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Yayıncının Notu 

Saygıdeğer islamiyat okurları 

Uzun bir yaz arasından sonra, "İslam'ın Sol Yorumu" konulu ağırlıklı sayımızla yi
ne karşınızda olabildiğimiz için mutluyuz. Siz okurlarımızdan temsilci dostlarımıza, 
yayın kurulu üyelerinden dergi çalışanlarına ve saygıdeğer hakemlerimizden yazar
Ianınıza kadar, bu birlikteliğin düzey kaybetmeksizin bugünlere gelmesini mümkün 
kılan herkese minnettarız. Dergi bürosu, yaz boyunca, bir yandan bu yılın sayıları
nın zamanında ve gerektiği şekilde yayımlanabilmesi için tedbirler alırken, bir yan
dan da önümüzdeki dönem ele alınması muhtemel konular üzerinde çalışınakla ve 
kitabiyar'ın neşredeceği kitapları ve Bülten'in gelecek sayılarını yayma hazırlamak
la meşgul oldu. Nitekim, bu sayıyla eşzamanlı olarak, beğeninizi kazanacağını ve 
katkı sağlayacağını umduğumuz yeni kitaplarımızı ilginize sunmaya başlamış olaca
ğız. Bu rutin iş akışına ilaveten, bu yaz, "İsliimiyat Toplantıları" başlığı altında her 
yıl gerçekleştirmeyi planladığımız bilimsel toplantılar zincirinin ilkinde, ilgili uzman
ların katılımıyla "Tarihsellik Sorunu"nu tartıştık. Toplantı tutanakları, en kısa sürede 
kitabiyar yayınları arasında okuyucuya arz edilmek üzere yayına hazırlanmaktadır. 

Geçen yılın son sayısında, isLlmiyat'ın 2002 yılında ele alacağı konuları ilan ettiğimiz
de, özellikle "İslam'ın Sol Yorumu" konusuna ilişkin hayli eleştiri ve takdir mesajı al
mıştık. Eleştiriler, İslam'ı 'sağ' ve 'sol' gibi çağdaş politik kavramlarla açıklama girişim
lerinin, İslam'ın bütünlüğünü zedeleyeceği, üstelik böyle bir nitelemenin anakronizm
le malul olacağı gibi noktalarda yoğunlaşmaktaydı. Takdir ve tebrikler ise, böyle bir 
konuyu ele almanın, İslam'ın 'sağ'ın tekelinde olduğu yönündeki genel görüntüyü sor
gulamaya imkan vereceği gibi bir umuttan besleniyordu. Her iki mülahaza da, farklı 
duyarlılıkları dillendirse de, bu sayıda bizim İslam'ı sol zaviyeden yorumlamaya giri
şeceğimiz beklentisinde birleşiyordu. Oysa, böyle bir girişimin pekala mümkün oldu
ğunu düşünsek bile, bu sayıda doğrudan doğruya İslam'ın sol yorumunu yapmayı 
planlamamıştık. Bu sayıyı tasarlarken tek gayemiz, Mustafa es-Sıba'!, Seyyid Kutub, 
Ali Şeriati, Nurettin Topçu, Sultan Galiyev ve Hasan Hanefi gibi isiınierin temsil etti
ği düşünülen ve "İslam'ın sol yorumu" olarak nitelenebilecek olan tarihsel tecrübeyi 
ve entelektüel birikimi betimlemek ve çözümlemekle sınırlıydı. Dolayısıyla, söz konu
su eleştiri ve tebriklerin birleştiği beklenti, bu anlamda karşılıksızdı. Bununla birlikte, 
bu eleştiri ve tebriklerin kendilerinin de aynı ölçüde karşılıksız olduğu söylenemez; 
zira böyle bir konuyu gündeme almakla, İslam'ın sol yorumu diye bir sorunsalın meş
ruiyetine ilişkin belli bir tutum sergilemiş olacaktık. Solun ateizm veya Marksizm ola
rak algılandığı bir kültürel coğrafyada, yalnızca bir imkanı görmezlikten gelmemekle 
sınırlı bu tutumun dahi yoğun eleştiri alabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, sonınu 
nasıl gördüğümüze ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. 

Müslümanların siyaset konusundaki (hem kuram hem uygulama düzeyinde) entelek
tüel yetersizlikleri nedeniyle, kendilerini özgün bir dille ifade edememiş ve İslam'ı tu
tarlı bir bütünlük içinde sunamamış olmalarının, kuşkusuz, verili siyasal dağarcığı kul-
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lanmakla egemen paradigmatik söylemiere teslim olunacağı endişesini haklı çıkaran 
bir yanı vardır. Öte yandan, siyaset bilimin sunduğu çözümleme aygıtları ve bu çer
çevede 'sağ' ve 'sol' kavramsallaştırmaları, İslam'ın kuramsal dokusunu söküp çıkara
bileceğimiz yegane tarihsel düzlem olan 'doğuş dönemi tecrübesi'ni ve bu tecrübeye 
refakat eden metnin olgu ile ilişkisini -örneğin, muhalefet durumundan iktidar duru
muna geçişle eşzamanlı olarak yaşanan söylem farklılaşmasını; buna bağlı olarak da, 
'olgusal'la irtibatlı bu söylem düzeyinin gerisinde yatan 'ilkesel'i- görebilme imkanı 
sunmaktadır. İdeal düzeyde bakıldığında, evrensellik iddiasına sahip bir 'din' olması 
itibarıyla İslam'ın bütünüyle sağ veya bütünüyle sol olarak görülemeyeceği şeklinde
ki değerlendirmeye katılıyoruz. İslam'ın yalnızca sağ veya yalnızca sol olarak nitele
nebilmesini imkansız kılan iki temel neden vardır. Bunlardan ilki, sağ siyasetin benim
sediği değer, tutum ve kavramların da (özel mülkiyet, bireysel teşebbüs, istikrar/ikti
dar vd.), sol siyasetin benimsediği değer, tutum ve kavramların da (özgürlük, adalet, 
dayanışma, muhalefet vd.), İslam'ın teorik dokusunda belli ölçülerde yer alıyor olma
sıdır. İkinci neden ise, Müslümanların tarih içindeki 15 asırlık yürüyüşlerinde, tarihsel 
bir zorunluluk olarak, sağ veya sol diye nitelendirilebilecek siyaset tarzlarının teşhis 
edilebilirliğidir. Dolayısıyla, pratik düzeyde bakıldığında, İslam'ın herhangi bir yoru
munun veya uygulanma biçiminin -en doğru ifadesiyle, 'tarihsel İslam' ın- siyasal an
lamda sağ veya sol olma dışında bir seçeneğe sahip olmadığını görmek durumunda
yız. Nitekim, verili İslam'ın yansıttığı sağcı görüntü bir tesadüf değildir; bu, aşkın -do
layısıyla, ne sağa ne sola ait- bir davanın yeryüzünde tutunabilmesi ve tutunduktan 
sonra varlığını sürdürebilmesi uğruna seçilen konjonktürel tutumların, zaman içerisin
de ikinci tabiata dönüşmesi olarak da yorumlanabilir. Bu noktada, İslam'ın verili algı
lanış ve yaşanış biçiminin gerçekten ne ölçüde sağ ne ölçüde sol olduğu üzerinde te
emmül etmedikçe ve verili İslam sağa denk düşüyorsa buna bir itiraz yöneltmedikçe, 
"İslam'ın sağı ve solu olmaz." şeklinde dillendirilen özcü duyarlılığın, -İslam'ın sağla 
özdeşleşmiş halinden ıneınnuniyet olarak yoruınlanabilirliği bir yana- aslında İslam'ın 
hiçbir tutum sahibi olmadığı, dolayısıyla tanımlanamazlığı anlamında "İslam'ın sağı so
lu belli olmaz." demekten öte geçmemiş olacağını düşünüyoruz. 

Elinizdeki sayıda yer alan yazılar, geride bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısında can
lılık göstermiş olan 'İslam sosyalizmi', 'Müslüman Anadolu sosyalizmi' ve 'İslami sol' 
gibi söylem arayışlarının, Müslümanların siyaset birikimlerine bir katkıda bulunup 
bulunmadığını görme imkanı vermektedir. Bütün olarak değerlendirildiğinde, yazı
ların da tanıklık ettiği üzere, bu arayışları, dönemlerinin egemen paradigmalarından 
ve dünya siyasetinden bağımsız ele alına imkanı yoktur. Dolayısıyla, bugünden ge
riye bakıldığında, İslaın'ı sol zaviyeden yorumlama girişimlerinin, özgün bir siyaset 
kuramı geliştirmekten çok, İslam'ı mevcut olanla özdeşleştirme olarak nitelenmeye 
daha elverişli olduğu görülebilmektedir. Bu tecrübe üzerinde teemmül etmek, İslam 
algımızın her zaman bize özgü bir tarihseilikle malul olacağını bir kez de bu vesi
leyle farketme imkanı bahşetmesinin yanında, özellikle, 21. yüzyıla girerken yoğun
laştığını gözlemlediğimiz 'liberal İslam' veya 'İslam liberalizmi' söylemlerinin anali
zini yeni· bir nesle havale etmenin gereksizliğini de ihsas etmektedir. Böyle bir te
eınınüle vesile olacak bir sayı çıkarmamızı mümkün kıldıkları için, bu sayıya katkı
da bulunan saygıdeğer araştırmacı ve bilim adamlarına içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Kısa bir süre sonra, "Misyon ve Diyalog" sayısının sayfalarında buluşmak ümidiyle ... 
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Editörden 

İslam'ın Aktüel Değeri Üzerine-II 

Ahmed Nafm (BABAN) (1872-1934) 

B
abası Zihn! Paşa'nın me'muriyeti dolayısıyle, çocukluğu Bağdad'da geçen 
Ahmed Na!m, Galatasaray ve Mülkiye'den mezun olmuş (1894), Hariciye'

de vaz!feye ba~lamış, Galatasaray'da vaktiyle Hacı Zihn! Efendi'den (1846-
1914) öğrendiği Arabca'yı orada bu defa kendisi öğretmiş (1912-14), MaarifVe
kaleti'nin yüksek mevkilerinde hizmet görmüş, Darulfunun'da felsefe okutmuş, 
bir ara rektörlük yapmışdır 0914-33). Arabca ve Fransızca'dan tercemeleri, 
başda Servet-i FümJn, Sırat-ı Müstakim ve Sebilu'r-Reşad olmak üzere, çeşitli 
mecmualarda yayımıanmış pek çok makalesi vardır. İslaffiı sahadaki başlıca 
eserleri: Ah}{ik-ı İslamiyye Esaslan (1892), İslam'da Dava-yı Kavmiyyet 0916) 
ile Nevevi'nin Kırk Hadis'i 0925) ve Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih 
tercemeleridir (mukaddimeli ilk üç cild). Mehmed Ak!f'in yakın arkadaşıydı. 

Temel İslam ilimlerinin herhangi birisinde öğrenim gördüğünü bilmediğimiz 
Ahmed Naim Merhum, Cumhuriyet öncesi Şark~Garb fikri mücadelesinin için
de İslam! kültürünü şahsi araştırmalarıyle dokumuş, bir tarafdan medreseiiie
rin tenk!dine uğrarken, diğer tarafdan da bazı Avrupacılarca muhazafakar İs
lamcılardan sayılmışdır. 

Aşağıdaki yazısında Ahmed Na!m, klasik usul kitablarımızda çerçevesi çi
zilmiş İslamiyet'in sözcüsü bir münevver olarak karşımıza çıkmakdadır. 

Musavver Dairetu'l-Maarif isimli tamamlanmamış ansiklopedinin "İslam" 

maddesinde,1 imzasız olarak; müteakiben Sebilu'r-Reşadın, 19 Şubat 1914 ta
rihli 284. adedinde kendi imzasıyla "İslamiyyet'in Esasları, Mazlsi ve Hali" baş
lığıyla yeniden yayımlanan ve bazı ibarelerini sadeleşdirdiğimiz bu yazısında 
kırk iki yaşındaki Ahmed Naim Bey kısaca şöyle seslenmekdedir:· 

ı İstanbul 1914, s. 1448-1452. 
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İslam'ın dini emirleri yalnız akldelere ve ibadetlere, yani yalnız Yaratan ile 
yaratılan arasındaki ilişkilere münhasır değildir. Kul haklarının, muameliit, 
nikah ve ceza kısımlarına da şamildir... Allah'a aid olanı Allah'a, Kayser'e 
aid olanı Kayser'e vermek düstürunu da hiç kabul etmez ... Rühan!, cismani 
hükümet ayrımına cevaz vermez. Cisman! hükümete aid muamelatın hepsi 
dinen ya emredilmiş veya yasaklanmışdır... Kitab ve Sünnet, dünyada da 
ahiretde de, milletin ve ferdierin işlerini görmeye yeterlidir ... Son asırlarda 
Avrupa'da tatbik edilen "separation de l'Eglise et de l'Etal" yan! öın işleriy
le siyasi işleri ayırma düstürunun bizde tatbik yeri yokdur. Kafaları frenk 
terbiyesiyle dolu bazı kimselerin böyle bir şeyi tatbik hakkındaki arzuları, 
İslam hükümleri hakkında açık cehaletden doğmakdadır ... 

.. . Bize risalet h ediyesi olan Ki ta bullah ile Rasülullah'ın Sünnet'i, dünya ve 
ahiret ile ilgili bütün işlerimizin düzenlenmesine yeterlidir. Bu iki kaynak, 
temel ve umumi hatları çizmiş, bunlarda bulunmayan ahkam, onlara daya
nılarak, ümmetin icmaı ve müctehidlerin kıyası ile tesbit edilmişdir... Kitab 
ve Sünnet' e muhalif ındi ictihad ve hükümlerin İslam nazarında, hüküm ola
rak herhangi bir değeri yokdur ... 

