirine kolaylıkla izafe edilemeyecek 
melez bir karakteristiğe sahip. 
Dolayısıyla meta anlatıların nesnesi 
olabilecek bir mahiyette değil. Esas 
gücü duygulanımsal kapasitesinde, 
genç Müslüman dimağlarda yarattığı 
hissiyatta saklı. Bizi yola çıkartan, 
atölye bileşenlerini peşine düşüren de 
tam da bu hissiyatlar, tartışmalarımıza 
güç ve istikamet kazandıracak olan da.

Girişimimizin arkasında, yukarıda 
zikrettiğimi ayrılış durumu ve 
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Anlattığımız “hikaye”nin Hikayesi



duygusu ile bizden sonra gelenlerin 
getirebileceklerine dair imkan ve 
ihtimallerin nasıl karşılaşabileceği 
sorusu var. Eğer bu atölye, böyle bir 
karşılaşmayı kurmaya muvaffak olursa, 
kendini başarılı sayacak. Karşılaşmanın 
koşullarıysa deneyimlerimizin söze 
geleceği tartışmalardadır.

Tartışmak, sorma edimi etrafında 
gelişen karşılaşmalara dayanır. 
Sorma edimini ise bir takım tesir ve 
hissiyatlar tetikler. Eleştiriyi ise bu 
karşılaşmaların hem bilgisine, hem de 
usulüne dair bir tavır ve tutum olarak 
tanımlayabiliriz. Bizim hikayemizin 
başında sorduğumuz sorular var. Her 
sorumuzla karşılaştığımız insanlar, 
mekanlar, vakalar var. Sormaktan 
vazgeçmeyi hayal bile edemediğimiz 
bir tarih var. Bizim Hz. İbrahim’den 
öğrendiğimiz imanın bir soruda gizli 
olduğudur. Arayışın bir soru meselesi, 
bir sorma iradesi olduğudur. Aramakla 
bulunmaz, fakat şüphesiz bulanların 
arayanlar arasında olduğuna inanırız. 
Her arayışın bir karşılaşmaya gebe 
olduğuna.

Karşılaşmalar hayret ve şaşkınlıkla 
doludur. Bizzat yaşadığımız ve 
okuduğumuz bu mekan, aldığımız 
formasyon, düşündüğümüz 
hakikat rejimi bu şaşkınlığı borçlu 
olduğumuz şeylerin başında geliyor. 
Bizi birbirimize aşina değil, yabancı 
kılan, anlar arasındaki bağları 
parçalayan bir rejim. Öte yandan bu 
şaşkınlıkların her biri, alışageldiğimiz, 
kendimizi güvende hissettiğimiz, 
biteviye yeniden ürettiğimiz hakikat 

rejimlerinin de kırılma anlarına işaret. 
Öyleyse her karşılaşma, her şaşırma 
hakikatin yıkımına ve yeniden inşasına 
dair bir ihtimali de çağırmakta. 
Şaşkınlıklarımız, hakikatle yeniden 
buluşmamızın imkanı da aynı 
zamanda.

İşte yapmaya çalıştığımız 
biraz da bu imkanları, 
ihtimalleri bir yönteme, bir usule 
dönüştürmek. Hissiyatlarımızdan, 
müteessir olduklarımızdan, 
karşılaşmalarımızdan birikmiş tortuyu, 
edindiğimiz tecrübeyi, çağırdığımız 
hafızayı bir hatta, bir tür potansiyele 
tercüme etmek. Buluştuğumuz yer 
işte burasıdır. Bu mütevazi çalışma, bu 
buluşmadan bize kalanların ufak bir 
toplamı olarak okunabilir. 

Elinizde tuttuğunuz bu kitapçıkta, 
çağrısından başlayarak atölyenin 
gelişimini, yaptığımız okumaları, 
tartışmalardan damıttığımız 
notlarımızı bulacaksınız. Ekim-Kasım 
2012’de gerçekleştirdiğimiz atölye 
çalışmasını ancak şimdi derleyip 
yayınlabiliyor olmaktan ötürü de 
mahcubuz. Yine de bu toplamın 
kıymetine ve yürüttüğü tartışmanın 
güncelliğine, şimdiye dair meselesine 
inancımız baki. 



Bu çalışma Mehmet Efe’nin 
1989 yılında tek kişilik bir tiyatro 
oyunu olarak yazdığı, fakat çeşitli 
sorunlar neticesinde sahneleme fırsatı 
bulamayarak bir tür politik roman/ 
deneme formuna dönüştürerek 
yayımladığı Mızraksız İlmihal metni 
etrafında, 90’lar tecrübesini merkeze 
alan epistemolojik bir okuma ve 
tartışma denemesidir. Bu minvalde 
İslamcı siyaset, özne meselesi, kadın-
erkek ilişkileri, entelektüel ortam ve en 
önemlisi eleştirellik, özeleştiri pratiği 
mevzularına odaklanan bir tartışma 
ve konuşma yürütmeyi amaçlar. 
Çizilen bu perspektif doğrultusunda 
gerek Mehmet Efe’nin diğer metinleri, 
gerekse onun üzerine yan metinlerle 
beslenen bir tefsir yahut haşiye çabası 
söz konusudur.

Böyle bir çalışmayı tasarlarken 
kafamızdaki temel mesele 
İslamcı öznenin, bir diğer deyişle 
Müslümanlığını, islami kimliğini 
ciddiye alan failin kendi varoluşuna, 
siyasasına, dünyasına dair tartışmasına 
bir bakış atmak, ufak bir katkıda 
bulunmaktır. 90’lara bakmanın 

bugüne dair bize çok şey söyleyecegine, 
bugünkü dertlerimize dair de 
kafa açıcı olacağına inanmaktayız. 
‘Neden Mehmet Efe okuyoruz?’ 
sorusunun ilk akla gelen cevabı, 
Efe’nin metninin İslamcı literatürde 
bu türden bir özeleştiri çabası olarak 
ilklerden biri oluşudur. Oldukça 
cesur, samimi ve dürüst bir metin 
olarak İslamcı öznenin kalbindeki ve 
zihnindeki tartışmaya mütevazi bir 
ayna tutan Mızraksız İlmihal’in salt 
toplumsallıktan bireyselliğe değil de, 
fasit bir sekterlikten sürdürülebilir 
bir radikalizme yönelebilecek bir yola 
kapı araladığına olan inancımız, bize 
böyle bir metni merkeze alan, buradan 
hareketle bir tartışma açan bir atölye 
çalışmasının anlamlı olabileceğini 
düşündürdü. 

Bu çalışmanın temel sorusu, ‘’ne’’liğe 
değil, ‘’nasıl’’lığa dairdir. Metinlerin 
okunmasını ve tartışılmasını da bu 
hatta ilerletmek niyetindeyiz. Çabamız, 
Efe’nin metinlerindeki ‘soru(n)’lar 
izleğinde kendi gündeliğimizi, 
eyleyişimizi, siyasamızı masaya 
yatırmak; bu deneyimleri birbirine 

Mızraksız İlmihal

 İslamcılık ve Özeleştiri Edebiyatı 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

-A
tölyeye D

avet-



konuşturarak bir yol, bir yordam 
arayışına mütevazi bir katkı sunmaktir. 
Bu perspektif doğrultusunda, belirli 
mesele ve mevzular ekseninde 
metinleri konuşmayı, kimi yardımcı 
metinlerden de destek alarak tartışmayı 
ve “şimdi”mize terceme etmeyi 
deneyeceğiz. Metinle kurduğumuz 
ilişki, metnin bize konuşması şüphesiz 
bu istikamete tekrardan doğrultacak, 
yörüngesine oturtacak bir ivme 
kazandıracak.

Çalışmamızı atölye formunda, iki 
haftada bir periyodunda yürüteceğiz. 
Çalışmanın tüm katılımcıları 
açısından en faydalı olacak şekilde 
yürütülmesi, önemsediğimiz 
konulardan birisi. Bu sebeple mekan, 
çalışma saatleri ve koşullarına 
katılımcıların iradesi doğrultusunda 
karar vereceğiz. Atölyeye katılımın 
tek şartı, düzenli devam ve okumadır. 
Atölye, katılımcılarının serbest ve 
açık katkılarını destekler ve teşvik 
eder, çalışmayı canlı bir tartışma 
düzleminde yürütmeyi hedefler. 

Sen de beraber okumak, sormak 
ve tartışmak istiyorsan 1o Ekim 
Çarşamba akşamı saat 17:00’de Nafi 
Baba Camii altında buluşalım. 

Her türlü soru, öneri ve irtibat için: 
mustafaemintr@gmail.com

Not: Atölye çalışması, kadın ve 
erkek tüm Müslüman öğrencilere 
açıktır. Bu noktada hassasiyet sahibi 
katılımcıların talepleri yönünde 
farklı tasarruflar, atölye bileşenlerinin 
istişaresiyle mümkündür. 



Başlangıç

 ...Karşılaşmalar, hissiyatlar ve hafıza etrafında 
şekillenen takdim ve mahiyete dair izahatın ardından 

da bileşenlerin niyet ve beklentilerini dinlemeye, 
bunları ana çerçeveye dahil etmeye çalıştık...

-İlk Buluşm
a-

Bu metin atölyenin her haftasının 
taşıdığı başlıkla bağlantılı ve bundan 
bağımsız, tahlil, tefsir, eleştiri ve 
denemelere bir giriş niteliğinde 
olup ilk buluşmanın da bir özeti ve 
değerlendirmesi olarak okunabilir.

Mızraksız İlmihal: İslamcılık 
ve Özeleştiri Edebiyatı Üzerine 
Karşılaştırmalı Çalışmalar başlıklı 
çağrımıza icabet eden kadınlı erkekli 
on altı arkadaşla 10 Ekim Çarşamba 
akşamı, Nafi Baba Camii’nin rutubetli 
bodrum katında buluştuk. Çalışmaya 
mümkün olan en yüksek katılımı 
sağlamak ve insanların faydalarını 
bir takım afaki tartışmalarla 
harcamamak adına atölyenin işleyişine 
dair meselelerin tamamını, atölye 
iradesinin insiyatifine bırakarak 
kurgulamış idik. Toplantı mekanı da 
bu hassasiyeti göz önüne alarak seçildi. 
Bu kaygıyı, çalışmanın içeriğini ve 
akışını da belirlerken katılımcı bir usul 
olarak benimsemeye gayret ettik.

Karşılaşmalar, hissiyatlar ve 
hafıza etrafında şekillenen takdim ve 
mahiyete dair izahatın ardından da 

bileşenlerin niyet ve beklentilerini 
dinlemeye, bunları ana çerçeveye dahil 
etmeye çalıştık. Müslüman öğrencilerin 
hemen her faaliyetinde belirleyici olan 
ve mevcut yapıların hegemonyalarının 
birer izdüşümü olarak da okunabilecek 
uygulamaları özellikle kapı dışında 
tutmak bu atölyenin hem siyasal ufuk 
hem de pratiğe dönelik temel kaygıları 
arasındaydı.