Ahmed Nalm'in iki sene sonra Ahmed Emin Yalman'a (1888-1973) verdiği 
bir cevab, keza aynı mahiyetdedir.2 

Gayet açık olan bu ifadelerin sahibinin dahil olduğu muhlt nazarında, gö
rülüyor ki, Kitab, Sünnet, icma ve kıyasla resbit edilmiş bulunan ahkam, İslam 
dünyasının ahirete kadar bütün ihtiyaciarına kafi gelecekdir, başka kaynak 
aramaya, başka hüküm koymaya lüzfım yokdur. 

İkinci misalimiz, Cumhuriyet öncesi siyasi ve kültürel meselelerin hemen 
hemen her sahasıyla uğraşmış bir fikir adamımızdır: 

Celal Nuri İleri (1877-1939) 

Eski ayan meclisi azasından Giridli Mustafa Nuri Bey'in Gelibolu'da doğan büyük 
oğlu. Galatasaray'ı ve İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Son Osmanlı Meclisi'n
den başlayarak Büyük Millet Meclisi'nin beşinci dönemine kadar milletvekilliğin
de bulundu, gazete çıkardı. Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak pek çok eser 
ve makale yayımladı, İslami sahadaki görüşleri ittihad-ı İslam isimli kitabında top
lanmış gibidir. Ayrıca Hz. Peygamber hakkında Hatemu'l Enbiya'sını yazdı. 

1924 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun raportörüydü. 
Yine medrese dışında yetişmiş olan bu çok yönlü mütefekkirimiz, İslam'ın hu

kuki ve ictima'l hükümlerine Ahmed Nalm'den farklı şekilde bakmakdadır. Gerçi 
ona göre de İslam, cami' dışına taşan bir dindir, fakat statik değil dinamik bir din. 

Bu fikir adamımız konumuzia ilgili düşüncelerini önce, 1327/1912'de: İcti
hfid MecmOası'nda "İctimaiyat, İslam'da Vücfıb-i Teceddüd" başlığıyle üç ma
kalede anlatmaya başlamış, bir sene sonra da, İttihfid-ı İslam ismindeki 400 sa-

2 Sebflu'r-Reş;ld, XV. 29~-294. 
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hifelik eserinde onları istediği kadar genişletme imkanı bulmuşdur. Aşağıdaki 
nakilleri işbu kitabdan yapıyoruz: 

İslamiyet yalnız vicdana aid bir dinden ibaret değildir.3 Aynı zamanda İsla
miyet bir din ve bir tarz-ı hükumetdir. Bir cemiyeri idare edebilmek için la
zım gelen usUl ve kavaidin esasları, satır başları, Kitab ve Sünnet'de, icma 
ve kıyasda mündericdir. Hlilasa İslamiyet denildiği gibi [denildiğinde] akla 
yalnız birtakım mu'tekadat değil, cemiyetleri ve efradı idare eden bir mec
mu'a-i desatir [düsturlarl gelmelidir. Cumhuriyet-i islamiyyenin kavanin-i 
medeniyye \'e cezaiyyesi hep Şeriat'da mündericdir.4 

ceıaı Nuri'ye göre iki çeşit medeniyet vardır: 
a) Sınai (maddi, teknik, teknolojik) ve 
b) Hakiki (asli). İslam dünyası ilerieyebilmek için Japonya'nın yaptığı gibi, 

bu iki medeniyetin sadece birincisini derhal Batı'dan almak mecbGriyetindedir. 
Gerçek medeniyet demek olan ahlaki değerler sahasında ise durum tersinedir. 

Bu vakı'a karşısında İslam dünyası acaba ne yapmışdır? 

Ulema ve erkan-ı İslamiyye, sınai medeniyede haKıki medeniyeri tefrik ve 
temyiz edemedikleri gibi, ahval-i dünyeviyye ve uhreviyyeyi de birbirinden 
ayırmamışlardır. İşte hükümet-i İslamiyye'nin sevaik-ı inhitatından [çöküş 
sebeblerinden] en esasiısı budur.; 

... İslam'ın sukut ve inhitatı ... abkam-ı dünyeviyye ile ahkam-ı uhreviyye
nin yekdiğerine mezci netlee-i müessifesidir [birbirine karışdırılmasının 

üzüntü veren sonucudur]. 

... Elyevm alem-i İslam bin ki.isur senelik ta'dfl ve islah edilmemiş kavaid ile 
idare olunuyor. Halbuki onun muvacehesinde gayr-ı müslim alem, medeni 
havaice [ihtiyaçlara], terakkiye bütün bütün müsaid kavaidle merhalelerini 
kat' ediyor. 

Bugün İslam alemi Hıristiyanlığın hakimiyyeti altında ise, bunun sebebi: 

hep cehaletimiz, iktidarsızlığımız ve abkam-ı dünyeviyyeden ahkam-ı uhre
viyyeyi tefrik etmemekliğimizdir.6 

Celal NGıi, bu tefrikin hangi sahada olacağını da tasrih ediyor. Ona göre 
uhrevi hükümler her türlü değişmeden uzakdır, onların ilerlemesi gerilemesi 
yokdur, fakat dünyevl hükümler aynı vasıfda değildir. Biz bu noktayı yanlış an
ladık, dünya meselelerini de değişmez zannetdik ve bu hale düşdük. 

~Celal Nuri Bey, yirmi sene sonra hastırdığı bir kitabında da: "Müslümanlık ise, yalnız şimdiki ına
nasiyle bir dinden ibaret değildir. İslamiyet, bütün şümuliyle devleti de ihtiva ederdi. İslamiyet'in 
mahiyeti umumldir, yani beynelmileldir ... " Cs. 16); " ... İslamiyet aynı zamanda hem bir din, hem 
bir devletdir... İslamiyet'e göre hukuk ile ahlak tefrik edilmemişdir ... " (s. 20), diyecekdir (Devlet 
\·e Meclis, TBMM Matbaası, Ankara 1932.). 

~s. 58. 
< s. _;s. 
, s. 42-46. 
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İslam her iki çeşit hükümlere sahibdir, onun hakkıyla canlı kalabilmesi için 
bu iki çeşit hükmün vasıflarına riayet etmek gerekir ki, gerçek İslamın telkina
tı da bu istikametdedir: 

Nusus-i şer'iyyenin vicdaniyyata müteferri' olan aksarnı kabil-i teğayyür de
ğildir ve olamaz. Nususun i'tikadiyata aid olan aksamından maadası -ki 
bunlar ahkam-ı dünyeviyye ve cismaniyyedir- asr-ı Peygamberi'deki mu
amelat-ı medeniyyeyi ad! u hakkaniyyet tarlkına irca için vaz' edildiklerin
den, bunların bu zamana kısmen aidiyyeti yokdur [Şer'! kaynakların mane
VI inançlada ilgili hükümleri değişmeye açık değildir ve olamaz. Kaynakla
rın inanç dışı olan bölümleri ise, ki bunlar, dünyev! ve maddldir, Peygam
ber devrindeki medeni ilişkileri adalet yoluna sokmak için konulmuş olduk
ları için, bütünüyle zamanımızı ilgilendirmezler.J.7 

Yapılacak bu ayırım; 

Bu inkılab-ı azim, asla İslamiyer'e muğayir olmamak üzere meydana gelebi
lir. Bilakis bu tefr!k-i mesai!, İslamiyet'in en mühim mukteziyatındandır.s ... 
Başka bir fikre sahib olmak Hz. Muhammed gibi ahsenu'l-müceddidlne [ye
nileyenlerin en güzeline] iftiradır. Bu ısHih ve teceddüde mesağ-ı kat'i-i şer'! 
vardır [şeriat kesin olarak izin vermişdirl. Bu da nusus ve alıkam-ı dlniyye
ye ve kanuniyyeti emr-i ulu'l-emr'e iktiran etmiş olan Mecelle-i Abkam-ı Ad
liyye mevaddına istinaden ber vechi at! isbat olunur. 

dedikden sonra, Mecelle'nin: 17, 18, 19, 21, 28, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 43, 58. 
maddeleri ile "Ma ra'aha'l-muslimune busnen fehuve <inde'llahi busn" [Müslü
manların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir.) anlamındaki hadisini 
kaydediyar ve devamla: 

Şu kavaid-i külliye ile -ki şer'den me'huz ve emr-i ulu'l-errire müsteniddir,
diyanet-i İslamiyye'nin vicdaniyyat ve mu'tekadatla muamelat-ı dünyeviyye
yi bütün bütün ayırdığı edna [en ufak] mülahaza ile anlaşılır." 

diyerek9 bunun tatbik yolunu belirtmeye geçiyor: Ona göre; 

Kavaid-i şer'iyyeye tevfikan, alıkam-ı dünyeviyyeye dair her ne varsa, cümle
sinin, kaim makam-ı Peygamberi olan hallfenin icmaa, yani şura-yı ümmetin 
kararına ınüstenid eınr u tasdikiyle neshleri kabil, ve hatta ıne'ınurun bihdir.ıo 

Celal Nuri Bey, aynı sene içindeki ı:ıeşriyatında konuyu daha genişce ele al
mış, mesela İctihad Mecmuası'nda "Havaic-i Kanuniyyemiz" başlığıyle yayım
ladığı makalelerinin sonuncusundan "La yunkeru tağayyuru'l-abkam bi-tağay
yuri'l-ezman [Zamanların değişmesiyle hükümlerin değişeceği inkar oluna-

7 s. 47. 
8 s. 47. 
9 s. 50-51. 
10 s. 54, krş. 179. Müellif yukarıdaki görüşlerini 1912'de çıkan "Kendi Nokta-iNazarından Hukuk-i 

Düvel" isimli eserinde de yazmıştır (s. 163-191). 
11 14 Mayıs 1329/1913 tarih ve 67 numaralı sayısı. 
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maz.]" başlıklı yazısında, ki bunu Ha viiic-i Kiinuniyyemiz isimli 118 · sahifelik 
eserine de almışdır,ıı başlıkdaki şer'i kaidenin yeni tarzda tefsirine cesaret et
diğini belirtdikden sonra şöyle devam etmekdedir: 

Meseleyi açıkça mevzG-i münakaşa edelim: Ulema-yı kiramımızın sözlerimi
ze cidden havale-yi sem'-i i'tibar etmelerini [kulak vermelerinil istirham ede
riz. Çünkü bugün ulemamız şeri'at-ı İslamiyyeyi ve binaenaleyh millet-i İs
lamiyyeyi sıyanetle [korumakla) mükellef ve me'mGrdurlar. Taraflarından 
vukG' bulan veya vuku' bulacak olan bir müsamaha ve batı! ictihad, üç yi!iz 
milyon müslümanı perişan eder. 

İyice bilmeliyiz ki, Müslümanlar bir ictihad hatasından, bir hakikat-ı baliğa
i şer'iyyeyi [şer!atin yüce bir gerçeğinil anlayamadıklarından inkıraz ediyor
lar [göçüyorlar]. Ulema bu hakikatı güzelce tefehhüm [anlamak) ve bilahira 
alem-i islam·a tefh!m [anlatmak) mecburiyetindedirler. 

işaret etdiğimiz hakikat şudur: 

Ahkam, zemin ve zaman ile, her vakit, belki her dakika tebeddül eder. Dün
yada, tarihde bir hükın-i hukukinin mustakar olarak kaldığı görülmemişdir. 
Solon [M.Ö. 640-558], Lycurgos [M.Ö. 7. asır], Julien [331-363), Roma, Manu 
[Hindu kanunları), Kilise'nin Canon'u, hulasa biJrümle kavan!n, tebeddül ve 
teğayyür etmiş, yenileri yapılmışdır. Kanun, ihtiyacı tanzim için tedvln edi
lir, yoksa ihtiyacat eski kanuna tevfik edilmez. 

İşte biz aceze-i ehl-i İslam [güçsüz Müslümanlar], cazibe ve dafia [çekim ve 
itim] kanunu kadar metin, kavan!n-i fenn-i hisab [aritmetik kanunları] kadar 
rasln [sağlam] olan bu kanün-i tebeddülü anlayamaınışız. 

Dünyada her kaide-i hükmiyye değişir. Bunun bir müstesnası vardır. O da: 
La yunkeru tağayyuru '1-ai)kam bi-tağayyuri'l-ezman kaide-i islamiyyesidir. 

Aklen, naklen, hülasa nasıl düşünecek olursak görürüz ki, insanlar, millet
ler gibi, kavanln-i ihtiyacat da ihtiyarlar, eskir, nihayet ölür, gider ... 

Beşeriyet ölmez; çünkü her an ahkam ve ka vanini tebdll eder. 

Müslümanlarda edvar-ı istibdaddan kalma bir adet var: Kavanln-i şer'iyye
yi kıyamete kadar gidecek, ahval-i beşeri tanzim edecek zannederiz. 

Fakat hangi kavan!n-i şer'iyye? La yunker gibi kavaid-i külliye. Yoksa tatbl
kat değil. İşte bu zühul, bu hata-yı ictihadl müslümanlığı batırıyor. 

Eyyuhe'l-ulema! [Ey alimler] size hitab ederim. Şari'-i A'zam [en büyük ka
nun koyucu] İslamiyet'i tedvln etdiği zaman, bundan maksadı, la şekk, nev
'i beşerin saadet-i haliye ve müstakbeli idi. Halbuki görüyoruz ki bu asırda 
İslam mes'üd olacağına bedbahtdır. Demek oluyor ki, Şari-i A'zamın mak
sadı hasıl alamıyor. Fikriınce İslam nasıl bahtiyar ve müreffeh olursa, han
gi kavanlnin tatbiki ile teali ve tekamül ederse, o kavanln işte asıl kavanln
i İslamiyyedir. Yoksa on asır evvel eimme-i erba'anın [dört mezheb imamı-

= s_ Hl8-118. 
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nın] istihrac etdiği ve elhak kendi zamanlarında saadet-i İslamiyyeyi kafi! 
olan [gerçekleşdiren] ahkam, bugün bize lazım olan fıkh-ı İslam değildir. 

Celal Nuri Bey: Hz. Peygamber geçmiş dinler üzerine İslam binasını kurdu
ğu vakit maksadı, her zamanda, her makamda tatbik olunabilecek bir kanun 
koymakdı, bu sebeble sonsuz kolaylıklar getirdi. İlk İslam büyükleri bu gerçe
ği iyi kavradıkları için yeni ictihadlar, yepyeni kaideler tedvln etdiler. Hatta 
kat'! nassları bile değişdirdiler. Hiç şübhesiz bunlar İslam'ın yararınaydı, şek
linde fikir yürütdükden sonra devam ediyor: 

Ey Ulema-yı Kiram! Sizin aranızda bir hizb-i muhafazakar bu hikmet-i ba
liğayı anlamıyor. İslam ve İslamiyet bunun için Avrupa ve alem-i nasrani
yetin muvacehesinde makhOr oluyor [eziliyor]. Eğer hal-i hazırda sebat ve 
inad edersek, emin olunuz ey muhterem ulema, birkaç sene içinde, eski 
müctehedatı [eski alimierin ictihadlarını] tatbik edecek yer bulamazsınız. 
A'da [düşmanlar] memleketimizi alıyor. Mahvoluyoruz. Bu ağır uykudan 
uyanalım. İslamiyeri daha iyi anlayalım. Usullerimizi tecdld edelim. 

Bize İslam esaslarından çıkarılacak yeni bir fıkıh lazım olduğunu, hususiy
le İttihad-ı İslam eserinde geniş bir şekilde belirtiğini söyledikden sonra, bir 
başka sahadaki yenilik ihtiyacını dile getiriyor: 

Geçen gün, ulema-yı haklkiyye-yi islamiyyeden bir zat-ı ali ile görüşüyor
dum. Bu zat -ki Sinob meb'Gs-ı sabıkı ve surre emin-i lahıkı Hasan Fehml 
Efendi Hazretleridir- daha ileri giderek, akaid-i hazıranın bile pek eski oldu
ğundan bahsetdi. Ve kemal-i vukuf ile dedi ki, eski zamanlarda, fırak-ı dal
le [sapık fırkalarl, Mu'tezile vardı. Bu akaid onlara karşı olmak üzere tedvln 
ve tertib edilmişdir. Dikkat edilirse görülür ki, elde mütedavil akaid risalele
ri hep Mu'tezilenin efkar ve mesrudarını [iddialarını] reddeder. Artık Mu'tezi
le kalmamışdır. Binaenaleyh onlara karşı harb etmek zaiddir [lüzumsuzdur]. 

Bu alime bak veren Celal Nuri Bey: 

Bize bugünkü şübehat-ı vicdaniyyeyi def [vicdan! şübhelerini kaldırmak] 
için yeni bir mecelle-i akaid lazımdır. .. 

dedikden ve firak-ı dalle ile, teslls, ıskolastik, çok tanrıcılıkla uğraşmanın lü
zumsuzluğuna işaret etdikden sonra yapılması gereken şeyi şöyle belirtiyor: 

Halbuki zamanımızda spritualizm, materyalizm, monizm gibi birtakım me
salik-i felsefiyye meydan alıyor. Bunlar ne derecede ruh-i İslamiyyetle ka
bil-i telifdir? İşte asıl mesele. 

Akaid salıasındaki bu ihtiyaca bu kadarla dokunuh asıl konuya geçen ve 
istim'ın hukuki ahkamının değişebilme imkanını Mecelle hükümleriyle isbat et
meye gayret eden Celftl Nuri Bey'i, bu defa, daha önceki yazılarında hiç temas 
etmediği Mecelle'nin 14. maddesini ele almış görüyoruz. Bilindiği gibi bu mad
de: "Mevrid-i nassda ictihada mesağ yokdur." demekle, tebdll ve tecdld saha
sına nassları sokmamakda, mesela Mecelle şarihi All Haydar Efendi [Arsebük 
(1853-1935)] bu maddeyle ilgili olarak şöyle demekdedir: 
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[Mevrid-i nassda] yani her hangi mesele ki onda nass-ı şari' varid ola, o nas
sın hilafına olarak [ictihada] yani müctehidlerin ictihad etmelerine [mesağ] 
yani cevaz-ı şer'i [yokdur]. Öyle nassın muhalifi olan ictihada i'tibar ve 
onunla amel olunamaz. Çünkü kıyas ve ictihadın sıhhati, fun1'da ademu'n
nass, yan! nass-ı şari' bulunmaması ile meşrutdur. 1 3 

... Bir mesele ki onda nass varid ola, i bad için onu tağyir etmek yoktur ... 

Keza mezkür şarihimiz, Mecelle'nin 36. maddesi olan "Adet muhakkemdir." 
hükmünün Izahında da, adetin salahiyetini, "hakkında nass varid olmayan" sa
haya tahsis etmekde ve: 

Hakkında nass-ı şari' varid oldukda, o nassın iktizası üzere haraket labüd 
[kaçınılmaz] olub, nass terkedilerek adete gidilemez. Çünkü ibadın [kulların] 
tağylru'n-nassa [nassları değişdirmeyel hakları yokdur. Zira nass örfden ak
vadır [daha kuvvetliclirl. Şu sebeble ki, örf, batı! üzerine dahi olabilir ... 
Nass-ı Şari' hatıl üzerine olması mümkün olmaz. 

clemekdedir. 14 

Yine aynı düşünce iledir ki 39. maddeyi: 

[Ezmanın] tehedclül ve [teğayyürüyle] örf ve adete mübteni bulunan [ahka
mınl, yani ahkam-ı cüz'iyyenin tebecldül ve [teğayyürü inkar olunamazı ah
karn-ı külliye her halde baki olub teğayyur eylemez. 

şeklinele şerh eelerek tebecldül imkanını sadece örf ve adete dayanan cüz'l ah
kama hasretdiğini tekcirlaınakdadır. 

İşte burada Ali Haydar Efendi'nin işbu 39. madde için verdiği oda misaline 
Celal Nürl Bey tehzllde bulunacak ve infialini İctihaddaki mezkür makalesin
de (s. 1453-4) şu şekilde dile getirecekdir: 

Hayır! Üstad-ı ali iktidarım, bu kadar küçük bir misal ile iktifa etmeyiniz ve ah
karn-ı külliyyeyi asla istisna cüretinde bulunmayınız. Çünkü bu: Evvela; Siya
netine memOr olduğumuz şer-i şerife muğayirdir. Saniyen; Fetvaya ve hallfe-i 
müslimlnin icraatına muğayirdir. Salisen; Akl u mantığa muğayirdir. Rabi'an; 
Kavanin-i tarlhiyyeye muğayirdir. Hamisen; ROhu'l-kavanlne muğayirdir .... vs. 

Bu beş sınıf aykırılık görüşünü Celal Nuri Bey izah etmeye geçmiş ve şun
ları söylemişdir: 

Evet şer'a muğayirdir, çünkü şer', seksen bin türlü suhület göstermiş ve hat
ta hadis ile ayetin neshi derecesinde ruhsatlar vermişdir 

[Müellif burada İttihcid-ı İslam kitabına bakılmasını istiyor.ıs Haber-i vahid 
değerindeki hadlsle neshedildiğini söylediği ayet, 2. Bakara süresinin miras va
siyetiyle ilgili 180. ayetidir.] 

Fazla olarak şurasını da söyleyeyim ki, Hz. Muhammed, birtakım nusüs-ı sa
lifeyi [önceki din! nassları] tebdll ile İslamiyeri esasgir etmişdir !kurmuşdur]. 
Demek ki rfıh-i İslamiyet teceddüdü amirdir. 

13 ı. 112. 
14 ı. 159, 176. 
ıs s. 53-54. 



14 islamiyat V (2002), sayı 2 

Bu, hallfe-i müslimlnin icriiatına ve fetava-yı şer'iyyeye de müğayirdir, çün
kü eskiden beri imarnet makamını ihraz eden rüesa-yı cumhur-i müslimln, 
haklannda nass-ı kat'i olan ahkamı bile, maslahat-ı amme mulahaza-ı ma'ku
lesine mebnl [kamu yararı denen makul düşüneeye dayanarak], tebdil etmiş
lerdir. Mesela hallfe-i vakt, riba meselesini ele almış, alelade müfessirlerin 
tefslrlerinden başka ve daha ma'kul bir suretde nass-ı Kur'an'ı tefslr etdirib 
% 9 faizi mübah kılmışdır. Murabaha Nizamnamesi'nin altında Şeyhülislamın 
imzası vardır.ı 6 Ve İmamu'l-Müslimin, faizli istikraz muamelelerine, bir dev
let-i İsHimiyye olan [kendi] devletleri ve beytü'l-mal narnma imza edilmesini 
vükelasına emrediyor. Ve başka türlü muhafaza-yı hayat-ı devlet de {devle
ti devamlı kılmak] kabil değildir. Zamanımızda anlaşılmışdır ki, eski riba şim
diki faiz değildir, o [riba], bir veslle-i zulm idi; halbuki şimdiki faiz, bir ne
ma-yı meşrı1'dur. Binaenaleyh faiz, asr-ı hazırda, edvar-ı mütekaddimedeki 
[geçmiş devirlerdekil riba gibi meninuatdan [yasaklardan] değildir. 

Kezalik, bundan birçok seneler evvel, imamu'l müslimln [müslümanların ba
şı Osmanlı padişahı], şer'in ukubata kezalaral ve kısasın bazı şekillerine da
ir olan nusus-ı k:itı'a ve kat'iyyeyi [sabit nassları] bırakdırıb Code Napale
on'dan mütercem [çevrilmiş] bir kanun yapdırmış ve onu, külliyyat-ı ictiha
dat-ı İslamiyye esasına vaz' ve idhal etmişdir. 

Bu gibi emsile [misaller] kolayca tekrir edilebilir. 

Bu re'yiniz mantıka da muğayirdir, demiş idik. Evet, madem ki muamelat tebed
dül ediyor, onları tedvln için vaz' olunan ahkamın da tebeddülü gerekdir. Dün
yanın neresinde, olduğu gibi kalmış bir cemiyet ve bir medeniyet gösterilebilir? ... 

Görüldüğü gibi Celal Nuri Bey İsU1miyet'i inanc ve ibadet sahalarıyla sınır
landırmamakda, beşeri hayatın meselelerini dlne dahil saymakda, fakat birinci 
gurub hükümlere değişmezlik vasfı tanıdığı halde, ikincilerin değişen şartlara 
göre değişme ve gelişıneye açık olduğunu ileri sürmekdedir. Ona göre ancak 
bu sayede İslamiyet aleınşümul vasfını koruyacak, sosyal bir müessese olmak
da devam edecekdir. Celal Nuri merhfımun bu yazılarının karşılıksız kalmıya
cağı açıkdı. Verilen cevabiarın münakaşasının yeri burası olmadığı için, biz çiz
diğimiz çerçeveye sildık kalarak bir başka mütefekkirimize geçiyoruz. 

İslam'ın varlığını devam etdirme şartı olarak görülen bu "yeni şartlara inti
bak" zarfiretini kabul edenler arasında saydığımız bu zat, İslami kaynaklara 
vı.ıkuf açısından daha ehil kabul edilebilecek bir fikir adamımız, "Şeyh Muhsin
i Fani" müstear ismiyle meşhur Hüseyin Kazım Kadri'dir. 

[devam edecek] 
MEHMED SAİD HATİBOGLU 

ı6 Celal Nuri Bey'in bahis konusu etdiği Nizamname, Birinci Tertlb Düstur'da, 206 numara ile ya
yımlanmıştır (Ankara, 1937 baskısı, V. 775-776). İrade tarihi: 9 Receb 1304/3 Nisan 1887'dir. II. 
Abdulhamld devridir ve meşihat makamında Uryanlzade Ahmed Es'ad Efendi vardır. En yüksek 
faiz nisbeti olarak% 9'u tesbit eden bu Nizamniime, daha önceki 16 Şevval 1280, 24 Mart 1864 
tarihli Muriibaha Nizamı'nı (Düstur, 1289/1872. ı. 268-269) feshetınekdedir ki, orada o/o 12 nis
betinde faiz mukavelelerine izin verilmişdi. Sultan Abdulazlz zamanıdır, Şeyhulislam da: Atıfza
de Ömer Rusameddin Efendi'dir. 
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'Siyasal Dil'in Stratejik Röntgeni 

ÖMER ÇELİK 
SiYASETBiLiMCi 

1 

'siyasal dil'' asla küçük harfle 'siyaset' e (policy) indirgenemeyecek bir kate-
goridir. Bununla beraber, söz konusu olan, büyük harfle 'Siyaset' (poli

tics), yani 'yüksek siyaset' ise, siyasal dilin sınırlarını aşabilen, bunun dışında 
mütalaa edilebilecek hiçbir beşeri faaliyet yoktur. İslam dünyasındaki siyasal 
dil de bu çerçevenin dışında bir varoluşa sahip değildir. İslam dünyasının, ke
sintiye uğramış bir tarih çizgisi içinde, bugün sahip olduğu siyasal dil, bu dün
yanın gerek 'küresel egemenlik', gerekse 'küresel hegemonya' dairesi içinde et
kili olmayan bir siyasal varoluşa sahip olmasıyla paralel bir geometriye sahip
tir. İslam dünyası, İslam'ın ilk dönemlerinde var olan; verili siyasal dille özgür 
etkileşimini bugün kaybetmiştir; çünkü; verili siyasal alan içinde var olma ve 
etkinlik üretme işlevinden, saf (pure) bir İslami duruş tahayyülü adına kendi
liğinden vazgçemiş, boşanmıştır. İslam dünyasının merkezdeki entelijensiyası, 
siyasetin 'en yüksek beşeri faaliyet' ve 'en mükemmelinden toplumsal faaliyet' 
olma durumunu kavrama konusunda, bilinçli bir kırılganlık içindedir. Bu bilinç
li kırılganlık, bir zamanlar yaşanmış bir tarihi, 'saf ve katıksız' olarak niteleyip, 
bugün onu yeniden yaratmak gibi tarih-dışı bir faaliyeti içerdiğinden, siyaset
dışı kalmıştır. Bu siyaset-dışılık, dolayısıyla tarih-dışılık, mevcut dünyayı var 
eden veya yaşanan dünyanın taşıyıcısı ve sembolü olan siyasal diH dışlama ve 
reddetme şeklinde tezahür etmektedir. 