Tanışma ve tasarlama toplantısı 
da bu tasarımını zemin bulduğu 
bir karşılaşma olarak şekillendi ve 
uygulandı. Zamanlamaya dair kararı 
zaten yükü arttırmamak ve takibi 
kolaylaştırmak adına esnetmiştik. 
Mekan tartışması ise tahminimizden 
çok daha farklı bir şekilde, genellikle 
böyle çalışmalarda ve Müslüman 
öğrencilerin gündelik hayatlarında 
pek de tekin bulunmayan Sosyal 
Bilimler Kulübü’nün odası olarak 
karara bağlandı. Şüphesiz bu 
tercih beklentilerimiz ötesinde, 
fakat bir yandan atölyenin politik 
karakteristiğiyle de örtüşen bir eylem. 
Dolayısıyla güttüğümüz tüm açıklığa 
karşın, davetimize icabet edenler de 



bu dilin içerisinde konuşmaya ve bu 
siyasal kültüre talip olan öznelerin 
varlığı, mekana dair bu tercihle de 
billurlaştı.

Atölyenin müfredatında da temel 
tartışmalardan biri olan çalışmanın 
cinsiyetlere göre tasarımı ise yine 
mekan tercihine benzer bir şekilde 
karara bağlandı. Bu noktada gerçek 
bir harem-selam uygulamasına dair 
önerimizin, ancak bir espri olarak 
anlaşılması meselenin dönüştüğü 
fantezi boyutunu hatırlatırken, 
istisnalar haricinde çağrıda sıklıkla 
vurguladığımız ayrı ayrı kurgulanmış 
bir formata dair talebin yokluğu da 
yine icabetin bünyesinde barındırdığı 
politik tercihlerle açıklanabilir.

Müfredatı belirlerken, mümkün 
mertebe metnin serbest çağrışımlarını 
engellemeyen, fakat bunun bir serbest 
bilinç akışından ziyade, başlangıcı 
ve sonu olan, rotası belirlenmiş 
tartışmalar şeklinde okunmasına 
imkan verecek bir tasarımı 
benimsemiştik. Bunun için bir tür 
edebi metin olarak düşünülebilecek, 
dolayısıyla tevil ve tefsire fazlasıyla açık 
olan metni, daha somut, informatif ve 
metodolojik metinlerle desteklemek 
çerçeveyi kurmakta bize çok yardımcı 
oldu. Bu çerçeve çalışmayı bir miktar 
ciddileştirse de, hakiki sorulara imkan 
vermesi açısından da çıtayı yükselten 
bir unsur oldu.

Toplantı “Epikten Bireysele” 
başlıklı ilk haftanın izahı ve 
duyurusuyla sonlandı. Genel olarak 
kadın katılımcıların ilk etaptaki 

sınırlılığı bizleri hayal kırıklığına sevk 
etse de, çağrının bizatihi bu siyasal 
deneyimin öznelerinde de cevap 
bulması giriştiğimiz bu hatırlama 
ve hesaplaşma çabasının da bir akis 
bulduğuna delalet etmekteydi. Bu 
ümit, çalışmayı bir türlü hayata 
geçiremeyişimizdeki karamsar tabloyu 
da bir nebze yenerek atölyeyi taşıma 
iradesini de yeniden üretmiş oldu. 



Belki Son 9 Yıldır Hiç 
 Mehmet Talha Paşaoğlu’na, 

saygıyla ve dostlukla. 

-Barış Ö
zgen Şensoy-

Sonunda Mehmet Efe’nin çok 
övülen Mızraksız İlmihal’ini okuma 
şansım oldu. Bundan da ziyade, bu 
aralar karşıma sürekli İslamcılar’la 
ilgili bir şey çıkıp duruyor. Cihan 
Tuğal’ın “Pasif Devrim”ini bir 
Sultanbeyli hikayesi olarak okudum, ya 
da, daha genel itibariyle, bir mahalle, 
bir ilçe öyküsü olarak okudum. Tabii 
bir de, bir şiir olarak: Hayallerimiz 
neye dönüşecektir? Mehmet Efe’yi 
okurken de CNN’de “Muhafazakar 
Moda” belgeseline rastladım. Bu 
bir mesaj olmalı. Tarih, bizim 
kulaklarımıza fısıldıyor vahiylerini 
ve biz de takip ediyoruz işaretleri, 
okuyoruz, düşünüyoruz ve merak 
etme becerimizi hayatta tutuyoruz. 

Velhasıl, artık nedir beni çeken 
bu İslamcılar’ın dönüşümünde 
bilemiyorum ama kendi dinsizliğimin 
haritasını çıkarıyorum gibi geliyor 
hep. Dinsizliğimin diniliğini. Ya da 
taşradan, ne taşrası, varoştan merkeze 
gidişimin hikayesini. Sonuçta, 
anneannemin dini tedrisatından 
geçtikten sonra -ki Ayetel Kürsi’,nin 
mucizeleri, Süphaneke duasının 

ezberi ve birtakım dini değerlerin 
yüceltilmesine dayanırdı, ve sonra 
“Fırat” çıktı ve bunları herkesin 
bildiğini herkes herkese hatırlatmış 
oldu- ergenliğimin sonrasında, yavaş 
yavaş, ve bir miktar azap içerisinde, 
dini terk ettim. Aslında ben buna 
dinden düştüm de diyebilirim. 
Hangisinin ağır bastığına karar 
verebilecek olan da ben değilim gibi 
geliyor; belki bu yazının okurlarıdır. 
Mahallemizde Kuran kursu vardı; 
ama arkadaşlarım ve aileleri için ne 
kadar önemliydi hatırlamıyorum, 
kestiremiyorum. Giden arkadaşlarım 
vardı ve ben gitmiyordum. Maçlarda 
küfür edilir ve dutlara dalmadan önce 
Allah’tan af dilenirdi. Ailemizde ise, 
her ne kadar son dakikada yetişilse de 
bayram namazları, Ramazan ayında 
dindarlaşma mevcuttur; öte yandan 
esas inanılan ise seküler eğitimin, 
çalışmanın ve sorumluluğun önemidir. 
Velhasıl ben çok uzun zamandır 
camide rahat etmiyorum; sokakların 
soğuğundan sığınmak için dahi olsa, 
camiye gitmiyorum. Öte yandan 
şuna inanıyorum ki, çalışıyorum, çok 
çalışıyorum.



Dinden düştüm; ancak Sultanbeyli 
hikayeleri ilgimi çekmeye devam 
ediyor. Dindarlığın renklerini ve 
dönüşümünü görmek, bunu da, 
Anadolu yakasında, arabayla 20 dakika 
olan, akrabalarımın yaşadığı bir 
mevkide anlatıldığını görmek, bizim 
oraların sahneye çıktığını hissetmek 
hoş bir hayal hissi uyandırıyor olsa 
gerek; hem de bir yanıyla aynada aksimi 
izlediğim hissini veriyor. Ne garip bir 
Narkissos öyküsüymüş bu. Zaten Tugay 
Yolu olsun, Sultanbeyli olsun, gündelik 
hayatın atom fiziğini düşündürüp 
duruyor; olabileceklerimin, 
benzeyebileceklerimin renk skalası. 
Tabii ölçüm yapılınca ortada bir şey 
yok. Kendime soruyorum; ne var Cihan 
Tuğal’ın derlediği bu hikayelerde? 
Dükkanında ayakkabı giymeyen 
adamların, zenginleşmesinin 
öyküsünde? Ya da, belediye 
başkanlarının sakalının kısalmasının 
ve badem bıyığının ortaya çıkması 
öyküsünde ne var, beni cezbeden; bu 
kendince solcu halimle, ilgimi çeken?

Cihan Tuğal’ın anlattıklarına 
bakınca, kimin öyküsüdür bu, diye 
düşününce; aklıma şu geliyor. Bu 
öyküler, hayal kırıklığına uğramış 
insanların hayatta kalma öyküleridir; 
ama bir yandan da, çıkarın ve iktidarın 
tadını almış insanların kendilerini 
hoş göstermelerinin, riyalarının 
öyküleridir. İsmail’ini kurban etmeye 
hazır olmayanların, kendilerini 
vaftiz etmelerinin hikayeleridir. 
Hangisini ilk sıraya koyarız, hangi 
versiyonu tercih ederiz, bilemiyorum: 

Muhtemelen ikisinden de bir şeyler 
var. Muhtemelen, İslamcılar da çeşit 
çeşit; nihayetinde insan kısım kısım, 
yer damar damar. Hayal kırıklığına bir 
tepki olarak, ütopyadan vazgeçmenin 
hikayesi mi; koalisyon hükümeti 
iktidarının tadıyla yeni düzeni inşa 
etmenin hazzına erenlerin bir masalı 
mı – hangisini duyduğumuz, bizim 
hem yerellik dediğimiz bu “dert”in 
bir yansıması herhalde, hem de kendi 
politik perspektifimizin İslamcılığı 
nasıl anladığı. Bir de sağcılık var tabii; 
memleketin esas sahipleri, mukaddes 
değerleri ağır ağır yeniden üreten 
el öpen ve öptüren, birbirleriyle bir 
şekilde anlaşmayı başaran, efendiler. 

Mehmet Efe ise, inancın hikayesini 
yazmış romanında. İrfan’ın aşkına olan 
inancının öyküsünü geçiyorum; bir de 
tımarhaneye götüren inancın hikayesi 
var. Mehmet Efe’nin romanında ise, 
tebliğe gönül veren birisiyle karşılaşan 
İslamcı’nın çelişkisi çok etkileyici. 
Dinde gizlilik olur mu, yaratıcı aksini 
iddia etmiyorsa olmaz. Bu, ister dindar 
olsun ister dinsiz, herkese şu soruyu 
soruyor: Bir kere ahlak olduğuna 
inandıktan sonra, uzlaşmayı mümkün 
kılan şey nedir? Cevabı “hayatta 
kalmak” olanlar, her gün, haksızlılara 
karşı duruş ve ahlak arasında gidip 
gelerek, bir adım ileri bir adım geri 
atıyorlar ve kendilerine tekrar tekrar 
soruyorlar: Ben kimim? Şahsen 
muktedire karşı sinsiliğin gayri ahlaki 
olduğuna inanmıyorum. Bu ise, bana 
şunu sorduruyor: Dayanışman gereken 
kimdir? Onunla etik bir şekilde, bir 



erdemi inşa ederek nasıl bir arada 
durursun?

Bir de, anlaşılan “Mızraksız İlmihal” 
ile dillendirilen bu özeleştiriler, bu 
kafa karışıklıkları, hem karşılığını 
bulmuş, hem de bir tür savunma 
mekanizmasının (bastırma mı; inkar 
mı, bunu iyi anlamak gerekir) ortaya 
çıkmasına neden olmuş. Kitabın ilk 
basımı ile ikinci basımı arasında 4 
yıl var; ki Mehmet Efe’nin anlattığına 
bakılırsa, ilk basımı ve sonrasında 
satışı da bayağı bir maceralı olmuş. 
Ancak bugün, belirli bir çevre arasında 
oldukça tutuluyor anladığım kadarıyla 
ve yazarın dillendirdiği eleştiriler bir 
kısım karşılık bulmuş görünüyor. 