2 

İslam'ın sağ ve sol siyaset arasında taraf tutmayıp, kendine özgü, alternatif bir 
dil ve siyaset tarzı vazettiği/vazetmesi gerektiği şeklindeki kavramsal püriten-



16 isiflmiyat V (2002), sayı 2 

lik işlevsizdir. Çünkü, İslam düşüncesinin artık kendini emekliye ayırma gibi bir 
kararı varsa ve dünyanın gerçekliğine söz söyleme iddiası kalmamışsa, ancak 
o zaman verili siyasal dilin dışında durmaya meşruiyet atfetmesinin bir anlamı 
olabilir. Fransız Devrimi'nden bu yana siyasal alan veya siyasal dil, sağ ve sol 
arasında bölünmüştür. Bu anlamda, iktidarı onaylamanın adı 'sağ', iktidara kar
şı çıkmanın adı da 'sol' olmuştur. Buradaki iktidar, dar anlamda hükümet şema
sı değil; bunu çokça aşan, her türlü eşitsizliği çerçeveleyen mikro ve makro tüm 
iktidar formlarıdır. Bu çerçevede, her 'üçüncü yol' arayışı, kaçınılmaz olarak sağ 
bir anlam ifade eder. Demek ki, sonın, İslam adına genel geçer bir kabul veya 
red düzeneğini siyasal alanda üretmeye soyunmak gibi yüzeysel bir çabayla ta
nımlanamaz. Sorun, öncelikle 'siyasal'dır ve siyasal bir zeminde kalındığı süre
ce, İslam dünyasına ve İslam düşüncesine ait sembollerle taşınabilen bir işlev 

. üretilip üretileıneyeceğinden bahsedilebilir. Yani öncelikle dini bir alanda bulu
nulması gerektiği ve bundan sonra siyasal düzeye sarkılabileceği iddiası, tarih
dışıdır. Kaldı ki, İslamcı siyasal dil, sağ ve sol diller kadar hegemonik bir işle
ve sahip olamadığı müddetçe, alternatif bir dil arayışında kalmak, siyaseten iş
levsizdir. Böylesi bir hegemonik işievin üretilmesi için de, sağ ve sol dil dolayı
mından akan verili siyasal dilin damarlarında akmak kaçınılmazdır. 

İslam'ın evrensel bir dil iddiasında olması, sağ veya sol dil içerisinde ko
nuşmasını imkansıziaştırmanın aksine, böyle bir yolu mümkün kılar. Evrensel 
öğretiler, tarih içindeki yürüyüşlerinde hakim olan dilin imkanlarından yararla~ 
nır ve iletişimin gerçekleşmesi için, hakim siyasi dili kullanmaktan çekinmez
ler. Aşkın düzeyi içeren bir mesajın anlaşılması için, verili dilin imkanlarıy
la/kodlarıyla konuşmanın kaçınılmazlığını teslim ederek işe başlamak gerekir. 
Bu noktada denilebilir ki, verili siyasal dil içinde konuşulacaksa, özgünlük id
diası nerede kalacaktır? Zaten entelektüel faaliyet de, bu sonınun ima ettiği 
zorluk karşısında siyah veya beyaz demenin kolaycılığına veya teslimiyetçili
ğine düşmemek için anlamlı ve önemlidir. Yani, siyasal dil içine giren kişi, ne 
siyasal dil karşısında mutlak bir hermeneutik özgürlüğe sahiptir, ne de içine 
yerleştiği siyasal dilin elleri bağlanmış nesnesidir. Bu, dile bulaşmış ideolojik 
çağrışımların dezavantajlarına karşı donanımlı olmayı mümkün kıldığı kadar, 
donanımın siyasal dilden boşanmayı gerektirecek şekilde tarih-dışı bir radikal
liğe yönelmesini de engeller. Biz istesek de istemesek de. mevcut siyasal dilin 
gramerinde yer bulmuş olan sağ ve sol kavramlar, gönderimierin adresi ola
caktır. Bu anlamda, her sağ eleştirisi ister istemez sola bir yakınlaşma, her sol 
eleştirisi de sağa bir yakınlaşma olarak okunacaktır/algılanacaktır. Bu, karşıt
lıklar içerisinde konuşmanın handikapıdır. Aynı handikap, özgünlük iddiası için 
bir engel değil, aynı zamanda imk1ndır. 

3 

Bu gün kullanımda/dolaşımda olan İslamcı siyasal teori, büyük oranda orta
çağda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla da, bu çağın kaygı ve önceliklerinden, stra-
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teji ve önkabullerinden etkilenmiştir. Bunu gözönünde bulundurmamak, İs
lamcı siyasal teoriyi tarih-üstü bir pozisyona yerleştirmeye yol açar. Kaldı ki, 
bunun öncesinde tartışılması gereken şey şudur: İslamcı siyasal teori, temel il
kelerini tarih-üstü bir kaynaktan devşirip mevcut siyasal yapıyı şekillendirir 
mi, yoksa içinde yeşerdiği/hayat bulduğu süreç mi İslamcı siyasal teoriyi bi
çimlendirir? Başka bir deyişle, İslami siyasal teori, bağlam(iar)dan azade bir 
özellikle, vazedildiği her ortamda siyasal yapıyı ve siyaset tarzını kendi ilke
Ieri çerçevesinde değiştirme/dönüştürme durumunda mıdır? Yoksa, İslamcı si
yasal teori, farklı sosyolojik tecrübelerde, farklı önceliklerle girilen ittifak ve 
koalisyonlarda, sürdürülen politikalarda Müslümanların almış olduğu pozis
yonları mı tarif eder? Daha net bir ifadeyle, günümüzdeki İslamcı siyasal te
ori, bugüne kadarki iktidarların 'filtre'sinden geçerek mi bugünkü formunu 
bulmuştur? Cevap evetse, bundan sonraki formunu da gelecekteki iktidar po
zisyonlarında mı aramak gerekir? 

Bu çerçevede denilebilir ki, İslamcı siyasal teorinin sağ veya sola yönelimi
ni/ya(t)kınlığını belirleyen şey, Müslümanların o anda iktidarla girdikleri ilişki 
ve iktidar karşısında aldıkları pozisyondur. Bu anlamda, İslam'ın Eşarilik vb. 
unsurların katkılarıyla sağcı bir siyasal duruşa sahip olması, esas olarak, ikti
darı temellük eden Müslümanların bunu korumak isteğinden kaynaklanmıştır. 
Aynı tarihsel süreci paylaşan Baricilerin veya Şiilerin müesses nizama karşı 
çıkmalarını ve böylece İslami siyasal literatürele 'sol'a denk gelecek şekilde 
muhalif ve özgürlükçü bir dile sahip olmalarını belirleyen şey, iktidardan mah
rum bırakılmalarıdır. 

Sağa veya sola yatkınlık, meşruiyetini, belli ilkelerden öte, stratejik bir ko
numdan devşirir. Zaman zaman Müslümanlar sağ bir dille ittifak etmişler, za
man zamansa sol bir dilin imkanlarına yaslanmışlardır. Bugün İslam'ın özcü 
yorumlarına göre bir 'savrulma' veya 'zaaf' gibi anlaşılan ve sunulan bu du
rum, aslında, İslam eksenli düşüncenin bir 'tarihsel özne' olma iddiasının so
nucudur. Tarihin ve siyasetin bu doğal çağrısını, ·savrulma' veya 'zaaf' gibi 
sunmak, tarihsel özne olma iddiasından gönüllü çekilmektir. Buradaki denk
lemi belirleyen asıl unsur, iktidar faktörü ve iktidar karşısında temellük edi
len pozisyonlardır. 

İktidar karşısında konumlanan pozisyonlar alındıktan sonra, İslami ilkeler
den ve öncüllerden, bu pozisyonlar paralelinde deliller bulmak zor değildir. 
Müslümanlar sağcı bir konuma yaslanırken de, sol bir pozisyona sahipken de, 
buna uygun ilkeler bulmakta pek zorlanmamışlardır. Burada bu ilişkinin 'sağ
lığını' belirleyen şey, sonuçta düşülen konum değil, iledenen yolda kullanılan 
'siyasal yöntem'dir. 

(Bu argüman, İslamcı siyasal teoriyi sağla ilişkilendiren ve bunu stratejik/pra
tik bir ittifaktan öte, kalıcı bir kan uyuşumu olarak değerlendiren cari literatüre 
karşı bir itiraz imkanı sağlayabilir. Bu bağlamda, İslam'ın sağla ilişkisi kalıcı ve 
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doğal/kendiliğinden bir ilişki olmayıp, ilişkisel ve bağlamsal bir karakteri haizdir. 
Aynı şey, İslamın sol'la ilişkilendirilmesinin imkanlan için de geçerlidir.) 

Bu çerçevede, İslam'ın sola karşıtlık çerçevesinde konumlandırılması neti
cesinde, solu materyalizm, pozitivizm ve ateizmle bağlantılandırıp mahkum et
mek, büyük oranda, 'sağ'la kurulan ittifakın neticesinde keşfedilen argümanlar
dır. Solla stratejik bir ittifaka girildiğinde, sağ da sömürü vb. şeylerle bağlantı
landırılarak mahkum edilebilir. Dolayısıyla, esas belirleyici unsur, bazı ideolo
jik ilkelerden öte, iktidar karşısında temellük edilen konumdur. Bu çerçevede, 
sağcı bir ittifakın önyargılarından uzaklaşıldığında, solun materyalizm-poziti
vizm-ateizm özelliklerinin/zaaflannın ötesinde, ilkeli ve özgürleşimci bir siya
sal duruş imkanı da sağlayabilir. 

Kaldı ki, sağ ve sol kavramları, siyasal alanda, ideolojik gönderimierinden 
öte, siyasal tutum alışın adresleri olmaları hasebiyle, işlevsellikleri itibarıyla de
ğerlendirmeye alınırlar. Bu bağlamda, Müslümanların 'sağ'la veya 'sol'la kura
cakları ittifak, bu tutumların ideolojik öncüllerinden öte, siyasal arenadaki iz
düşümleriyle kurulmuş bir ittifak olacaktır. Bu çerçevede, ateizm-materyalizm
pozitivizm gibi ideolojik nosyonları bir tarafa bırakıp, solun siyasal olarak ne 
anlama geldiğinin imkanlarını araştırmak gerekir. Böyle bakıldığında, eşitlik, 

özgürlük, adalet, paylaşım, zulme ve sömürüye karşı durmak vb. tutumların, 
sol ve İslam'ın 'ortak payda'ları olduğu görülebilir. Burada belki de 'ortak pay
da' ifadesinden daha güçlü olan ifade, sol siyasal duruşun, İslam öğretisinde iz
düşümü bulunan dinamikleridir. 

4 

Siyasal dilin zeminini belirlerken sorulması gereken can alıcı bir soru da şu
dur: İslamcılık ve sol, teorik bağlamda ve tarih-üstü, bağlam-ötesi biT şekilde 
mi ele alınmalı, yoksa Türkiye ve İslam ülkeleri özelinde bir karşılaştırma mı 
yapılmalıdır? Eğer teorik bir bakış üretilecekse, ilkesel benzeriikiere ve özgün
lüklere vurguda bulunmak gerekir. Eğer tarihsel bir analiz yapılacaksa, tarih
sel özgünlüklere, yakınlaşma ve uzaklaşmalara vurguda bulunmak gerekir. 
Örneğin, İslam ülkelerindeki İslamcılık sola yatkındır; çünkü bir özgürleşim ve 
muhalefet dilini kullanmaktadır. Bu dil de, 3. dünya ülkelerinde 'bağımsızlıkçı' 
bir strateji izleyen sol ile aynı dildir. Türkiye'de ise, bir muhalefet dili olarak 
ortaya çıkmasına rağmen ve tam da bu yüzden, tarihsel özgünlükler nedeniy
le, İslamcılık, sağ bir pozisyona yatkındır. Kemalist modernleşmeye yöneltilen 
muhalefet, sağ bir dilin hegemonyası altında mümkün olmuştur ve bu yol ar
kadaşlığı İslamcılığa sağ bir karakter vermiştir. 

Dolayısıyla, İslamcılık ve sol siyaset arasındaki ilişki tarihsel pratikler çer
çevesinde incelendiğinde ortaya çıkan şey, bazı durumlarda zıtlık ve çelişki, 
bazı durumlardaysa yakınlık ve benzerlik olarak görünürleşir. Bu çerçevede, 
Türkiye'de İslam'ın sağ ve solla ilişkilerini konu alan bir inceleme, kaçınılmaz 
olarak, bu topraklarda sağ ve solun çağrışımları ve İslam'la ilişkilerindeki ta-
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rihsel yükle malül olacaktır. Ama siyasal dil, bu yükü taşıyarak ilerieyebildiği 
müddetçe, öncü bir işlev üretebilecektir. Yoksa, tarihsel yükten kaçınmak adı
na, verili yerel siyasal dilden uzak durmak, sadece teolojik bir faaliyetin sınır
Iarı içine hapsolacaktır. 

Ancak, unutulmamalıdır ki, her tarihsel analizin varsaydığı ittifak veyfl ça
tışma, tarihselliğinden ötürü, sürekli bir yapıda değildir ve ilkesel bir karşılaş
tırmayı gerektirmez. Elbette, tarihsel ittifakları mümkün kılan ilkesel benzerlik
ler vardır; ama bu ittifaklar tarihsel rastlaşmaların gerektirdiği stratejiler çerçe
vesinde, kurulduğundan, 'ilke'den yoksundur. Başka bir deyişle, bu ittifaklar, si
yasetin doğasına yönelik tasavvurların örtüşmesinden öte, stratejik, ilişkisel ve 
büyük oranda pragmatist boyutlardadır. Öyleyse, tarihsel yükü taşıdığının far
kında olarak verili siyasal dilin içine giren bir kimse, pragmatizmle biçimien
miş alana karşı mesafesini koruması gerektiğini bilerek, kendine özgün bir dü
zey kurma imkanını her zaman kollayabilecektir. 

5 

Sağ siyaset, 'eşitsizliklerin sabitlenmesine dayanan' bir siyasal dil kullanır. Sol 
siyaset, 'eşitsizliklerin giderilmesine yaslanan' bir siyasal dili istihdam eder. İs
lam dünyası ciddi bir siyaset felsefesi üretiminden yoksun olduğu için, teolojik 
düzeyde talepkar olduğu 'adalet', 'özgürlük' ve 'meşruiyet' kavramlarını pratik
leştirme yeteneğinden yoksundur; bu yönde bir siyasallaşma üretememektedir. 
Sebep, sağ siyasal eklemlenme mimarisi ·içinde var olmaya çalışması dır. Buna 
karşı yükselen muhalefet ise, sol dilin geometrisini kavramadan, sol sembol ve 
kavrarnlara yönelmiş ve sürdürülebilir bir siyasallaşma üretememiştir. Her iki 
durumdan kaçınma çabası ise, tarih-dışılıktan öteye geçememiştir. İslam dün
yasının verili yaşam koşulları ise, 'adalet', 'özgürlük' ve 'meşruiyet'i 'ekmek'ten 
bile daha önemli hale getirmiştir. Bu durumda, İslam dünyasındaki entelijensi
yanın, 'sol siyasal dil'in geometrisi üzerine daha çok kafa yarması zorunludur. 
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İslami Sol -Genel Bir Bakış-* 

NASR HAMİD EBÜ ZEYD 
PROF.DR., LEIDEN ÜNİVERSİTESİ, HOLLANDA 
ÇEVİRENLER: M. HA YRİ KIRBAŞOGLU, ÖMER ÖZSOY 

Tarihsel Arka Plan 

'Sol' kelimesi, genel olarak, fakirlerin, ezilenlerin ve sömürülenlerin hakkını sa
vunan siyasi ve fikri hareketler için kullanılır. Buna mukabil, 'sağ', bireysel mül
kiyet ve teşebbüs hürriyetini savunur ve servet dağılımına ve sosyal tabakalar 
arasındaki farkların azaltılmasına karşı çıkar. Ancak, konu İslami sol olunca, 
sağ ve sol terimlerini çağdaş kapsamından daha geniş bir biçimde ele almak 
gerekir. Bu açıdan solun, toplumsal, siyasal ve ekonomik ilerleme, kültürel ve 
fikri özgürlük, düşünce ve hayat tarzı olarak akılcılık eğilimlerini ifade ettiğini; 
sağın ise, gelenekiere bağlılık, onun muhafazası ve "daha iyisi mümkün olma
dığı" için realitenin dondurulması eğilimini ifade ettiğini söyleyebiliriz. 

Sağ ve solun bu geniş anlamı açısından, dinlerin tarihini, insanlık tarihinin 
büyük fikri devrimleri olarak, sevap ve azap ölçülerine dayanan ahlaki kav
ramlar uyarınca insanlar arasında adalet ve eşitliği sağlamayı amaçlayan dev
rimler şeklinde nitelemek mümkündür. Siyasal ve sosyal tarihçi bakış açısıyla 
yapılacak analizlere göre, dini hareketler -bazen şiddet de kullanarak- yeryü
zünde bu değerleri gerçekleştirmeye çalışan toplumsal-siyasal devrimler ola
rak da değerlendirilebilir. 

Özel olarak İslam'a gelince, bütün türevleriyle adalet ('adi, kışt), zulmün 
reddi ve benzeri kavramların, iktisadi adaletten toplumsal adalete, oradan koz
mik adalete kadar varan bir anlayış içerisinde, gerek ilahi hitapta, gerek nebe
vi üslüpta çeşitli şekillerde kullanıldığını görebiliriz. İlahi ve nebevi hit<tbın 

* Ebü Zeyd'in islamiyJt'ın elinizdeki sayısı için hazırladığı "d-Yesaru'l-islamT -iılale amme-" baş
lıklı bu makalesi, kendi onayıyla kısmi kısaltınalarla Türkçeye çeviriimiş olup; makalenin orijinal 
tam metni için -www.islamiyatdergisi.coın adresine başvurulabilir (Yayıncı). 
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söylem düzeyini bir tarafa bırakıp, uygulamaya bakacak olursak, oluşum ve 
gelişim döneminde İslam mesajının, çağdaş bir kategori olarak, tam anlamıyla 
'sol' kategoriye denk düştüğünü belirtmek gerekir. 1 

Bazılarının, İslam'ın sol olarak nitelendirilmesine küfür ve inkarcılık gözüy
le bakmasının sebebi ise, İslam düşünce tarihinde, sağ ve sol, yani 'gelenekçi 
muhafazakar' ve 'akılcı, özgürlükçü, ilerlemeci' yönde gelişmiş çeşitli mezhep 
ve akımların bulunduğu halde, sol fikri akım mensupları bu tasnifi benimser
ken, sağa mensup olanların, bunu reddetmesidir. Ancak, sağ-sol meselesi, si
yah-beyaz ayırımı gibi olmayıp; arada farklı tonların bulunduğu da unutulma
malıdır. 'İslami sol' tabiriyle ilgili olarak, geriye dönüp, tarih! arka planı araştı
racak olursak; mesela, gerek Sünni gerek Şii birçok araştırmacının, Hz. Os
man'a karşı oluşan, daha sonra Talha, Zubeyr ve Aişe'ye karşı tavır alan ve ni
hayet Muaviye'ye karşı mücadele eden kesimleri sol olarak değerlendirdiği bi
linfuektedir. Daha sonra, Emevi desteğindeki kader (cebr) inancına karşı çı
kanları da (el-~aderiyye el-mu<tezile) sol olarak nitelernek mümkündür. İslam 
düşünce akımları açısından ise, Mutezile, felsefeciler, bazı tasavvuf ehli ve fu
kahayı sol olarak; felsefi düşüneeye düşman olan Hanbeli fakih ve kelamcıla
rı ise sağ oh~.rak tasnif edebiliriz. 

'Duraklama ve gerileme dönemi olan 13-18. yüzyılları atlayıp, 19 ve 20. yüz
yıla gelecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi ve asker! alanlarda ıs
lahat çalışmalarının sürdüğü bir dönemde, özellikle siyasi-fikri alanda iki ismin 
ön plana çıktığı görülmektedir: Cem~Hudd!n el-Afğan! (1839-1879) ve Muham
med Abduh (1845-1905). Afğanl'nin projesi, dışta Avrupa emperyalizmine, içte 
ise istibdada karşı bir bağımsızlık hareketi olarak sol sayılabilir. Abduh'a ge
lince, başvurduğu aygıtlar selefi olsa da, yönelimi ve amaçları, tıpkı Afğan! gi
bi sol 'sayılır. Nitekim, onun, çiftçileri savunan, onları banka ve tefecilerin mah
kumu yapan vergileri eleştiren, şura, kanun egemenliği vb. konuları işleyen ya
zılar yazmış olması da bunu doğrulamaktadır. Bu iki simanın yanına, Ahmed 
Faris eş-Şadyak (1804-1887) ile Abdurrahman el-Kevakib! (1848-1902) gibi, is- · 
tibdadı eleştiren özgürlükçü ve yenilikçi şahsiyetleri de katabiliriz. Bir şiirinde 
Hz. Peygamber'i "sosyalistlerin imamı" olarak niteleyen Ahmed Şevki (1868-
1932) de burada zikredilebilir. Genelde 19. yüzyıl ıslah çabaları, yöntemi sele
fi, hedef ve amaçları sol olan hareketler olsa da, selefilik ile sol arasındaki bu 
birliktelik fazla uzun sürmemiş; selefilik, geçmişi bir ütopyaya dönüştüren bir 
gelişim çizgisi izlemiştir. Nitekim, Afğan!'den etkilenmiş olan Kasım Emin'in 
(1863-1908) sol anlayışı, selefiliği olmayan bir solculuktur. 

Aynı çizgide anılması gereken bi diğer isim, Mansur Fehm1, Sorbon'da ha
zırladığı "İslam Geleneğinde Kadının Durumu'' konulu doktora tezindeki fikir
lerinden dolayı, İslam aleyhtarlığıyla suçlanmış ve çeşitli haksızlık ve baskılara 

ı bkz. Nasr Abu Zaid, "The Qur'anic Concept of Justice", Polylog, forum for Interculturdl Plıilosop
lıizing: http:/ /www.univic.ac.at/wigip; http:/ /www.polylog.org/them/2.1/fcs8-en.htm 
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uğramıştır. Afğani ve Abduh'un başlattığı düşünce hürriyeti çağrısına katılanlar
dan birisi de, Muhammed Ebu Zeyd olup, irtidadla suçlanan özgürlükçüler ara
sında yer almaktadır. Ebu Zeyd, el-Hidayetu ve'J-<irfan fi tefsiri'l-J,wr.'an adlı tef
siri sebebiyle, Reşld Rıza tarafından, küfür ve dinden çıkınakla itharn edilmiş
tir. İşin doğrusu, onun, 4. Nisa', 59. ayetin (ulü'l-emr ayeti) tefsirinde, şuranın 
bağlayıcı olduğu yönündeki yorumu, Mısır Kraliyet Sarayı'nı öfkelendiemiş ve 
dolayısıyla, rahatlıkla sol olarak nitelendirilebilecek olan düşünceleri sebebiyle 
mahkemelerde yargılanmıştır. Bu meyanda, mahkemelerde sürünen Ezher ule
masından All Abdurrazık (1888-1966) hem kadılık görevinden azledilmiş, hem 
de diplaması elinden alınmıştır. Yine, kartezyen şüphecilikle hadis ulemasının 
rivayet eleştirisi alanındaki katkılarını birleştirerek cahiliye şiirine uygulayan ve 
cahiliye şiirinin güvenilmezliğine mukabil, cahiliye dönemi konusuı:ıda bir kay
nak olarak Kur'an'a tam olarak güvenen Taha Huseyn (1889-1973), en genel 
anlamda solcu olarak nitelenebilir. Onun, özellikle "infak edecek malı olmayan
lara" ithaf ettiği ve fakirlik-zenginlik sorununu ele aldığı el-Mu<azzebüne fi'l-arçf 
(Yeryüzünde Acı Çekenler) adlı eserinden dolayı, -kendisi bir televizyon ko
nuşmasında sağcı ve muhafazakar olduğunu söylemiş olsa da- aslında solcu 
olarak nitelendirilmesi gerekir. Kısacası, zenginlere karşı fakirleri, düşünce hür
riyetini, hürriyet ve adalet karşıtlarından farklı düşünme hakkını savunan biri 
olarak, o, toplumsal ve fikri bakımdan sola dahildir. 

İmra 'atuna fi'ş-şerJ<ati ve'l-muctema c (Şeriat'ta ve Toplumda Kadınımız: 
1929) adlı eseri sebebiyle ağır itharn ve hücumlara maruz kalan TunusluTahir 
Haddad (1899-1935), el-Fennu'l-kaşaşl fi'l-kur'ani'l-kerim (Kur'an-ı Kerim'de 
Kıssa Sanatı) yazarı Muhammed Ahmed Halefullalı ve Min huna nebde' (Bura
dan Başlayacağız) yazarı Halid Muhammed Halid de bu listeye ilave edilebilir. 

İslam Sosyalizmi veya Sosyalist İslam 

1952'deki askeri darbe, aslında, Mısır'da siyasal düzenden toplumsal donuklu
ğa kadar neredeyse hayatın bütün alanlarını kuşatmış bulunan ve günlük geçim 
sıkıntıları dolayısıyla bütün vatanperverlik duygularına meydan okuyan sömür
geciliğin baskısı altında fikri ve kültürel bağnazlığı da bünyesinde barındıran 
dejenerasyona karşı yapılmıştı. En önemli mesele, emperyalizmden kurtulmak 
ve ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmekti. Bunun ardından gelen hedef ise, dere
beylik sistemine 've sermayenin yönetim üzerindeki egemenliğine son vermek
tL Bu yolda ilk adımlar, toprak mülkiyetini 200 feddanla sınırlayan ve bu mik
tarı aşan arazinin çiftçilere dağıtılınasını öngören 1954 tarihli Toprak Reformu 
Yasası'yla atılmıştı. Bu yasanın çıkarılması, Eylül devriminin sosyalist yönelimi
nin ilk emaresi mesabesinde idi; ki, bu yönelim, 60'lı yılların, bütün üretim ar~ç
larının mülkiyetini devlete devreden kararları ile aleniyet kazanacaktı. 

1962'deki Ulusal Sözleşme, sistemin benimsediği sosyalizmin türünü "Arap 
sosyalizmi" olarak tanımlamak suretiyle, bunun, mevcut sosyalist toplumlardan 
-S.S.C.B. ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi- alındığını ima edecek bütün niteleme
leri re(jdediyordu; bu, ilhamını İslam'daki adalet ilkesinden alan bir sosyalizm-
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di. Sosyalizmin bu şekilde nitelenmesi, dinsel söylemin, sosyalist çözümleri hak
lı gösteren dini gerekçeler sunarak katkıda bulunmasına zemin hazırlamış oldu. 