Unutulmaması gereken bir nokta 
şu ki: Ne olursa olsun, bir mutlu sonla 
bitiyor bu kitap. Bir mucize ile, bir 
mesel ile. Bu da üstüne düşüneceğimiz 
başka bir soru olsun. 

Birkaç alıntıyla bitirelim:
“Farklılıklar, güzelliğe yönelişin 

yeryüzüdür” (Kitabın sonundaki 
röportajlardan birinde Mehmet Efe’nin 
söylediğidir)

Öbürü de bir hadis meali:
“Ümmetin öncekiler, sonrakilerden 

daha hayırlıdır. İkisinin arasında keder 
vardır”. 

Bu sözden yola çıkılarak yas üzerine 
düşünülebilir mi diye aklıma gelmedi 
değil. 

Bir de şu var, hani bir Ece Ayhan 
dizesi olurmuş dedirten:

“Gidip, İlim ve Fetih Şuuru’nu 
Yayma gibi yurtları geceleyin basan 

deliler tanıdım Abicim. Kalkın ulan! 
Artık takunyalı burjuvalara iç güveysi 
damatlar olmanıza gerek kalmadı. 
Kalkın, Şeriat geldi!” diye haykırıyordu 
biri”. 

Ki düşünün, 1993’te bu kitabın ilk 
baskısı yapılmış.

Kasım 2012, Kartal



Mahrem Hikayemize Dair

 Mehmet Efe’nin Mızraksız İlmihal’i ile 
Yahya Konuk’un Cihad’ın Mahrem Hikayesi 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma
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“Size ne oldu da Allah yolunda ve 
‘Ey Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu 
şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip 
gönder, bize katından bir yardımcı 
yolla!’ diyen zavallı erkekler, kadınlar 
ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!” 
(Nisa: 75)

Bu ayetle başlıyor mahrem hikaye, 
öyleyse ben de onun başladığı yerden 
başlatıyorum cümlelerimi.Yazıda 
tartışmasız, iddiasız olmasam da 
rahat bir dil kullanacağımı ve sıklıkla 
alıntılara yer vereceğimi baştan 
belirteyim.

Her şeyden önce “Size ne oldu?” 
diyen ayete dönmeli. Bize neler 
olduğunu anlamak isteyenlerin, 
bunu öncelerimizi ve öncülerimizi 
konuşmadan yapabilmesi ne kadar 
mümkün? Nefsimle beraber dinleyen 
iddia sahiplerine konuşmalıyım bu 
noktada; insanlığın içinde bulunduğu 
ve kimsenin herhangi bir kurtarıcı 
formülle kendiliğinden müstesnası 
kılınmadığı hüsrandan sıyrılıp felaha 
ermek için, en genel ifadesiyle Hakk 
olanı söylemek ve eylemek derdine 

sahip aktörler olarak, öncelikle 
ortasına bırakıldığımız zamanı ve 
mekanı yaşanmışlıklar üzerinden 
gündemimizealmak durumundayız. 
Mevcut tahayyülü yaşanılır kılmak 
için bundan başka bir yol var mı? Bir 
tahayyülün varlığına ve ne kadar’lığına 
dair soru işareti de ancak bu uğraşla 
noktaya, virgüle veya ünleme 
dönüşecek.

Elbette ki bu çaba en başta, 
içerisinde “söz” üretmeye talip 
olduğumuz zaman ve mekanın 
kodlarının anlaşılması için, yeniden 
kurulacak olan cümlelerin sahiciliği 
(ve hatta sürekliliği) açısından 
olmazsa olmaz. İşte bu anlama, sorma, 
soruşturma ve yeniden kurma çabasını 
bu ölçüde imkanlı kıldığından sebep 
“Cihadın Mahrem Hikayesi” isimli 
kitabı da atölye çalışmasına dahil 
ettik. Yazarın da aynı kaygıyla hareket 
ettiğini görünce, bir kere daha kani 
oldum ki, ancak bu özeleştirinin ve 
buraların kapsamlı tahlilin varlığıyla; 



her eylem yeniden diriltebilirmiş bizi.1

“Cephe’de yaşananların (ve 
mağlubiyetin, kayıpların) sağlıklı 
bir muhasebesi yapılarak tecrübe 
hanemize yazılması, muktesebatımıza 
katılması sağlanamadı.”2 “Romantizme 
bu denli meyyal bir camiaya, destanlar 
anlatmak yerine sarsıcı bir özeleştiri 
zorunluluğu doğrudan zaaflardan söz 
etmeniz, hiç de arzulanmamaktadır.” 3

Yahya Konuk (yazarın müstear 
ismi), Türkiye’deki İslamcı 
hareketlenmelere bir türlü tam aidiyet 
besleyememiş bir mücahit olarak 
algılanıyor ilk bakışta. Kendi tabiriyle 
cepheye gidişi, bir çeşit “kaçış”, hem de 
“kendinden kaçış”. Ve tabi ki hicret… 
Onun, Türkiye İslamcılığının bir ferdi 
olarak kendisine verdiği sürgün cezası 
olarak da düşünebiliriz bu hicreti. Bir 
gün muhakkak dönmek, kendisini 
her yönden geliştirmek, çözemediği 
sorunlara, cevaplayamadığı sorulara 
cepheden hayati cevaplar üretmek 
için bir garip “sürgün” olup ölümle 
randevulaşmaya gidiyor (adeta). Fikri 
olandan hayati olana geçme çabası 
olarak düşünülmeli bu sefer.

Onun seferi, sahici cevaplara 
ve mücadelelere duyduğu açlığın 
tezahürü. Buralarda hissettiği o buhran 
dolu yapaylıktan ve görünüşteki güya 
isabete rağmen, kurulan cümlelerde 

1 Doğ Ey Güneş!, Ömer Karaoğlu, Zaman 
Yayıncılık: 1994.  
2 Yahya Konuk, Bosna’dan Afganistan’a Cihadın 
Mahrem Hikayesi, Ark Kitapları, Ankara: 2013, 
sf. 126.
3.A.g.e. sf. 132.  

ona hep biraz “steril” gelen eyleme 
ve söyleme dilinden kopuşun bir 
göstergesi.

“Varoluşsal sorunlarımın, 
felsefi aforizmalarla ve kelimelerle 
aşılamayacak kadar hayati olduğunu 
anlayacak kadar çeperlerimi 
zorlamıştım… Ölümle randevulaşmak, 
belki yaşamak sızısını dindiren bir 
merhem sunabilirdi bana.”4 

“Türkiye’de İslamcı olmak fikri 
bir tercihtir. Arap dünyasında ise 
hayati bir tercih… Biz dönmek üzere 
gelmiştik. Onlarsa ölmek üzere...”5

Bununla birlikte, buralara ait 
olamadığını söylerken bile onda 
gördüğümüz, bir parça Türkiyelilik. 
Aslında tam bu nokta, kitabın 
eleştiriden özeleştiriye, tekzipten 
mahrem hikayeye geçişi sayılabilir. Bu 
bağlamda, biz de “biz” olmayı Kurani 
anlamıyla becerememiş ve ihtilafın 
rahmetlisini, rahmetsiz vahdetlere 
tercih etmiş olsakbile; esasında 
özeleştirisini yaptığımız ve haddi 
zatında tasfiye ettiklerimiz, hikayenin 
en başından itibaren ziyadesiyle bizden 
oldukları için bu kadar canımızı 
acıtmakta. Ancak ne var ki; Şeriati’nin 
tabiriyle tahrifata maruz bırakılmış 
özden her kopuş, tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de karşısında tevhidi olanı 
bulmalıdır, bulmak zorundadır.

“Peki nasıl olacak?” sorusu da 
burada devreye girer herhalde. Belki 

4 A.g.e. sf. 25. 
5 A.g.e. sf. 116.



de “hevesi ve hazırlığı olanların”6 
imdadına yetişen açıcı sorular 
işbu kopuşla nevzuhur olacak. 
Daha önemlisi; soru sormak cevap 
vermekten daha kolay elbette. Fakat 
kolay olanı becermeden zorluyu kağıt 
üzere kurmaya kalkışmak yolumuzu 
tekrardan “steril” olana çıkaracaksa ne 
yapmalı? 

“Cevap verilmez, yaşanır” gibi bir 
atasözü ya da özdeyiş iş görebilirdi bu 
noktada. Çünkü cevaplamak için evvela 
pratik gerek. Evlerinde oturanların 
ellerinde kumandayla bulamayacağı 
bir yaşama formudur çünkü mücadele. 
Hatta buradan yola çıkarak; pratikten 
ve anın meselelerinden azade kurulan 
yarım salkım denklemlerin, hayatı 
ıskalayan yalancılıklar olarak yıllar 
sonra yeniden özeleştirilmeye 
mahkum olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü sahih bir inançla seferde 
olan, hayata ve hakikate, mükemmel 
olandan bir adım daha yakın yer 
bulmakta bu denklemde.

“İdeolopati hastalığına 
yakalananlar, mükemmeliyet peşinde 
beyhude nefes tüketenler, insani olan 

6 “Gidişatlarını beğenmesek de, eylemlerini 
meşru görmesek de de, illegalite 
alacakaranlığından ürküntü duysak da, 
egemenlerin haber ağlarına zihinlerimizi ve 
kalplerimizi bu kadar kolayca teslim etmemeli 
ve olan biteni, gerçekliği içinde anlamaya 
çalışmalıyız… En kutsal eylemi zapping olan 
biz seyirciler mi nesneyiz, yoksa elde silah 
savaşanlar mı? Onlar kötü birer özne olabilirler. 
Peki, daha iyi birer özne olmak için kimin hevesi 
ve hazırlığı var... Allah sinelerin özünde olanı 
bilendir… ” A.g.e. Sf. 286 (İtalik kısım yazara 
aittir). 

hiçbir şeyin mükemmel olamayacağını, 
nakıs ve marazi hallerine bakıp da 
görmektense var olan her şeyde 
noksanlık ve maraz arayanlar, müzmin 
birer laf ebesi olmaya mahkumdurlar.”  
7

“Cephe gerisinde dahi yer almayı 
başaramayanların sözleri, kendilerini 
mutlu edecek birer lakırdı, egemenleri 
sevindirecek rüşvet-i kelam olacak 
ise de cephelerde düşmana ölüm 
yağdıranlar için sinek vızıltısı 
kabilinden olacaktır.”8

Bu cümleleri cepheyi güzellemek 
ve topluca cihada yürümek için 
zikretmiyorum elbette. Türkiye 
İslamcılığının da kendi mahrem 
hikayesinden alacağı ders bu 
olmamalıdır. Buradaki aktörler, 
cepheye gitmeyi veya gitmemeyi salık 
vermeyen, fakat aynı zamanda ikisine 
de ilişkin sayılabilecek (sefere doğru 
bile olsa)  “hicreti” belki bu zaman 
ve mekandaki cephenin ya da beyan 
edilecek kelamın kurulumunda ciddiye 
almak mecburiyetindedir.