Sosyalist eğilimin Eylül devrimi yönetiminin huluşu olmadığını vurgulama
ya gerek bile yoktur; zira bu eğilimin yakın ve uzak pek çok kökleri vardı. 
"Tarihsel Arka Plan''da, söz konusu uzak kökler üzerinde kısaca durduk. Ya
kın köklere gelince, burada, Seyyid Kutub'un 0906-1966) devrim öncesindeki 
ve devrimin ilk günlerindeki yazılarına işaret etmek yeterli olacaktır. Sertlik 
yanlısı sağcı bir kampa dönüşmeden önce, onun söylemi, genel vatanperver 
söylemin dokusunun bir parçasını oluşturuyordu. Kutub'un, söyleminin bu ilk 
döneminde, el-lidaletıı'l-ictima'iyye fi'l-islam (İslam'da Sosyal Adalet:1949), 
Ma'raketıd-islam ve'r-ra'sıımaliyye (İslam-Kapitalizm Çatışması) 've el-İslam 
ve's-se/aınıı'l- 'alemi (İslam ve Dünya Barışı) gibi kitaplar yazdığım görüyoruz. 

60'lı yıllarda sadece Mısır'da değil, Suriye'de de egemen olan "Sosyalist çö
zümlerin kaçınılmazlığı" salgını esnasında, Ezher içinden ve dışından pek çok 
alimin, İslam'ın sosyalist karakterini vurgulayan ve kapitalist özellik taşımadığı
nı iddia eden eserler yazdığım görüyoruz. Burada, bu kitaplardan sadece birine, 
60'lı yıllarda Suriye İhvan'ının yöneticilerinden Mustafa es-Sıba'l'nin İştirakiyye
tıı'l-ishlm (İslam Sosyalizmi: 1961) adlı eserine işaret etmek yeterli olacaktır. Ya-

. zarın dediği gibi, eser, İslam toplumundaki mevcut iki grup dışındaki üçüncü bir 
grubun görüşlerini yansıtmaktadır. Söz konusu iki gnıp, İslam ümmetinin sahip 
olduğu düşünce birikiminin toplumun sorunlarını çözemeyeceğini öne süren 'fa
natik laikçiler' ve bütün bu sorunların çözümünün İslam'da mevcut olduğuna 
inanmakla birlikte, İslam'ın bunları nasıl çözeceğine dair en ufak bir fikri dahi 
olmayan 'kesin inançlılar'clır. Üçüncü gruba gelince, bunlar da çözümün İslam'cia 
olduğuna inanmaktadırlar; ancak, bu problemierin nasıl çözüleceğine ilişkin de 
bilgi sahibidirler. Onların benimseelikleri bütün ilkeler ve kanunlar, İslam yasa
ma kaynakları tarafından teyit edilmiş bulunmaktadır. Bü grup, İslam toplumu
nun uzun asırlar ihmal ettiği ilke ve kanunlara yeniden çağrıda bulunmaktadır. 
Bu grup, ümmetin sahip olduğu birikimi inkar eden fanatik laikçilerclen çok, ule
maya yakındır. Yine bu grup, çözümün İslam'da olduğuna inanan; ancak, bu çö
zümleri ortaya koyamayan kesin inançlıların muhtaç olduğu düşüneeye de sa
hiptir. Bu grup, düşüncelerini üç ilke ışığıncia geliştirmiştir: 

1. İnsanların ihtiyaç duyduğu her konuda, onların yararları için İslami nass
ları gerçekleştirmek 

2. Çıkarları ~atiştığı zaman, insanlar arasında adaleti gözeten bu nassları 
gerçekleştirmek. 

3. İnsanlık toplumunda, yapıcı toplumsal gelişmeyi gerçekleştirmek. 
Bu üçüncü grup, insanlığın karşı karşıya bulunduğu problemierin iyice in

celenip araştırılınasını zorunlu görür ve toplumun bütün kesimleriyle kapsam
lı bir ilişki kurar.2 

2 Emin ei-Huli, Fi eıııı':Oüilıiın, ei-Hey'etu'l-Mısriyyetu'l-Amıneti li'I-Kit<lb, Kahire 1987, s. 121-122'den naklen. 
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Yazar, fanatik laikçilerle kesin inançlılar arasında orta yol izieyegelen dini 
ısialıcılık çizgisini yinelemekle kalmayıp; önceki ıslahcılarınkinden daha ileri 
bir adım atarak, "İslam'da her şeyin çözümü vardır" söylemini kullanmak su
retiyle, kesin inançlılarla ittifaka girmiştir. Diğer bir ifadeyle, onun, diğer ıslah
oların, kendisine -müellifin yegane kaynak olarak tanıdığı İslami yasamanın 
kaynaklarından daha az olmayan- geniş hayati bir alan açtıkları 'aklın' rolünü 
sınırladığı görülmektedir. 

Bu 'uzlaşmacı', daha doğrusu 'eklektik' yöntem, 60'Iı ve 70'li yıllardaki dini 
söylemiere de genel olarak egemen olacaktır. Bu eklektik tavrın 60'Iı yıllarda 
genel akışa tabi olarak sola meylettiği görülürken, 70'li yıllarda ise, aksi yöne, 
sağa yöneldiği görülmektedir; ki, 1967 hezimetinden ve onu izleyen sosyalizm 
karşıtı 70 devriminden sonra, bu sağ eğilim genel akım haline gelmiştir. 

Bu dönemde eklektik tavrı redeletmesi ve bunu açık ve net olarak ilan et
mesiyle bütün diğer tutumlardan ayrılan, belki de 'biricik' olarak nitelenebile
cek bir tutum daha vardır ki, onu incelemedikçe fotoğraf eksik kalacaktır. Bu, 
'Kur'an'ın edebi yorumu' kuramının salıibi ve Kalıire Üniversitesi'nde 'edebi 
tefsir' ekolünün kurucusu Emin el-Hull'nin (1895-1966) tutumudur. Edebi tefsir 
kuramıyla Htlll, bütün sorunlar karşısında Kur'an'ın konumu açısından iki bo
yutu birbirinden ayırmaktadır: Realizm ve idealizm. O bunu, basit bir dille ve 
bizim gökten indirilen valıiy (ideal) ile vahyin tecelli alanı olması itibarıyla, 
toplumsal ve insani anlamda tarih (realite) arasındaki diyalektik gerilim olarak 
nitelendirebileceğimiz bir şekilde açıklamaktadır. Vahyin realist boyutu tarihi 
düzlemde ortaya çıkmaktadır; ancak, bu düzlem, vahyin idealizm boyutunu 
örtmemektedir. Diğer yönden, Şeyh Hüll, vahyin idealizm boyutunun, onun re
alizm boyutunu ortadan kaldırdığını da iddia etmemektedir. Bütün mesele, na
sıl bir tefsir ve tevil yöntemi izlendiğinde düğümlenmektedir; yani soru, vahiy
le tarih arasındaki bu diyalektik gerilim ilişkisinin gerçek anlamını bulup çıkar
mak amacıyla her iki boyutu da ortaya çıkarabilecek bir yöntemin nasıl oluş
turulacağıdır. Bu sorunun tek cevabı, ona.göre, 'edebi tefsir yöntemi' dir. Basit, 
ama aynı zamanda açıklayıcı olan üslübuyla Ht'ıll, şöyle demektedir: 

Bu Kur'an'da, bedevi Arap çevresine özgü bedevilik olgusuna ait öğeler mev
cuttur. Bu öğeler, şu ana kadar mesajı taşımıŞ ve bu mesajı diğer milletiere 
ulaştırmak için Doğu'ya ve Batı'ya gitmiş olan Arap çevre düzeyinde varlığı
nı tekrarlayarak sürdürmektedir. Bu çevre, söz konusu diğer milletierin ha
yatlarına, zamana uyum arzeden ve ilerleme ihtiyaçlarına cevap veren bu 
mesajı; ebeciilik ve sonsuzluk mesajını miras bırakmıştır. Arapların yaşamları
nı sürdürebilmeleri. ilerlemeye dahil olmaları ve akıllarının almadığı şeyler 
karşısında bocalamaıııaları için, (Kur'an'daki) bu olgusal öğeler gerekliydi. Ni
tekim onlar İslami cl~ı1eti kabul etmekle kalmadılar; azim ve kararlılıkLı. da
veti, dünyanın kalan kısmına ulaştırmaya çalıştılar. Ancak, Kur'an'da, mevcut 

· toplumsal düzeyin izi ı, verdiği ölçüde yer alan bu realizme rağmen, bizzat re
alizm içeren ayetler de dahil olmak üzere -aslında eliğer ayetler de bu konu-
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da onlardan çok uzak değildir-, Kur'an'da, yüce ufuklara ve ulvi gayetere sa
hip idealleri görmek mümkündür. Bunlar, insanoğlunun ulaşabileceği en yük
sek ve en ileri noktaya doğru yükselme ve ilerlemeye yöneliktir. Her nesil bu 
tür ayetlerden aniayacağını anlar ve gerçekleştirebileceğini gerçekleştiriO 

Şeyh Hull, Kur'an'ı herhangi bir toplumsal veya siyasal ekol çerçevesine . 
sokmaktan kaçınarak, bu teorik çıkış noktasından hareketle, Kur'an'da 'servet' 
sorununu tartışmıştır. Bu suretle o, Kur'an'ın idealizmi ile, şu veya bu şekilde 
Kur'an'ın içine çekilmek istendiği tarafgirlik arasında da ayırım yapmaktadır. 
1944-1952 yılları arasında, yani sosyalizmin, devletin ve düzenin ideolojisi ha
line gelmesinden önce, radyo konuşmaları şeklinde topluma sunulan bu tartış
malarda Hull, servetle ile ilgili bütün ayetleri biraraya getirmiş, bunları tahlil 
edip karşılaştırmalar yaparak, ilgili ayetterin 'anlam' ve 'gaye' düzeylerini açık
lamıştır. Bunu yaparken o, derin ve yaratıcı bir eleştirel diyalog içerisinde,· es
ki müfessirlerle çarpışarak, servet konusunda, Kur'an'ın rehberliğinde, kalple
ri ikna edecek çözümlere ulaşınaya çalışmaktadır. 

Şeyh Hull, ulaştığı sonuçları, insanlara matbu olarak sunulması için biraraya ge-
tirdiği konuşmalanndan oluşan kitabın önsözünde şu şekilde takdim etmektedir: 

Kur'an, atışageldiğimiz üslübu gereği, bu tedbirde, realizm ve idealizmi, ha
yattaki gelişmelerle paralel olarak ve insanın hayal edebileceği en yüce ufuk
ları onlara hazırlayarak biraraya getirmektedir. Kur'an ferdi mülkiyeti korur
ken gerçekçidir: İnsanları, servetlerinin ellerinden alınması durumuyla karşı 
karşıya bırakarak şaşkınlığa düçar etmemektedir. Zira böyle bir şey olsaydı, 
onların gayretleri söner, aziınieri zayıflar, oturup kalırlardı; ne bir icat yapar 
ne de bir yenilik getirirlerdi; mallarını savunmaya dahi girişmezlerdi. Öte yan
dan, Kur'an bu ferdi mülkiyetin temellerini -gördüğümüz üzere- sarsarken 
ise, idealisttir: Zalimlerin aşırılıklarını eleştirmekte; servetin bütün insanlığa 
ait olduğunu, mal sahiplerinin ise bunların sadece emanetçisi olduğunu, ken
dilerinden sonra bu görevi başkalarının devralacağını; malların onların değil, 
Allah'ın malı olduğunu söylemek suretiyle, onların servetleriyle olan bağları
nı sarsmaktadır. Bu dini temelli, semavi nitelikli, ilahi ruhlu tashih ile Kur'an, 
insanları, hangi yoldan olursa olsun servet elde etme hırsının tehlikelerinden; 
bu tutumun ahlak ve erdemi heder etmesinden; servet kullanımında israf ve 
aşırılıktan ve toplumun -yani malın sahibi olanAllah'ın-hakkını unutmaktan 
korumaktadır. Böyle olunca, insanlar yollarına giderler; ilerlerler, öğrenirler, 
yükselirler ve yüce ideallere ulaşınaya çalışırlar. Bu konuda Kur'an'ın idealiz
mi onlar için öyle bir zemin hazırlar ki, servet tamamen kamunun malı olsa, 
herkes ona ortak olsa ve bireysellik tamamen ortadan kalksa, Kur'an bunda 
ne bir sakınca görür ne de buna engel olur. İnsanlar, ellerinden geldiği ölçü
de mülkiyet arzularını terbiye etsinler; çevrelerine adaletle davransınlar. İşte 
Kur'an'ın hedefleri ve rehberliğinin istikameti...4 

3 Fi emvalilıim, s. ll-12. 
4 age., s.12-13. 
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Acaba Huli'nin ilk İslam solcusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Kanımızca, 
daha da ileri giderek, sosyalizm sokağa atılmış bir meta haline gelip, herkesin 
eklektik tutumlarla bu akıma dahil olmaya çalıştığı dönemlerden önce, onun 
gerçek bir sosyalist olduğunu bile söylemek doğru olur. Onun edebi tefsir yön
temiyle ulaştığı sonuçlar, sadece yöntemin yeterliliğini değil, aynı zamanda 
onun çeşitli delalet düzeylerini keşfetmedeki eşsiz gücünü de göstermektedir; 
ki, bu çeşitli delalet düzeyleri, Kur'an'ı gerçekten bütün zaman ve mekanlarda 
-sadece söyledikleriyle değil, aynı zamanda işaret ve imada bulunduklanyla 
da- geçerli kılmaktadır. Kur'an, tarihi bir realiteden, Arap realitesinden ve 7. 
yüzyıldaki kültür düzeyi çerçevesindeki bir idrak düzeyinden bahseder. Ancak, 
o, bununla, ideal düzeyine yükselen bir gayeye işaret ve imada bulunur. So
nuçta, Kur'an'ı birtakım ekallerin görüşleriyle uzlaştırma girişimleri, -Hull'nin 
şiddetle eleştirdiği 'bilimselci tefsir' başta gelmek üzere- 'ideal' düzeye ait ola
nın 'realite' düzeyinde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Halbuki, Kur'an'daki 
realite düzeyi, ideal düzeyine götürme amacı taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, 
ne türden olursa olsun, bu tarafgir yorum gayretleri, denklemi tersyüz etmek
te, binayı yıkmakta, hem anlam hem de delalet düzeyini bozmaktadır. 

Bu sebeptendir ki, HGII, Mustafa es-Sıba'l'nin İslam Sosyalizmi'ne dair ese
rinin, hem dini hem dünyevl uygulamalata yönelik "gep.el İslami yöntem" adını 
verdiği bir yöntem açısından ~rıntılı bir eleştirisini yapmıştır. Hull'nin nazarın
da 'İslami yöntem', 'Kur'anl yöntem'den başka bir şey değildir. Bu yöntem; 

kendisi dışındaki her şeyden önce gelir ve İslam'ın her esasının ve direğinin 
temeliair. Kendisi dışındaki her şey ona göre değerlendirilir; ondan sonraki 
her şey de ona döndürülür. Bu yöntemin en önemli ilkesi, onun tikelleri ve ay
rıntıları değil, tümelleri ve ilkeleri ihtiva etmesidir. Bu yöntemin, dinin temelle
rinden olan ibadetler alanında bile bu ilkeye bağlı kalması, bunun ispatı için 
sana yeterlidir. Bu temelierin en bilineni ve en çok uygulananı olan namaz ko
nusunda bile durum böyledir; çünkü Kur'an, namaz konusunda hiçbir ayrıntı 
vermemiştir. Oruç, zekat ve hac konusunda da durum aynıdır. Planı bu olan 
Kur'an'ın, insanların servetlerine ilişkin konularda tikel ve ayrıntı kabilinden 
hususlara temas etmemesi ve buna rağmen bizim bunu İslam olarak kabul et
memiz karşısında, Kur'an'ıyla ve Kur'an'ın açıklaması olarak gönderilenleriyle 
birlikte, onun şu ekole, falan cemaate veya filan fırkaya bağlı olduğunu söyle
yebilir misin? Hayır! Ne bunlarla, ne de benzer şeylerle Kur'an'ın bir ilgisi ola
bilir. Bugünün İslam sosyalizminden, dünün İslam kapitalizminden veya yarı
nın İslam komünizminden bahsetmekle, İslam'ın herhangi bir zamanda akaid
de şu mezhepten, ibadet veya muamelatta bu mezhepten ibaret olduğunu söy
lemek arasında bir fark yoktur. İslam, Kur'an'ıyla, bütün bu mezhep/ideoloji
lerden daha yüce maksatlara, daha uzak hedeflere, daha derin bakış açılarına 
ve daha manevi bir kalıcılığa sahiptir. Kur'an'ı ele alma konusundaki bu yön
temden ve Kur'an'ın yönteminde dikkat çeken bu yönelimden dolayı, Kur'an 
hakkında, asla onun toplumsal bir akıma aidiyetinden söz etmedim ... ; 

s age., s. 16 
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HG!i'nin burada ortaya koyduğu hususlar, onun, Kur'an'ın dolayısıyla İs
lam'ın herhangi bir ideolojiye yamanması konusundaki duyarlılığından kaynak
lanmaktadır. Çünkü Kur'an'ı bir ideolojiye yamamak, onun anlamının tarihsel 
bir dönem çerçevesinde donuklaştırılması anlamına gelir; halbuki o, vahiy ola
rak, yapısı gereği bütün zamanlara açıktır. HG!i'nin düşüncesinde, vahyin ına
nasının açıklığına olan derin imanın yanı sıra, insan bilincinin gelişmeye ve 
sonsuz deneylede ilerlemeye açık olduğun~ dair de derin bir iman bulunmak
tadır. Bunun anlamı şudur: Kur'an'ın herhangi bir ideolojiye yamanması, sade
ce Kur'an'ın manasının a-~ıklığını yerle bir etmekle kalmaz; aynı zamanda, ben
zer biçimde insan ürünü bir mezhebi veya beşere ait bir ideolojiyi kutsal bir 
vahye, yani dini bir dogmaya dönüştürerek, insan bilincinin açık ufkunu kapa
tır. Kuşkusuz, H(1!1, dini ve dünyevi anlamda mezhepçiliğe karşı verdiği savaş
la, aslında -bırakın bizzat vahyin tarihe hapsedilmesini- insanın bile tarihin 
belli bir anına hapsedilmesine karşı mücadeleye girişmiş bulunmaktaydı. 

Hezimet ve Selefiliğin Zaferi 

5 Haziran 1967'de Arap ordularının İsrail ordusu karşısında hezimete uğrama
sı, genel olarak Arap söyleminin, özel olarak da dini söylemin seyrinde bir dö
nüm noktası oldu. Haziran yenilgisinin etkisiyle, ondan 40 yıl önce Osmanlı hi
lafetinin ilgası olayının etkisi arasında bir mukayese yapmak, büyük ölçüde 
mümkündür. Avrupa imparatorluklarının meydan okumaları bağlamında Tür
kiye'de hilafetin ilgası kararı, ortak sembol ün -ortadan kalkması dolayısıyla, İs
lami bilinçte bir tür şaşkınlık yaratmış; bu ise, dinsel söylemin selefiliğe boğul
muş bir gelenekçiliğe yönelmesine yol açmıştı. Artık, hedef, yeni bir anlama ve 
yeni bir yorum değil; Hilafet'in yeniden tesisiyle, ütopik geçmişi yeniden can
landırma rüyasıydı. Hasan ei-Benna'nın 1928'de İhvan-ı Müslimln Cemiyeri'ni 
kurması, bu asla dönüş hülyasının gerçekleşmesini hedefliyordu. Bu görüşün 
en önemli temsilcilerinden birisi de Reşld Rıza idi. 

Haziran hezimetinin Arap ve İslam bilincinde yaptığı etkiyi, Hilafet'in ilga
sından doğan etkiyle kıyaslamak mümkündür. Haziran hezimeti, Arap toplum
larının bünyelerinde, parçalanma, gerileme ve yitme durumunu ortaya çıkardı. 
Ancak, bu hezimet, İbrani devletinin, yani Yahudilerin devletinin ordusu tara
fından gerçekleştirildiği için, dini bir yenilgi olarak; Arap-İsrail mücadelesi de, 
İslam'la Yahudilik arasında bir mücadele olarak kabul edildi. Hezimetin veba
lini dine yüklemek mümkün olmadığı için, günah, Müslümanların dinlerinden 
uzaklaşmalarına yüklendi. Ulaşılan bu sonucu doğrulayan pek çok gösterge 
mevcuttur. Burada, sadece, 70'1i yılların başında dinsel söylemin kutuplarından 
birinin, Mısır'da meşhur bir televizyon programında, hezimetin hayırlı olduğu; 
çünkü bu hezimetin Müslümanların dinlerinden uzaklaşmalarından doğan za
aflarını açığa çıkardığı yolundaki sözlerini delil olarak zikretmek bile yeterlidir. 
Hatta Şeyh Mutevelll eş-Şa'ravl, bu hezimetten dolayı, Allah'a şükür secdesi et
tiğini; çünkü Arap orduları İsrail'i hezimete uğratacak olsaydı, bunun laikliğin 
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ve dinsizliğin (60'Iı yıllarda Mısır'daki sosyalist düzeni kastediyor), dindarlık 
(İsrail'deki Yahudi toplumunu kastediyor) karşısındaki zaferi olarak kabul edi
leceğini; Allah'ın ise buna razı olmayacağını söyleyecek kadar ileri gitmiştir.6 

Arapların dinsel açıdan yorumlanan bu mutlak hezimeti bağlamında, bu dö
nemin en önemli düşünüderinden birisi üzerinde duracağız. Bu düşünürü, yön
tem bakımından selefiliğe mensup olsa da, düşünce bakımından sol hanesinde 
değerlendim1ek mümkündür. O, 70 yaşını geçmiş olduğu halde, Sudan rejiminin 
irtidad gerekçesiyle idam ettiği Mahmud Muhammed T:lha'dır (1909-1985). Kuş
kusuz, Taha'nın söylemi, ıslahcı söyleme dahildir. Bu söylemde, fikri ictihad si
yasi faaliyetten daha fazla yer işgal eder. Taha'nın Cumhuriyetçi İhvan Partisi'nin 
başkanı olması, bu gerçeği ortadan kaldırmaz; çünkü bu parti, seçkinci bir par
ti; daha titiz bir ifadeyle, entel_ektüellerin partisiydi. Nitekim, Taha'nın idamına 
kadar, hiçbir zaman ve hiçbir biçimde bir kitle partisi olmamıştır. Taha, fikri 
söylemini üretmeye ve siyasi faaliyetlerini uygulamaya, Mısır'da İhvan-ı Müsli
mln'in ıslahtan selefiliğe doğru evrildiği bir atmosferde başladı. Bu evrim, Su
dan'daki İhvan'a kadar uzanmış ve ayrılıkçılık atmosferiyle etkileşime girmişti. 
Bu durum, Taha'nın söyleminin sınır ve ufuklarını belirleyen problemleri doğur
du. Onun söyleminin oluşumunda rol oynayan bir başka boyuta daha işaret et
mek gerekir; ki, bu da, Avrupalı 'öteki' ile olan ilişki ve bu ilişkinin yol açtığı 
meydan okumaların mahiyetidir. Keza, şuna da işaret etmek gerekir ki, 60'lı yıl
larda Arap dünyasının kapitalist bloğa karşı takındığı düşmanlık ve mücadele 
ilişkisine kıyasla sosyalist bloğa karşı yaşadığı açılım da -aynı açılımın, onun Mı
sırlı çağdaşı Seyyicl Kutub üzerinde oynadığı olumsuz rolün aksine- Mahmud 
Taha'nın söyleminde olumlu bir rol oynamıştır. Bütün ıslahcılar gibi, Taha da, 
önce İslam dünyasının içinde bulunduğu geri kalmışlık durumunun eleştirisiyle 
işe başlamış; ancak, diğer bütün selefilerden farklı olarak, bu durumu, İslam'dan 
uzaklaşmakla açıklamaya çalışmamıştır. Ona göre, bugün Müslümanlar dinden 
(Allah'a iman ve tağutu inkar) kopuk bir halde, Şeriat'a (kopmaz kulp: ef-<ur
vetu'l-vu~.(ca) yapışmaktadırlar. Halbuki, sahih İslam, bu ikisinin birbirinden ay
rı tutulmamasında saklıdır. Müslümanların· İslam diye tasavvur ettikleri Şeriat, 
sadece Kur'an'ın zahirinden ibarettir; sahih İslam ise, onun derin anlamında giz
lidir. İşte tam da bu noktada, yani Kur'an'ın zahiri anlamını temsil eden Şeriat 
ile, batıni anlamını temsil eden iman arasındaki ayırım noktasında, Mahmud Ta
ha'nın söyleminin özgün yanı ortaya çıkmaktadır; ki, bu, onu geleneksel selefi 
söylemden ayıran ve ıslahcı söyleme dahil eden bir özelliktir. Ne var ki, Til
ha'nın ıslahcılığı, Abduh'un ıslahcılığından farklıdır. Bu fark, her ikisinin karşı 
karşıya bulunduğu meydan okumalar arasındaki fark ölçüsündedir. Abduh'un 
meselesi, İslam dünyasının, inancını ve Şeriat'ını muhafaza ederek, Avrupa'nın 
gerçekleştirdiği ilerlemeyi nasıl gerçekleştirebileceğiydi. Meydan okuma orta
daydı ve Avrupa -en azından dışarıdan bakan bir gözlemci için- güç ve ilerle-

6 Bu göıüşün tarafımızdan ınünakaşası için bkz. M~dıı'l-!Jit<ibi'd-dini, Mekıebetu Medbuli, Kabire, 3. baskı. 
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meyle özetlenebilecek yekpare ve sabit bir oluşumdu. Ancak, Avrupa'nın bu 
yekpare yapısı, Taha zamanında, birbiriyle mücadele eden ve İslam dünyasının 
da dahil olduğu 3. Dünya ülkelerini hegemonya ve kontrol altına almaya çalışan 
iki kampa bölünmüştü. İslam dünyasının ka;şı karşıya bulunduğu bu meydan 
okuma, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha karmaşık bir hal aldı -ve hala da böy
ledir. TaM'nın söylemini oluşturduğu 60'lı yıllar, bu meydan okuma bağlamında 
hassas bir dönemi temsil eder. Soru şu idi: Askeri işgalden yeni kurtulmuş olan 
İslam dünyası, iki dev arasında şiddetleneo soğuk savaş atmosferinde bağımsız
lığını nasıl koruyacak ve bununla birlikte, bağımsızlığın yegane garantisi olan 
kalkınma ve ilerlemeyi, kimliğini (İslam'ı) koruyarak nasıl gerçekleştirebilecek
ti. Bu girift meydan okuma bağlamında Abduh'un cevapları yeterli değildi; çün
kü güç ve kalkınma modelinin yegane referans çerçevesi sağlamlığını ve refe
rans olma kesinliğini kaybetmiş, kendisi bizatihi problem haline gelmişti. Bu se
beple, TaM, İslam'ı sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın problemleri 
için çözüm olarak görüyordu: İki güç veya blok arasındaki mücadele, kitle im
ha silahları üretimindeki başdöndürücü gelişmelerin yol açtığı bir çıkmaz sokak
'! karşı karşıya kaldı. Öyle ki, artık, savaşın önerilebilecek bir çözüm olması im
kansız bir hale geldi. TaM'ya göre, bu gelişme olumluydu; çünkü mücadele ye
rine birliği, kendisini dayatan zorunlu bir ihtiyaç haline getirmişti: 