İttiba ettiğim kanaate göre; 
İslam/teslim olma hali, her ne kadar 
kaybetme ve kaybedilme korkusundan 
ve hakikate dair korumacı güdüden 
bağımsız şekillenmeyecekse de evvela 
tercih edilmesi, kazanılması gereken 
bir şeydir. Muhafaza edilecek olansa 
zaten akıl edilerek kazanılmış veya 
tercih edilmiş olandır. Bunun dışında 
kalan her türlü muhafazakâr refleks/
kaçamak, hakim paradigmaya muhalif 

7 A.g.e., sf. 229.
8 A.g.e., sf. 240.



devrimci İslami uyanışın önünde birer 
set hükmündedir. Ve kaçamaklığı 
ölçüsünde eli mahkum sinek vızıltısı 
kabilindendir.

Yolun, yolda olmanın ve kitabi 
ifadesiyle seferin değil; yalnızca 
zaferin ve hatta dünyalık bir iktidarın 
merkeze alındığı bu tarz çıkar odaklı 
bir düşünme biçimi, bu iktidarı 
kurduktan sonra onu da çok benzer 
”İslami” kaygılarla muhafaza etmeli 
değil miydi?

Öyleyse, noksansızlık ve 
mükemmellik beklentisini değil mal 
ve can ile seferde olmayı kutsayan 
mücadele, kemalatın ve muvaffakiyetin 
de ancak bu şekilde edinileceği fikrini 
öncelemeli.Çünkü tahrif olan yalnızca 
din algısı/teori değil, dinin tesiri 
altında kalan bütüncül bir hayat nizamı 
ya da kaba ifadesiyle Müslümanlık 
pratiğidir. Tevhidin her gün, her 
an, her mekan ve zamanda yeniden 
ikamesini hedefleyen siyaset, 3. bir 
tarafın veya mekanizmanın inşası için 
en başta 2. taraf olmayı göze almak ve 
“yürümek” zorunda.

Bu tartışmayı son derece “pratik” 
bir mevzu ekseninde kabaca açtığını 
düşündüğüm için, Ömer Carullah 
Sevim’in 2012 yılının mayıs ayında 
Müslümanların bulunduğu bir mail 
grubuna attığı maili alıntılıyorum:

 “Bütün taşlar yerine oturtulmaya 
çalışılıp, herkesin hareketi çeşitli 
gediklerle malul bırakılmaya çalışılıyor. 
Bir mesele üzerinden oluşturulan 
resim, her bir öznenin kendi büyük 
resmini de tanrıca anlıyormuş gibi 

tamamlanıyor. Davası güdülen 
3.taraf da ancak böyle oluşturulabilir 
zaten. Yalnız elbet hiç bir zaman 
oluşamamaya mahkum. Zira kendisi 
de aynı bakışın kurbanı olacak, 
hakikate taraflığı beceremeyecek. Her 
tavır alış bir ‘hata’ya gebe çünkü. Ve 
hatalı da olsa amellerimizle gideceğiz 
Allah’ın yanına, okuduklarımızla, 
bildiklerimizle, resimlerimizle değil.

İşte o zaman amellerimiz 
niyetlerimizle anlam bulacak.

Öyle veya böyle hakikatin 
savunuculuğu yapılmaya çalışılıyorsa 
üçüncü bir taraftan bahsedilerek,

biz de belirtelim ki zihnimiz açılıyor 
sayenizde. Bugün A dediğimize 
yarın B diyeceğiz ve o zaman da aynı 
şeyi savunuyor olacağız, bu anlaşıla. 
Belki de bu büyük resmimizin 
olmayışındandır. Ama inşallah 
amelimizin karşılığı vardır. Tabi bizde 
de vardır herhalde bazı resimler. En 
azından sözümüzü söylememize 
engel olmuyorlar. Sözümüz değişir 
özümüz aynı kalır. Bir konuşmamız 
sufilikle bir diğeri selefilikle suçlanır 
da dediğimiz aynıdır, en önemlisi 
amelimiz, eylemimiz vardır. Tabi 
insan ister ki, şayet özümüz aynıysa 
sözümüz de aynı olsun. Ama naparsın 
ki insanlar seçimler yapıyor ve yollar 
oluşuyor. Geri kalan meselelerde ise 
oturup analiz yapacak ne takatim var 
ne hevesim.

Ne de bunun bir işe yarayacağını 
düşünüyorum. Bu mail de çok mu 
manidar oldu acaba? o büyük resim 
içerisinde? Ne diyelim, Allah yolumuzu 



açık etsin. Vesselam.”
Bu sözleri “insanlığın günahlarıyla 

barışması”, ya da “çirkin taraflarını 
yok sayması” dikotomisi üzerinden 
irdelemek, mesajı yanlış anlamak olur. 
Yine de, çirkinliklerle barışmamak 
içinkötülükten iyiliğe çağıran 
kimse, hiçbir zaman mükemmel 
olamayacağını talim ederken öznelik 
yolunda ilk ve en büyük adımını da 
atmış oluyor. Hakka ve adalete şahitlik 
seferinde 2.taraflığı göze alan fikir, 
dünyayı değiştirme tahayyülünü 4 
duvar kulislerden değil, tavrını ilan 
ettiği meydandan kuruyor. Hakikati 
ve adaleti, bütünüyle hayattaki 
örnekliğiçerçevesinde tebliğ etmeden, 
dünyalık bir galibiyetin tefekkürüne 
pek yanaşmıyor.

Bana kalırsa aynı fikriyata matuf 
Yahya Konuk’un hikayesinde de benzer 
minvalde bir ikaz, yapılan el-kaide 
savunusunda gizli. Tavrı, tasfiyeyi ve 
özneliği bu kadar güzel başka hangi 
örnek anlatabilir bilmiyorum.Kitabın 
özeti mahiyetindeki soru da bu 
paragrafın sonunda yer alıyor.

Bitmeden ve tükenmeden bir not:  
Şöyle yazıyor kitabın ilk baskısının 
arka kapağında; “Bu kitap, aralarına 
sokulan türlü ihtilaflardan sonra, 
yeniden ümmet olmaya çalışanların 
hikayesidir.”

Ve bir not daha: Hayatı konuşmaya 
çalışan herkese şunu anlatmalı; hayat 
zor…Üstelik vaziyetin bilgisi dahi 
cennete giriş bileti olmuyorken…
Son olarak yine Ömer’in cümleleriyle 
bitirmeliyim hutbemi; “Hatalı da olsa 

amellerimizle gidicez Allah’ın yanına, 
okuduklarımızla, bildiklerimizle, 
resimlerimizle değil.”

Allah’ın selamı hayati tercih 
yapanların ve her türlü umut kırıcı, 
törpüleyici etkene rağmen yeniden 
ümmet olmaya dair inancını muhafaza 
edenlerin üzerine olsun.



I. Hafta: 
Epikten Bireysele 

Metinler:

Meseleler:
• Özeleştirinin epistemik, ontolojik, politik kökleri
• Bir “içses” olarak otobiyografi: kimin “içinde”, neyin “sesi”
• Muhasebe: hesab vermek ve hesap sormak üzerine
• “Ben ve Başkaları”: Osmanlı’da kişisel anlatı yok, kendini anlatma yok. Şarkiyatçi 
tezler. Yazı, tarih, kurucu otorite. Rönesans: kulluktan tanrılığa. Hem cemaatin 
parçası hem hür bir fail. “Ben”in sınırları.
• Kul olmak: kendine soru sormak, kendini hesaba çekmek, kendine bakmak. 
Cihad-ı ekber.
• Kim”in sesi: sf. 15…
• İrfan’ın hesabı; kulluk ve bireylik: s. 71
• Kollektivitenin halüsinatif hafifliği, muhayyel cemaatlar: s. 71
• Politik öznenin kurulumu ve yıkımı: “ölünü seviyorlar senin”, “gözlerini ufuktan 
ayırma oğlum”, “hiçbirşey” Çağırma, kurma
• Kenan Çayır: birey değil fail, özne değil kul. “Parka”dan liberalizm çıkarma. 
Yerliciliğin küresellikle buluşması. Cemaatten kopuş, hesaptan kurtuluş. Nasıl bir 
ahlak, nasıl bir “emr” ve müdahiliyet? Yani bireyin alanı neye göre belirlenecek, 
mahrem ne umumi ne? Mescid kampanyası örnekliği. 
Cihadın Mahrem Hikayesi: Mahremi ifşa. Niye yazıyor? Neden yazma ihtiyacı 
hissediyor? Korkunç bir cephe tasviri. Romantizmi altüst ediyor. 

-Mızraksız İlmihal; Abicim bak ben aslında kızlara pek bakan biri değilimdir... sf. 
15, İlhan’ın İlmihali sf. 71, “Siz ücret istiyorsunuz İrfancığım...” sf. 109, Bu “adam 
olamazsın” sözü de bir kader gibi izliyor çocukları! sf. 155
-“1990’ların Özeleştirel Romanları: İslami Hareketin ve Kimliğin İçeriden Özeleştirisi”, 
Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami Edebiyat, Bilgi Üniversitesi Yayınları
-“Ben ve Başkaları”, Cemal Kafadar, Kim var imiş biz burada yoğ iken,  Metis Yayınları
-“Tebaa vs. Birey”, Aliya İzzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, Fide Yayınları



Tebaadan Kulluğa

“Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden
yardım isteriz.”
(Fatiha: 4)
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“Her şeyden evvel, gençlere bulunan güçleri öldürmemelerini tavsiye 
edebiliriz. Öyle yapacaklarına, onları yönlendirsin ve belli bir şekle 
soksunlar. Onların uyuşuğu Müslüman değildir ve ölü birini İslam’a 
çevirmenin bir imkanı yoktur. Müslümanları eğitmek için insanları 
eğitsinler, hem de en mükemmel ve kapsayıcı şekilde. Onları tevazudan 
çok şeref ve haysiyet, teslimiyetçilikten çok cesaret, merhametten çok adalet 
hakkında konuşsunlar. Kendi yolundan gidecek ve bunun için kimseden 
izin istemeyecek şeref sahibi bir nesil yetiştirsinler. Çünkü hep aklımızda 
tutalım: İslam’ın ilerlemesini- her türlü ilerlemeyi olduğu gibi- sakin 
ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve itiraz (isyankar) ruhlu kimseler 
gerçekleştirecektir” (Kasım 1971)1

1Günde belki onlarca defa 
tekrarladığım bu ayeti kerimeyi ne 
kadar düşünüyorum, ne kadar idrak 
etmeye çalışıyorum diye kendime 
sormak isterim. Aslında bu ayetin 
bizatihi tam da merkezinde bulunan 
‘Kul nedir? Kulluk nedir? Kul kula 
kulluk eder mi? Birey kimdir, kim 
öznedir, kim nesnedir?’ gibi soruları 
ne kadar düşünüyorum, muhakeme 
ediyor, kendime mesele ediniyorum? 
Müslüman’ın Allah’a kulluğu sadece 
namaz, oruç vb.  ibadetlerden 
mi ibarettir? Yahut Müslüman 
dediğimiz topluluğun kulluk biçimi 

1 Aliya İzzetbegoviç, “Müslüman mı Yoksa 
Tebaa mı Yetiştiriyoruz” İslam Deklarasyonu 
ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, çev. 
Dr. Rahman Ademi, İstanbul: Fide Yayınları, 
2007

ve anlayışı içinde bulunduğu ‘İslami’, 
kültürel, geleneksel, sosyal, siyasal 
vs. bağlamlardan ne kadar ayrılabilir 
veya bu bağlamlarla ne kadar iç 
içedir? Kulluğum ne kadar Allah’ın 
adıyladır veya farkında olarak ya 
da olmayarak başka kullaradır? 
Esasen namaz bize tüm bu soruları 
hatırlatacak, bizi bu sorgulamaya 
çağıracak bir ibadet formu. Fakat bu 
çağrıya ne kadar yanıt verebildiğimiz 
muamma.

Aslında bu mesele kulluk 
etrafında tartışılması gereken 
modern dünya düzenindeki 
Müslüman’ın nasıl bir ben idraki 
olacağı, yani modern toplum içinde 
nasıl bir özne veya fail (bunun 
yerine fail desek?) tasavvuru 
çizeceği sorunsalıdır. İçinde 



bulunduğu sosyal cemaat Müslüman 
özneyi şekillendiriyor veya bu onun 
özneleşmesine nasıl engel oluyor -ve 
onu ‘kul’ yerine ‘tebaa’ya çeviriyor? 
Bu gibi soruların kolay bir cevabı 
olmadığını ve üzerinde ciddi kafa 
yorulması, söz üretilmesi lazım gelen 
meseleler olduğunu düşünüyorum 
ve ben de öyle kolay cevaplar verme 
haddi kendimde bulmuyorum. Zaten 
bizim meselemiz de cevap vermekten 
ziyade soru sormak değildir de nedir?

Müslüman nasıl bir fail olmalıdır 
veya kimedir failliği? Nasıl bir iktidar 
tasavvuru çizer? Kime itaat, kime 
isyan eder? İçinde bulunduğum dikey 
iktidar ilişkileri, cemiyet ve cemaat 
içindeki varlığım bana nasıl bir rab-kul 
ilişkisini dayatıyor veya beni nasıl bir 
hiyerarşinin parçası haline getiriyor? 
Bu gibi sorular aslında benim gibi 
‘itaat’in İslam’ın 6. şartı sayıldığı bir 
terbiyeden geçmiş biri için sorulması 
‘teklif dahi edilemez’ sorular. . Bu 
terbiye Alija İzzetbegoviç’in de 
bahsettiği gibi “kul değil tebaa” 
yetiştiren bir pedagoji Bundan dolayı 
Müslümanlar bu keyfiyeti ciddi derece 
içselleştirmiş ve kendi kullukları 
üzerine konuşmaktan beridirler. Bu da 
farklı siyasal, sosyal, hiyerarşik ilişkiler 
içinde olan Müslümanları fiiliyattan 
uzak, itaate ve pasifliğe bel bağlamış, 
özne olamamış ve bunu kendine dert 
bile edinmeyen şahıslara, ‘kul’lara 
dönüştürdüğü kanısındayım. Hatta 
içselleştirilen bu itaat, eylemliliği 
bırakın Müslümanları durumu 
eleştirmesine ve soru sormasına engel 

olmaktadır. Zaten itaat da başlı başına 
düşünmeye ket vuran bir mekanizma 
değil de nedir? Barış Manço’nun da 
söylediği üzre; “kula kulluk edenlerse 
ömür boyu taş döşeye…”.



-Mızraksızdan; Okudu ve hepsini ciddiye aldı... sf. 114, Adam haklı!.. sf. 122, Kitapların 
adında saklıdır hikayemiz... sf.132, “Yoldaki İşaretler” ve korkunç mesafeler! sf. 87
-Hiçbirşeye Katılmıyorum Hiçbirşeye, Buradayız, Mehmet Efe, Kaknüs Yayınları
-“1990’lı Yıllarda Türkiye’de İslamcılık”, Alev Erkilet, Eleştirellikten Uyuma, Hece 
Yayınları
- “Bilincimizi Dokuyan Kitaplar” İlim Yaymanın Penceresinden, Ahmet Örs, Okur 
Kitaplığı
-“1980’lerin Kültürel İklimi”, Vitrinde Yaşamak, Nurdan Gürbilek, Metis Yayınları
-“İslami Arabesk’in Dili”, Kitap Dergisi, Haziran 1989, sayı:28
- “Bahoz”, Yön: Kazım Öz, Yapım 13

II. Hafta: 
Kitaplar, İnsanlar ve İdeoloji

Metinler:

 

 
 
Meseleler:

• Dönemin entelektüel dünyası, canlı tartışma ortamı, epistemesi
• Yayınevi ortamları ve dergi çevrelerinin politik imkan ve ihtimalleri
• Muhasebe: hesab vermek ve hesap sormak üzerine
• “Metinle ilişkilenmenin ciddiyeti, bir soru sahibi olmak üzerine
• Bizi yollara düşüren soru nedir?
• İnsanların dertleri, soruları, arayışları vardı. 
• Hayata, dünyaya, topluma nizam verme arzusu. Nahif, hüsnüniyetli ama tehlikeli. 
• Hüsniyeti post-kolonyalizmden, tehlikesi moderniteden mülhem.
• Müslümanlık iddiası, öznellik iradesi: İslamcılık (bugün İslamcılık nedir 
anlamıyorum diyen küstah arkadaşlara)
• 90’ları küçümsememek,  hakir görmemek. Bizim tarihimiz, hafızamız. Bugünü 
mumla aratan tartışmalar, zengin bir ortam. Ciddi, bedeli ödenmiş.



Türkiye Müslümanları’nın Tarihi Serüveni ve Meseleleri
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et Türkiye’de özellikle 80 li 
yıllarda devrimci ateş ile yükselen 
Müslümanları birbiriyle uyumlu tek 
bir hareket olarak görmesek de genel 
olarak Kemalist Batılılaşmaya karşı ve 
muhalif olarak konumlandırabiliriz. 
Müslümanların “Biz” , “Öteki”nin ise 
Batıcı, Laik, Solcu vs yani hidayete 
erdirilmesi gereken insanlar olduğu, 
güncelden çok gelecekteki toplu 
hidayet ütopyasına odaklı bir dönem…  
Aynı zamanda bireysel farklılıkların 
perdenin ardına itildiği bunun 
yerine kolektif idealler etrafında bir 
hareketleşme dönemi de diyebiliriz 
ki bunun neler doğuracağını 2012 
de idrak edebildik. Ancak burada 
bir parantez açmak gerekli. Bu kısmi 
idraki Kasım 2012 de Cihan Aktaş bir 
söyleşide şu sözler ile açıklıyor;”Biz geç 
kaldık, Kürt Türk ayrımı yapmadan 
öncelikle Müslümanca bu ülkede 
yaşama hakkı elde etmeye çalışıyorduk, 
ilk önceliğimiz İslami bir hayatın 
yeniden inşasıydı. Ancak bu sırada 
Kürt Müslüman kardeşlerin yaşadığı 
etnik ayrımcılığı ise görmezden 
geldik, sorunlarını bir şekilde hallolur 
diye öteledik. Bu yüzden hala ortak 
bir dil oluşturamıyoruz. Hala onca 
okumalar, analizlere rağmen sorunu 
çözemiyoruz.”Cihan Aktaş’ın da 
gündemi 80 ve 90 lar İslamcılığıydı 
o söyleşide. Bu yüzden okuduğumuz 
metinlere paralel söylemler 
çerçevesinde O’nun bahsettiklerinden 
de yola çıkarak devam edeyim.

80’ler dönemini İslami kavramları 
yeniden inşa ederek bir “İslami 
Kimlik” oluşturmaya çalıştığımız,  
idealist ve devrimci (İran devriminin 
fazlaca etkisiyle) olduğumuz 
bir dönemdi.  Bu yüzden başka 
toplumların tecrübelerini bize de uyar 
fikriyle bol bol tercümelerin olduğu, 
Gazali, Mevdudi  gibi yazarlar, kitaplar 
okuduğumuz, okuttuğumuz bir 
dönemdi. Kadın sesi haram denildiği 
için kadınların konuş(a)madığı, 
kadının fitne unsuru olarak görülüp 
evlerde kalmalarının daha uygun 
görüldüğü ve Müslüman kadının nasıl 
giyinmesi gerektiğine odaklanıldığı 
80’lerden sonra bunun Türkiye 
toplumuna çok uygun olmadığı ya da 
başka başörtüsü yasağı gibi faktörler 
sebebiyle 90’larda kadınların panellere, 
eylemlere katıldığını, evlerden kamusal 
alana doğru bir geçişi görüyoruz. Bu 
da okunan veya okutulanın bir şekilde 
Türkiye Müslümanlarının kendi 
deneyimleriyle uyuşmadığının bir 
örneği sadece.

Cihan Aktaş ayrıca bu döneme 
agorofobik yıllar, Kemalist devletin 
Müslümanlar üzerindeki dinin 
sadece evlerde ve özelde yaşanmasına 
dair yaptığı baskıların artık evlerde, 
beyinlerde taşınamaz hale gelip 
patladığı dönem diyor. Mehmet 
Efe de aynı zamanda Müslüman 
kesimin yoksulluğu, arabeskliği 
ve bunun kitaplar ve dergilerdeki 



yansımalarına dikkat çekmişti. 
Ayrıca hidayet romanları da burada 
değinilmesi gereken bir mevzu. Asrı 
Saadet’i canlandırmaya çalışan 80ler 
dönemi, Hidayet romanları epik 
rol kahramanlarını Asri Saadet’ten 
çıkarmaya çalıştı.

Ancak devrimci ateş 80’ 
darbesinin silindiriyle 90’larda 
başka bir sürece evrildi yavaş yavaş. 
90’lara doğru ilerlediğimizde 
modernitenin rüzgarından da nasibini 
almaya başlayan Müslümanlar 
kolektif ideallerini omuzladıkları 
arkadaşlarıyla ticarethaneler kurmaya, 
Başörtüsü eylemleri vs ile keşfettikleri 
STK yapılanmaları etrafında 
toplaşmalara başladı ki bu sürece 
Müslümanların bireysel farklılıklarını 
idrak ettikleri dönem de demekte 
Efe.  Müslüman bir orta sınıfın 
doğuşuyla birlikte Müslümanlar yeni 
bir imtihan çemberine girdiler. Özel 
okullar, tatiller, kafeler, serbest piyasa 
ekonomisiyle ilişkili bir ekonominin 
kurulması… 80’lerde İslami kimlik ve 
ideallerin odağındaki Müslümanların 
yeni trend topic’leriydi… Bu sırada asıl 
imtihan kapitalist sistem mi kolektif 
İslami örgütlenme mi? sorusuydu. Aynı 
zamanda sosyal ve kültürel gündelik 
pratikte daha görünür bir İslami tarzın 
nasıl olacağı da önemli konulardan 
biriydi. Müslüman erkekler şirketler, 
fabrikalar, ticarethaneler kurup günlük 
hayatta herhangi biri gibi görünür 
olurken Müslüman kadınlara “büyük 
iddia’yı taşıma” görevi verildi.  Bu 
noktada yine Cihan Aktaş’tan bir alıntı; 

“ bu dönemlere şimdiden bakarken 
sadece darbeyi değil, doğudan batıya 
göçü, 1+1 odalı evlere ve çekirdek 
ailelere dönüşümüzü de hesaba 
katmalıyız. Ancak 80 lerde bu kadar 
hararetli devrimci bir ruh varken kısa 
bir sürede nasıl değişime başlandı ve 
neden hafıza günümüze de yok oldu 
sorusuna ise “hafızasızlık, bilinçli 
bir unutma ile oldu çünkü insanlar 
yaşadıkları sıkıntıları unutmaya 
devam ederek hayatta kalabileceklerini 
düşündüler ve bu yüzden statükoyla 
bütünleşmeye doğru kayıldı.” Dedi. 
Müslüman kadınların bu süreçte 
yaşadıkları sıkıntılar ise bir başka 
toplantı konumuza dahil edilecek.

Son olarak Abdurrahman Arslan’ın 
bu ay içinde yaptığı konuşmadan bir 
alıntı yapmak istiyorum. “ 80’lerden 
itibaren popüler kültürün getirdiği 
değişime Müslümanlar da ayak 
uydurmaya çalıştı. Değişime sıcak 
bakıyorduk çünkü İslam modernleşen 
hayatta gönlümüzce yaşamamıza, 
eğlenmemize pürüzler çıkarıyordu.  
Ancak değişime ayak uydurdukça 
zihnimiz iğva edildi ve artık düşünce 
üretemiyor, Müslümanlar olarak 
hayata, dünyaya Müslümanca 
bakamıyoruz. “



-“Müslüman, bir kadına aşık olamaz!” sf. 23
-Birbirimizin cenneti olacağız... sf. 28
-Nurhan’ın İlmihali sf. 33
-Hiç yuva yapan bir kuş görmedim ben sf. 63
-Bizi savunmasız bıraktılar... sf. 148 
-Saçlarını başının üstüne toplayacak sf. 166
-Saçların ne renk? sf. 190

Halkaların Ezgisi, Halime Toros: 
Seni Dinleyen Biri , Cihan Aktaş: Yakup, Nihan ve İkbal’in sunumuyla

Uzak İhtimal, Yön: Mahmut Fazıl Coşkun, HokusFokus Film : Yakup salon ayarlayacak.

III. Hafta: 
“Saçların ne renk?”:Kadınlar ve  Erkekler

Metinler:

 

 Meseleler:
• Bayraklaşan başörtüsü: sembol siyaseti ve birey
• Tesettürün ağırlığı, kuşattığı ve inşa ettiği kimlik
• İlişkinin imkanı, hududu
• Korkular ve arzular
• Bizi yollara düşüren soru nedir?
• Eril bakış, erkek fai



İçimizdeki Şeytanlara Zülfikar’larla Saldırdık:

Kadınlar ve Erkeklerin Hikayesine Dair

M
eh

m
et

 T
al

ha
 P

aş
ao

ğl
u

Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin yakınlarıdırlar: 
(1)  [hep] iyi ve doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve zararlı olanın 
yapılmasına engel olurlar; ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar, 
arındırıcı yükümlülüklerini yerine getirir, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne 
yürekten bağlılık gösterirler.

Muhammed Esed, Tevbe Suresi 
71. ayeti böyle yorumluyor. Bugünkü 
buluşma da bunu gösterir, en 
azından bir çaba olarak koyar gibiydi. 
Herşeyden önce aramızda bir hukuk 
gelişmesini sağlamaya yönelik önemli 
bir adımdı. Müslüman kadınlar 
ve Müslüman erkekler arasındaki 
arkadaşlık-dostluk-yakınlık hukukları 
böyle konuşmalarla ister istemez 
perçinleniyor. Doğrusu Müslüman 
kadınlar ve erkekler arasındaki 
sorunlu ilişkileri masaya koymak 
bundan birkaç yıl önce benim aklıma 
gelmezdi ya da mümkün görünmezdi. 
Yalnızca bu sağlama bile, kayda değer  
bir iş yapıldığını söylüyor. Ama 
yine de, “çocuklar ne güzel konuşup 
anlaşıyor” naifliğine düşmekten 
sakınalım. Zira muhabbet sonrasında, 
esas konuşulması gerekenlerin 
konuşulmadığına dair benzer algılar 
vardı etrafımda. Konuşulanlar da, 
Boğaziçi’nin bize sunduğu ölçüde 
kısıtladığı imkânlar ve dil dahilinde 

oldu diyebilirim. 1

Daldan dala atladık ama geçen 
haftaya nazaran çokça konu, çokça 
ses ve azca tekrar gördüm. Çünkü 
konu, geçen haftaki gibi ‘İslamcılık 
ve 80’lerden bugüne geldiğimiz 
nokta’ olunca dönüp dolaşıp aynı 
yere; yakınmaya geliyor. Ama 
Müslüman bireyler arasındaki ilişkileri 
yapısökümüne uğratmak, kişiler kadar 
yığınla deneyimi çağrıyor. Bu yüzden 
de herkes -ister istemez- kendi tecrübe 
ve gördüklerinden birşeyler söyledi ve 
bu kanaatler birbirimizi dinlemedikçe 
yerinden oynatılması zor görünüyor. 
Ne var ki, Mustafa Emin’in de dediği 
gibi, tartışma ortamı “az şedit ve görece 

(1)- Yahut: “birbirlerinin koruyucusu [veya 
“hâmîsi ve koruyucusu]durlar 
Bununla birlikte, burada müminler, 67. ayette 
“aynı türden/aynı yapıda” olduklarından söz 
edilen münafıklara tezat olarak konduklarına 
göre, velî (çoğulu evliyâ’) teriminin, “birbirine 
dost, yakın” sözcükleriyle ifade edilebilecek 
birincil anlamıyla aktarılması daha yerinde 
olacaktır.



homojendi”. Bunda öznel yaraların 
açılmaya kapalı oluşu kadar, erkeklerin 
“erkekliklerinin” ve eleştirilerin 
haklılığının farkında olması etkili 
bence. Ama bunu sağlayan Boğaziçi 
atmosferi -aynı zamanda- bizi  aslında 
iktidar sorunu olan bir meseleyi 
erkeklerin davranışları üstünden 
tartışmaya alıştırmış göründü.

Bu noktada notlara sondan 
başlamak faydalı olabilir. Hümeyra, 
“erkekler ve kadınlar üstünden 
konuştuk ama kadınların kadınlar 
üstünde, erkeklerin de erkekler üstünde, 
hepsinin birbiri üstünde tahakkümü 
var” derken meselenin özüne dair 
bir vurgu yaptı. Burcu’nun “erkekler, 
tesettürlü kadınlara potansiyel eş 
gözüyle bakıyor” derken veya Alperen 
“kampüs birçok Müslümanın gözünde 
şer yuvası” diye gözlemlerken yahut 
Cihan Aktaş’ın romanında Halil’in 
Meral’i kurtarılacak ve yetiştirilecek 
bir nesne, kadınları idealize portreler 
diye görmesinden tutun da Mehmet 
Efe’nin Nurhan’ı “ince-narin kadın” 
gibi betimleyişine ve dünyasına 
inemediğine her eleştirimiz, erkeklere 
yönelik olmaktan çok aslında dilin, 
tutumun ve davranışın maskülen/eril 
olmasıyla ilgili. Önemli olan bu iktidar 
ağına/tahakküm kıskacına ne ölçüde 
kapıldığımız. Cihan Aktaş’ın romanı 
bu derdi, iktidarın sürekli dolaşımda 
olan ağına kolayca katılan erkekler 
üstünden vurguluyor. Bu, iktidar ağının 
işleyişine omuz verenin, görünürde ve 
hemen her zaman erkekler olmasından 
olabilir mi? Ama Aktaş’ın romanında 

bir de vaize kadınların kadınlar 
üzerinde kurduğu tahakküm var ki 
mesele, hemen her imtihanda iktidara 
alet olmak veya olmamak ve bunun 
karşısında tahakkümün mağduru olan 
biri var diye özetlenebilir herhalde.

Tahakkümün birsürü örneği, çeşidi 
ve biçimi yaşıyor tabii. Buna karşı 
direnme pratikleri de bir o kadar çeşitli 
“Muhakkak iktidarla beraber direniş 
vardır” demişti Foucault, Nazan hoca 
bunu “sürtünme kuvveti gibi” diye 
açıklamıştı, yani biraz işin doğası 
gereği. Örnek olarak, “kadınların 
camide kuytu-kapalı mekanlara 
hapsi hâlâ gündemde” diye konuştuk. 
Geçen sene “Ramazan teyzeleri” 
kendilerine “tahsis edilen” bölümde 
değil erkeklerin bulunduğu katta, 
onların arkasında saf tutmuş ve epey 
tepki çekmişti. Diyanetin bununla 
ilgili çalışması olduğu söylendi ama 
en son Yıldız Ramazanoğlu’nun 
Zaman’da çıkan yazısından beri ortada 
birşey görmedik. Mustafa Emin, 
Bosna’da işlerin nasıl yürüdüğünü, 
bizdeki gibi modernlik ve kamusallık 
tartışmalarının yaşanmadığını 
anlatırken hatırladık ki başka türlüsü 
de pekâlâ mümkün.

Nihan, Cihan Aktaş’ın romanı Seni 
Dinleyen Biri üstüne konuşurken, 
Halil’in evlendiği “diğer” kadın 
hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, olaya 
nasıl baktığını göremiyoruz, dedi. 
Ayrıca kitaptaki direnen kadınların 
hem vaizelerle hem dinleyici kitlesiyle 
ilişki kuramadığını vurguladı. Burada 
romanın genel derdi dahilinde Aktaş, 



bu kadınların yaşadığı bir başka soruna 
vurgu yapıyor, sözleri ulaşmıyor-
duvara tosluyor dedik. Direnen 
sesler, dominant ve maskülen dilin 
içinde erimeye mahkum görünüyor. 
Aynı çerçeveden, kadınların aile 
ve gelenek rollerine boyun eğmek 
durumunda kalması, Meral’in Çerkez 
bir aileden gelmesi üzerinden örnek 
olarak gösterildi. Bu, ciddi bir etken 
olmasına karşın, bizi culturalist bir 
okuma yapmaktan alıkoymalı ve 
adını değiştirmek istemeyen Meral’in 
öznelliği gözardı edilmemeli, dedik. 
Yakup, romandaki Meral-Halil ilişkisini 
“kadın bizden olunca öznellikten 
çıkması bekleniyor” diye özetledi. 
Kadınların görünürlüğü, öznelliği 
veya hatta kadınlığı dava uğrunda 
eriyor diye konuşurken Alperen, “ama 
bu görünürlük ve siyasal alandaki 
birliktelik de bu siyasal davaların 
yürütülmesi -RP örneği- sırasında 
ortaya çıktı” diye itiraz etti. Hümeyra 
ise “ama orada nasıl bir siyasallıktan 
söz ediyoruz” diye sordu, “oy 
toplamaya giden veya Merve Kavakçı 
örneğindeki gibi milletvekili seçilen 
kadının siyasallaştığını söyleyebilir 
miyiz?” Alperen’e göre yine de, çok 
dinamikli bu süreçlerde kaçırdığımız 
noktalar vardı. Hümeyra’ya göre, “bir 
parti çatısı altında olmak siyasallaşmak 
demek değil” iken, Ahmet Yusuf 
“Refah Partisi’nin ihtiyacı vardı, o 
yüzden partide kadınlara yer açtı” 
dedi. AKP’deki farkı konuştuk, “neden 
kadın kolları ayrı bir ses çıkarmıyor, 
herhangi bir konuda yorum yapmıyor” 
diye sorarken Mustafa, AKP’nin RP 

gibi bir “hareket” olmadığını hatırlattı.
Muhabbetin başında Mustafa Emin, 

Uzak İhtimal filmiyle Mızraksız İlmihal 
ve kitabın başındaki Sezai Karakoç 
şiiri arasında bir ilişki kurdu. Mehmet 
Efe’nin metnindeki “Müslüman, 
bir kadına aşık olamaz” düsturu 
uzak bir ihtimal olarak veriliyordu, 
filmde rahibeye aşık olan müezzinin 
geriliminde. Bu metinler bize, geride 
bırakılan şeyin ne olduğuna dair fikir 
veriyor, diye konuştuk.

Bir ara kitapların teknik tartışmasına 
girdik ama Nihal’in eleştirisi üstüne 
daha somut, kampüsteki sorunlara 
eğilmeye çalıştık. Müslüman kadınlar 
ve erkeklerin göz göze gelmekteki 
çekincelerinden bahseden Esma, 
karşılaşıp selam vermeyişin, iletişim 
kurmamanın aslında “en baba 
iletişim” olduğunu söyledi. Burada 
yine, başörtülü kadınlarla kurulan 
ilişkinin örtünmeyen kadınlarla 
kurulan ilişki kadar rahat olmayışının 
sorunlarına değinmeye çalıştık. 
Tahakküm meraklısı arkadaşların 
etkisiyle, kadınların kendi başörtüsü 
mücadelesinde nasıl dışlandığını, 
uzak tutulduğunu anımsadık. Aslında 
insanı kamusal alana taşıyabilmek için 
var olan başörtüsü, erkeklerle iletişimi 
zorlaştıran birşey haline getiriliyor, 
dedik.

Muhabbetin sonunda ”peki ne 
yapacağız, ne yapsak daha güzel olur” 
sorusu gündeme geldi. Ama bunun 
bir cevabı verilebilir miydi, verilmeli 
miydi sorusu netameli. Bir Müslüman 
kadının erkek, erkeğin kadın ile, ister



selam sabahlık bir cemiyet 
aidiyetini, ister yeni tanışıklığı, 
ister dostluğu, isterse duygudaşlığı 
paylaşmak için standart ölçülere 
veya reçetelere ihtiyacı var mıdır? Bu 
ölçüler yeni tahakkümlere gebe olmaz 
mı? Yoksa her ilişkilenme kendi içinde 
bir yığın duygu durumu, karın ağrısı, 
düşüncelilik ve düşüncesizlik mi 
barındırıyor? Müslüman bir kadının 
Müslüman bir erkekle ilişkisinde 
varsın ezik büzüklük olsun, eller ne 
der veya cemaat baskısını bir kenara 
atalım atmasına, ama bizim burada, 
kendimizden yana kaygımız kadar, 
karşıdakine ayıp etme, onu üzme 
ihtimali aklımıza gelmiyor ise, bu 
bizde Allah’ın rızası gibi başat bir kaygı 
değilse, neye yarar...



Mızraksızdan;
-Tanrı değilim ben! sf. 144
-Mağaranın ağzındaki taş... sf. 162
-İnsanlar! Benden korkmanıza gerek yok! sf. 172
-Bizden sonra kıyamet Çünkü aşk öldü... sf. 178
-“Bir genç, bir ağaç gibidir...” sf. 187

-Amerikan Elçisi Meclis Başkanı olsun
-Epik İslamcılıktan İslam’ın Yeni Yorumlarına Doğru, Türkiye’de İslamcılık ve İslami 
Edebiyat, Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Sonbahar Çılgınları Ya Da Çılgınların İlkbaharı, Osman Özarslan, Sanat ve Hayat 
Dergisi 
-Sonbahar, Yön: Özcan Alper, Kuzey Film

IV. Hafta: 
“Parkayı çıkarmak:Radikalizm ve Özeleştiri

Metinler:

 

 Meseleler:
• Manifestal, epik, tirad metinler
• İddia sahibi oluş: teklif ve tehdit
• Korkular ve arzular
• Parkayı çıkarmak: sürdürülebilir radikalizm 
• “Emri bil maruf nehyi anil münker”: mahrem/umumi ayrımını yeniden düşünmek
• Genel değerlendirme ve sonsöz
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Mızraksız İlmihal metinleri ışığında 
radikal siyasallık üzerinden İslamcı 
camianın dönüşüm izleğini çıkarmaya 
çalışmakla geçti. Akif Emre’nin bir 
yazısında alıntıladığı şekliyle siyasal 
olan ‘teklif ve tehdit içeren önerme’ 
diye tanımlandı. Buna göre müslüman 
özne siyasallaştığı ilk yıllarda kamusal 
alana hem bir teklif ile geldi, hem de 
bir tehdit unsuru oluşturdu. Manifesto 
metinlerin, epikliğin, romantik 
davaların bolca dolaşımda olduğu 
yıllardı. Mehmet Efe’nin kahramanı 
Irfan söylemleri ve yaşantısı ile son 
derece epik bir karakterden roman 
ilerledikçe daha farklı bir insana 
dönüşüyor, bu da Mehmet Efe’nin 
siyasallığı hayattan uzaklaştıran ve 
yabancılaştıran bir durum olarak 
görmesi ile son derece ilişkili.

Mızraksızın Kaknüs Yayınları’ndan 
çıkan 4. Baskısının sonundaki eklere 
konulmuş röportaj beyanatları da bu 
minvalde: ‘Hayata hep politik bakmak 
güzelliğe değil diyelim yanlışlığa ayarlı 
olmak demektir. Çünkü ideolojik 
mücadele hep çelişkileri vurgulamak 
zorundadır.’ (syf. 210)

Mehmet Efe’nin siyasetin İslam 
ile ilişkisi konusunda da bir o 
kadar keskin bir tavrı var. 80 ve 
90larda müslümanların gösterdiği 
sivil aktivizmi Sıffin Savaşında 
Muaviye askerlerinin mızraklarının 
ucuna Kuran sayfaları geçirmesine 
benzetmesi ve bunu müslümanın 

ontolojik duruşu itibariyle tehlikeli bir 
tutum olarak görmesi sözkonusu:

Ben ilmihalimizin mızraksız olması 
gerektiğini düşünüyordum. Yani 
bize salt tepkilerimiz yön vermemeli. 
Yani dinin yani kutsal olanın 
örneğin politik talepler için ‘ruhi’ 
konumlarından soyutlanarak güncel 
politik ifadelere indirgenmesinin tıpkı 
kişilik bölünmesi dedikleri patolojik 
durum gibi bir inanç bölünmesine, 
en azından perspektif kısırlığına 
uğratacağını düşünüyorum. İdeolojik 
mücadele hele ki mızraklı ise bireyin 
ilmihalini savunmasız bırakacak 
kadar tehlikeli bir süreçtir. Ve eğer 
mızrakların ucunda din varsa örneğin 
politik yargılara itiraz etmek haşa 
Kuran’a itiraz etmek anlamına gelmeye 
başlıyorsa ideoloji strateji vs. Dinin 
yerini almaya başlamış demektir (syf. 
199)

O dönemleri birebir yaşamamış 
bir kimse olarak bu ciddi eleştirinin 
yerindeliğini sorgulayamayacağım. 
Ama burada Mehmet Efe’nin asıl 
arzuladığı şeyin siyasallıktan soyunmuş 
bir müslümanlık değil siyasal 
söylem ile İslami söylemin ayırdına 
varabilecek bir farkındalık olduğu bana 
kalırsa ortada. Zaten bir kere kamusal 
taleplerde bulunmaya başlamış bir 
topluluğu cin misali lambaya geri 
sokamazsınız, sokmamalısınız da. 
Burada Sıffin muharebesinin örneğinin 
verilmiş olması can alıcı. Çünkü orada 
müslümanın müslüman ile karşı 



karşıya geldiği bir durumda ayetlerin 
mızraklara geçirilmesi sözkonusuydu. 
Yani alıntıda mevzu bahis olan 
patolojik durumun bir müslüman 
topluluğun bir diğerini tekfir etmesine 
varacak ve ümmeti Muhammedin 
birliğini bölecek bir siyasi/ideolojik 
etkinlik ve mobilizasyon olması bana 
daha anlamlı geliyor.

Toplantıda da tartışmamız buna 
benzer bir çizgideydi. Mustafa Emin, 
Efe’nin parkayı çıkarma ifadesinin, 
o dönemdeki İslamcı örgütlerin 
pederşahi ilişkilerinden boşanma 
talebi olarak okunabileceğini söyledi. 
Bu tarz örgütlenmeler hiyerarşik 
yapıdaydı ve özellikle abilerinin 
emrine amade üniversiteli öğrencilerin 
hep birer çaylak olarak kalmalarına 
bağlı olması sebebiyle iktidar ilişkileri 
sayesinde yürüyordu. Bu öğrenciler 
mütemadiyen ‘çocuk’tu (bizim 
çocuklar) ve ilişkilerin selameti onların 
çocuk olarak kalmasına, fedakarlık, 
adanmışlık ve söz dinleme vasıflarına 
bağlıydı. Çocukluk akil olamama ve 
fail olamama ile özdeşleştiği ölçüde 
dava için gerekli, ancak özne olarak 
ciddiye alınmayan kimselerdiler. 
Çocuk kelimesinin benzer minvalde 
anlamsal çağrışımlarını Azad 
Rênas Çelik de farklı bir bağlamda 
Güneydoğu Anadolu’da Kürt halkının 
PKK üyelerini isimlendirmesi 
üzerinden açıklıyor: 

Bu noktada PKK’ya yakınlık duyan, 
lojistik destek sağlayan ve hareketin 
kitleselleşmesi için mücadele eden 
kitleler arasında PKK militanları ‘zarok’ 

olarak isimlendiriliyordu. Bu kesimin 
‘zarok’ tabiri içermeyi, yakınlaşmayı 
ve olumlamayı ifade ediyordu. Bu 
bakış açısı, örneğin o dönemde yaygın 
olarak kullanılan ‘zarokên me’ (bizim 
çocuklarımız) tabirinde açık bir 
şekilde görülüyordu. İkinci ve görece 
daha baskın olanı ise PKK üyelerinin 
Kürtlerin yaşadığı Türkiye’nin doğu 
coğrafyasını sömürge ve işgal altında 
bir yer olarak tanımlamaları ve 
Bağımsız Birleşik Kürdistan ideali için 
mücadele ettiklerini dile getirmelerini 
bir tür ‘çocukluk’ olarak görmeleriydi. 
(Çelik, syf. 58)

Bunu müteakip bir itibarsızlaştırma 
tartışmasından sonra, toplantıda 
biraz da İslamcılık’tan çıkararak genel 
olarak siyasal aktivizmi ve Sonbahar 
filminde de gördüğümüz eve dönüş 
meselesini konuştuk. Üniversite için 
kente göçen sağcı, solcu, İslamcı 
pek çok gencin davaları uğruna, 
tek kaygıları çocuklarının güvenli 
geleceği olan aileleri ile aralarını 
açtığı pek çok biyografi aracılığıyla 
hepimizin malumu. Yıllar sonra 
memleketlerine pek çok bedel ödemiş 
şekilde, devlet şiddetine maruz, 
mahzun ve mazlum döndüklerinde 
yine kendilerine kucak açan aileleri 
oluyor. Çocukluk analojisini de biraz 
devam ettirirsek ben hep bu hayat 
hikayelerini başarısız olmuş reşitliğe 
geçiş (coming of age) anlatılarına 
benzetmişimdir. Kahramanın Sonsuz 
Yolculuğu adlı kitabında destan ve 
mitleri inceleyen Joseph Campbell’a 
göre hikaye dünyanın her yerinde 



aynıdır: Kahraman evindedir. 
Mutludur. Henüz çocuktur. Gel zaman 
git zaman kendisini serüvene çağıran 
ısrarcı davetler duymaya başlar ve 
ilk başta kulak ardı ettiği davetler bir 
süre sonra artık yerinde duramayacak 
kadar huzurunu kaçırır. Bu seslerden 
kurtulmak amacıyla nihayet kahraman 
yola koyulmaya karar verdiğinde evine 
ait unsurlar onu durdurmaya çalışır. 
Yaptığı deliliktir: Bilinenin keyfi ve 
güveninden bilinmeyenin tehlikesine 
niye atılmak istemektedir? Yine de o 
baba ocağını terk eder ve maceraya 
atılır. Bu yolda cesareti, kuvveti, zekası 
ve irfanını sınayacak pek çok testten 
alnının akı ile çıkıp,  ejderhalar kesip 
prensesler kurtardıktan sonra evine 
dönüşmüş, muzaffer ve reşit bir şekilde 
döner. 

Bizim karşımıza çıkan gerçek 
hikayelerde ise büyük hayaller ve 
idealizm ile yola koyulan milyonlarca 
gencin karşısına çıkan testler koca 
gönülleri ve sonsuz irfanlarına 
karşın boy ölçüşemeyecekleri kadar 
kıyıcı olunca ancak Sonbahar’ın 
Yusuf ’u gibi baba evine bir ceset 
olarak dönülebilmekte. Peki bu bizim 
şevkimizi kırmalı mı? Benzer bir 
kaderden kaçmak için konformist 
gençler mi olmalıyız? Bu noktada 
Alperen’in tartışmaya açtığı bir soruyu 
anmak anlamlı. Mücadeleyi sonuna 
kadar götürmeyen abilerin tercihi 
neden bu yönde oldu? İdealizm neden 
bırakıldı? Bu sorunun toplantıda 
mevcut bulunan birçoğumuzun 
üzerinde mutabık olduğu cevabı, 

özellikle ebeveyn ve eşler tarafından 
bireye yöneltilen toplumsal beklentiler 
idi. İnsanın dava arkadaşı bellediği, 
daha geniş ifade edecek olursak 
benzer toplumsal ve siyasal talepler 
etrafında bir araya geldiği insanlar 
ile ilişkisi ne kadar sıkı gözükürse 
gözüksün, tercihleri üzerinde etkisi 
en çok bulunan kimseler yine ailesidir. 
Bir iş gereksinimi ve bir yaştan sonra 
evlilik kimsenin kolay kolay göz 
ardı edemeyeceği gerçekliklerdir. 
Nesiller arası bir karşılaştırma 
üzerinden İslamcılık deneyimini 
okuyacak olursak hemen fark edilir 
ki ilk nesillerin evlilikten beklentisi 
sonrakilerden farklıydı. Bir göz oda, bir 
döşek ve kitaplığa tamah eden çiftlerin 
yerini düğün için ayrı, nişan için ayrı, 
mobilya için ayrı taksitli borçlara giren 
çiftler alınca ve toplumsal normlar da 
bunu gerektirecek bir değer erozyonuna 
uğrayınca, maddi, manevi özveride 
bulunmak da bir o kadar zor olacaktır. 
Benzer şekilde İrfan’a bakacak olursak 
ekonomik zorunluluklar romanın her 
yerinde ‘İş arıyorum abiciğim’ ifadesi 
ile dile getirilmekte. İrfan ideolojik 
üretimde bulunduğu, dergileri 
soluyup, arkadaşları ile dünyaları 
kurtardığı bodrum katından çıkar 
çıkmaz iş aramaya koyuluyor. Bu da 
sürdürülebilir siyasal ve toplumsal 
taleplerde bulunmak isteyen tüm 
müslümanların önceki jenerasyonların 
deneyimlerinde yüzleşip alt etmesi 
gereken problemlerden biri olarak 
ilmihalleri mızraklandırmama titizliği   
kadar önem arz ediyor.
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Maceramızın sonunda sonsözü 

söylemek yine bize düştü. Bu yazı iki 
aya yayılmış dört tartışma etabının 
hikayesini özetlemekten çok intiba ve 
teessürlerine dair bir değerlendirme 
olmaya çabalayacak. Nihayetinde söze 
dair bir çaba, eleştiriye dair bir tutum, 
hafızaya dair bir kaygı geliştirebildiysek 
kendimizi taşı kıpırdatmış 
addedeceğiz. Bunu hayal etmek bile, 
bir roman etrafında örülmüş bu atölye 
çalışması için yeterlidir.

Yıllardır yürüttüğümüz 
tartışmalardan, derdini 
çektiklerimizden, kavgasını 
ettiklerimizden bir söz, bir hafıza 
üretmeye uğraşmak ve bunu bizden 
sonra gelenlere aktarmak pek kolay 
olmadı. Atölye boyunca da bunun 
imkan ve ihtimallerini gözlemlemiş 
olduk. Bu uzunlukta bir çalışmada 
bunun gerçekleşmesi pek mümkün 
değil. Bununla beraber metnin yine 
de farklı hafıza ve biyografilere sahip 
insanlar için oldukça etkileyici bir 
bütünlüğü ve olağanüstü bir teessür 
kapasitesi taşıdığı aşikar. 

Çalışmanın güzel kazanımlarından 
biri, bir masa etrafında pek de 
buluşamayan Müslüman öğrencilerden 
bir buket derleyebilmiş olmasıydı. 
Bununla beraber bu çeşitliliğin 
tartışmalara yansıdığını söylemek güç. 
Bir süre sonra adeta konuşmalarımızın 
bir tür dert yanmaya dönüştüğünü 
gördük. Kimi zaman belli meseleleri 

yeterince cesaretle tartışamadığımızı 
fark ettik. Ama yine de bu tecrübe, yan 
yana gelme ve birbirinin hikayesini, 
derdini dinleme anlamında ciddi bir 
pratik yarattı. Bunun sonuçları da 
atölye sonrasında şekillenen kimi 
siyasal süreçlerde görünür oldu.

Kitabın en can alıcı sorusu 
“Saçların ne renk Nurhan?”. Atölyenin 
bu soruya dair tartışması ve cevabı, 
beklentilerimize yaklaşmasa da mevcut 
koşullarda yapılabilecekler açısından 
belirli bir seviyeyi tutturuyor. Boğaziçi 
şartlarında ve Türkiye’deki pek çok 
farklı Müslüman toplulukta, Müslüman 
kadın ve erkeklerin birbirleriyle olan 
ilişkilerine dair kafa karışıklığı, eleştiri 
ve travmaların kendi içinde cesur 
sayılabilecek bir tartışmasını yapmak, 
atölyenin önemli kazanımlarından 
biri oldu. Her tür birliktelik ve 
beraber iş yapma girişiminde sert 
bir eleştiri olarak ortaya çıkan 
statükocu tavrın aşındırılması namına 
atölyenin bu derdini kısmen de yerine 
gerçekleştirebildiğini söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte daha almamız 
gereken uzunca bir yol var.

Mızraksız İlmihal son derece öznel 
okumalara açık, her okuyucuda farklı 
hafızaları çağıran, başka teessürler 
oluşturan son derece münbit bir 
kitap. Bu verimli olduğu kadar, 
kolektif tecrübelerde kısıtlayıcı da 
bir unsur. Yine de anlatılanın bizim 
hikayemiz olduğuna dair inancımız, 
tartışmayı sürdürülebilir kıldı. 



Değerlendirmemizi de yaparken, 
parkadan soyunurken kavgayı nasıl 
giyinebileceğimize dair tartışmalar, 
sürdürülebilir bir radikalizm arayışı 
olarak siyasal poetikamıza nakşoldu.

Bizim hafızamız açısından bu atölye 
sona erdirdiğimiz öğrenim hayatında 
bir tür jübile işlevi gördü. Kendi 
tarihimizle hesaplaşmaya çalışırken 
bu hatıradan aktarabileceklerimizi 
de damıtmaya çalıştık. Her noktanın 
yeni bir başlangıç olduğuna dair 
inancımızla sözü başka hafızalara sefer 
kıldık. Bu yolculuğu mümkün kılan 
Mehmet Efe’ye müteşekkiriz. Atölyeyi   
yürütürken henüz memlekete 
dönmemişti. Umarız bu çalışma yeni 
ilmihallere, yeni sözlere, sürgünlere 
vesile olur. “Çınarın selameti 
sürgünlerin cesaretine bağlıdır” 





Mehmet Efe’nin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, 1989’da yazdığı 
ilk yazısı. (Cevdet Salman Arşivi) 