Zamanın hükmü, bu çağda bu dünyayı imar eden beşeriyetİn birleşmesini 
gerekli kılmaktadır.7 

Bu temel hedefin gerçekleşmesi, ancak İslam'ın gerçekleşmesiyle mümkün
dür; ki, İslam'ın gerçekleşmesi de, ancak kanun ve adaletin egemenliğiyle 
mümkün olabilir. İslam, kanun ve adaletin egemenliğini sağlayan medeniyet 
çerçevesini çizebilecek yegane yoldur. Zira adil kanunlar, ancak sağlıklı dü
şüncenin ürünü olabilir ve bu kanunlar, ancak sağlıklı düşünce. uyarınca ya
pılacak uygulamayla yürürlüğe konabilir. Bu düşünce ve uygı,ılamayı, hiçbir 
düşünce, felsefe veya din, İslam'ın sağladığı kadar sağlayamaz.s 

İslam'ın sunduğu adalet kanunu, üç temel ilkeye dayanır: Ekonomik eşitlik 
(sosyalizm), siyasi eşitlik (demokrasi), sosyal eşitlik (her renk, ırk ve din
den insan arasında).9 

'Zamanın hükmü' sorunsalının 20. yüzyılda bütün insanlık için söz konusu ol
ması, onu, genelde İslam alemiyle, özel olarak da Arap dünyasıyla birleştirmek
tedir. Şurası açıktır ki, 1967 Haziranında Arapların başına gelen siyasi ve askeri 
yenilgi, pek çokları gibi, Mahmud Taha için de, bu krizden nasıl çıkacağımızın 
tespit edilmesi bakımından, sebepleri ve sonuçlarıyla ele alınması gereken önem
li bir krizin yansıma alanıdır. Bu kriz, özetle, Arap liderliklerinin dünya konjonk-

7 Muşkiletu'ş-şar]Ji'l-avsat, Hartum 1967, s. 9 
B age., s. 12 
9 age., ~· 23 
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türüne uygun olan 'zamanın hükmü'nün idrakinden aciz kalmalandır; ki, Mah
mud Taha'ya göre, bu aczin en mükemmel örneğini Abdunoasır oluşturmaktadır. 

Bu konjonktür, küçük devletlerin reisierinden gerçekten 'reis' ismini hak 
edenlerin, kendi halkını bu çılgın savaş meydanından kurtararak ona bu 
gök kubbırnin altında yer sağlayabilmek için açık bir zihinle yoluna devam 
etmelerini gerekli kılmaktadır. Eğer bu reis, Arap-Müslüman bir reis ise, da
ha önceki söylediklerimize ilaveten, ayrıca, onun, bu gezegen üzerindeki in
sanlığın geleceğini düşünme konusunda, komünizmden de kapitalizmden de 
daha elverişli bir misyonun sahibi olması sıfatıyla, toplumunu siyasal müca
dele s!üzeyine yükseltmesi gerekir. Liderin bu siyasal mücadeleye katılma
sı, ona iki görev yükler: 1. Çekişen iki kesimden birisine meyletmemelidir; 
.ta ki, geleceği olmayan bir mücadeleyle vakit kaybetmesin. 2. Sahip olduğu 
bütün zeka ve nüfuzunu kullanarak, mevcut güçler arasındaki dengeyi ko
rumalıdır; kendi ülkesine ve bölgesine bir yarar sağlayacak olsa bile, bu 
dengeyi bozacak manevralardan kaçınmalıdır. Bu iki görevi tam olarak ye
rine getirdiği zaman, artık esas görevini yerine getirmeye hazırdır. Bu da, 
iki grup arasında yeni bir grup oluşturmaktır. Bu yeni grup, demokrasiyle 
sosyalizmi birleştiren bir organ içerisinde bir araya gelecektir. Bu, tek başı
na ne komünizmin ne de kapitalizmin yapabileceği bir şeydir. Ayrıca, yer
yüzünde barışın sağlanması için, mutlaka gerçekleşmesi gereken şey budur. 

Mahmud Taha'nın, zamanın hükmüyle ilgili bu nitelemeleri, onun zihninde 
20. yüzyıl ile 7. yüzyıl arasında bir benzerlik ilişkisi olduğunu gösteriyor. Çün
kü ilk Müslümanlar Doğu'da İran, Batı'da Bizans medeniyetine İslam'ı aşıladı
lar; İslam mesajı, bugün Müslümanlara, Doğu'da komünizme, Batı'da ise kapi
talizme İslam aşısı yapmalan görevini yüklemektedir.ıo 

1948, 1956 ve son olarak 1967'de Arapların başına gelen bu yenilgilerin, 
gerçek hasatalığın ne olduğu ve aslında bu yenilgilerin de bu hastalığın sade
ce tezahürleri olduğunu gösteren olumlu bir yönü vardır: !rkçılık. 

Arapların her şeyi ırk ölçütüne göre değerlendirmelerinin hiçbir yarari yok
tur. Çünkü asrın meydan okumaları, fikirler ve ekaller mücadelesi düzeyine 
yükselmiştir ve ırkçılığı geride bırakmıştır. ıı 

Bu durumda, Arapların bu acı tecrübeleri onlara Allah'ın bir lütfu olmakta-
dır. Zira onlar bu sayede kendilerine gelebilme şansına sahip olacaklardır. 

Araplar bir seçim yapmak durumunda kalsalardı, elbette İsrail'e galip gelmek 
ve onları denize dökmek isterlerdi; biz ise, onlar için hezimeti tercih ediyo
ruz; zira onların arzu ettiği şekilde bir zafer, onların içinde bulundukları şaş
kınlığın sürmesine yol açar, onları misyonlarından uzaklaştım ve gerçek düş
manı görmelerini engellerdi. Çünkü Arapların asıl düşmanı İsrail devleti de
ğil, Allah'tan yüz çevirmiş olan kendileri ve cehalet ve gaflet uykusunu ter-

ı~ at/.e., s. 6-7 
ıı age., s. 5 
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cih etmiş olmalarıdır. Kimbilir, belki de İsrail, düşman kılığında bir dost ve
ya Arapları asırlar süren bu derin uykudan uyandıracak bir kırbaçtır.ız 

Onun, Arapların -İslam'ın mesajını 20. yüzyılda bütün insanlığa taşıma mis
yonunu üstlenmek suretiyle- karşı koymak durumunda oldukları meydan oku
maya ilişkin bu tasavvuru, 20. yüzyıl cahiliyesini ve Arap ırkçılığını eleştiren 

Seyyid Kutub'un yaklaşımıyla yakın bir benzerlik arz eder. Ancak, bunun öte
sinde, ikisi arasında büyük bir fark vardır: Kutub'un geri getirmek istediği İslam, 
literal anlamda 7. yüzyıl İslam'ı iken, Mahmud Taha, 7. yüzyılın Şeriat'ının 20. 
yüzyılda da uygulamaya elverişli olduğunu öne sürmenin büyük bir hata oldu
ğunu söylemektedir. Çünkü bu iki dönemin toplumsal düzeyleri mukayese bile 
kabul etmez. O halde, önümüzde iki seçenek kalmaktadır: Ya Peygamber'in ge
tirdiği İslam, 20. yüzyıl toplumunun bütün ihtiyaçlarına cevap verme konusun
da yetkindir; ya da onun gücü, 7. asır ve izleyen dönemlerin toplum düzeyinde 
bitmiştir ve 20. yüzyıl insanlığının artık İslam'ı bir yana bırakıp, çözümü başka 
felsefelerde araması gerekir. Tabii ki, hiçbir Müslümanın bunu kabul etmesi 
mümkün değildir; fakat genellikle Müslümanlar Şeriat'ın geliştirilmesi gereğinin 
bilincinde değildir; onlar bu çağın sorunlarının da, 7. yüzyıl için öngörülmüş çö
zümlerle çözüleceği düşüncesindedirler, ki bu büyük bir cehalettir.B 

Mahmud Taha, fikirlerinin bedelini hayatıyla ödemiştir. Bu trajik sonucun, 80'li 
yılların ortalarında gerçekleşmesinin -bir sonraki bölümde detaylıca ele alacağı
ımz- bazı sebepleıi vardır. Ancak, burada bu sebeplerden birine işaret edelim: 
Özellikle Suud petfol gelirlerinin, Arap dünyasında, dolayısıyla Sudan'da egemen 
olması. Nitekim, Numeyrl, 80'li yıllarda, Sudan toplumunun artık İslam Şeriatı'nı 
tatbik eden bir toplum haline geldiğini ilan etmiştir. Bu da, 20 sene önce M. Ta
ha aleyhine verilmiş olan hükmün yeniden gündeme getirilmesini ve irtidad ge
rekçesiyle darağacında idamını mümkün kılmıştır. 70'li yılların sonunda ve 80'li 
yılların başında, işler bu denli çıkınaza girmezden önce, Suriye'de Sadık Celal el
Azm, Na]fdu'l-fikri'd-cliniyi (Dinsel Düşüncenin Eleştirisi) yayımladı. Bu eserinde, 
Arapların uğradıkları hezimetin, dini duygular ve dini efsaneler uydurulması üze
rindeki etkisini ve Arapların büyük kesiminin (Müslüman olsun, Hıristiyan olsun) 
hurafelere ne denli eğilim gösterdiğini ortaya koydu. Kitap, küfür ve dinleri aşa- · 
ğılamak gibi ithamlara maruz kaldı. Bunlar, Mısır'da Mahmud Ebu Zeyd'den be
ri sürekli tekrarlanagelecek olan ithamlardı. Ancak, iş mahkemeye intikal edince, 
Lübnan mahkemesi onu berat ettirdi; fakat bu berat, onun başına gelen sıkıntı
lara son vermedi. Bütün bunlar, tutucu selefi akımın giderek nasıl geliştiğinin ve 
izah ettiğimiz anlamda sol akımın nasıl gerilediğinin göstergeleridir. 

'İslami Sol'un Doğuımınun İlanı 

Bildiğimiz kadarıyla, 'İslami sol' tabiri, ilk defa 80'li yılların başlarında Hasan Ha
nefi'nin el-Yesaıu'l-islami: kitabat fi'n-naf:ıçlati'l-islamiyye (İslami Sol: İslami Kalkın-

ız age., s. 7-8 
13 Mahmud Taha, er-Ris<lletu";i-;i.finiye ıııine'l-isliiın, Hartum, 5. baskı, s. 8. 
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ma ve Aydınlaruna Yazıları) dergisinin ilk ve tek sayısında yer alan yazılarında 
geçmektedir. Bu dergi, daha önce, Paris'te yayırnladığı el-'Urvetu'l-vu~i;cffda Afğa
ni'nin ve 19. yüzyılın sonunda Abduh'un savunduğu 'İslami kalkınma' projesini ye
niden canlandırmak istiyordu. Hasan Hanefi'nin projesini daha önce eleştirdiğirniz 
için,l4 burada, bu fikri akımın aniden gündeme gelip, yine aniden geri çekilmesi
nin nedenlerini tahlil edeceğiz. 'İslami sol' tabirine damgasını vuran, Hanefi ise de, 
70'li yıllarda yayımlanan bazı tarih araştırmalarında, 'sağ' ve 'sol' terimlerinin, İs
lam düşüncesindeki bazı akımları nitelernek için kullanıldığını biliyoruz. 

Bu bağlamda, Ahmed Abbas Salih'in, el-Yemin ve'l-yesar fi'l-islam Cİsiarn'da 
Sağ ve Sol)ıs ve Mahmud İsma'il'in el-[farekatu'l-yesariyye fi'l-islam Cİsiarn'da 
Solcu Hareketler)ı6 adlı çalışmasını anmak gerekir. Aynı akıma, Hasan Hanefi 
de, Kahire'de neşredilen sol eğilimli et-Tali'a dergisinde yayımladığı "el-Yenün 
ve'l-yesar fı'l-fıkri'd-dinl" (Dini Düşüncede Sağ ve Sol)ı7 başlıldı makalesiyle kat
kıda bulunmuştur. Hanefi bu yazısını daha sonra hazırladığı ed-Din ve~-~evra fi 
Mışr adlı serinin 7. cildinde yeniden yayımlamıştır. Bu, 70'li yıllar Mısır' ının, hem 
İslam tarihinin belli dönemlerinin siyasi tahlillerinde, hem de İslam düşüncesin" . 
deki bazı akımların değerlendirilmesinde 'sağ' ve 'sol' tabirlerinin kullanıldığına 
tanık olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu akım 70'li yıllarda doğmuş 
olmayıp, kökleri Afğan! ve Abduh'un yaşadığı diriliş dönemine kadar uzanmak
tadır. Nitekim, Hanefi, dergisinin kapağına hem el-'urvetu'l-vuş_I;ca parolasını 

yazmak, hem de Afğan!'nin portresini koymak suretiyle, açıkça bu akımın takip
çisi olduğunu göstermiştir. Anlaşıldığı kadarıyla, bu akım 70'li yılların başında bir 
kuşatılmışlık yaşıyordu ve varlığını ilan etmek suretiyle, bu kuşatılmışlık duru
muna karşı savunmaya girişmişti. Ne var ki, bu ilan aynı zamanda bir alarm du
rumu sayılabilirdi; çünkü bu akımın kürsüsü olması gereken bu dergi, sadece 
dört telif makale ve Ali Şeriati'den yapılan bir çeviriden ibaretti. Makalelerin iki
si ise zaten Hanefi'nin kendisine aitti. Muhammed Avde'ye ait olan dördüncü 
makale "el-İslam ve'l-isti'mar" (İslam ve Emperyalizm) başlığını taşıyordu. 

Genel olarak hem siyasi hem din! sol akımın başına gelen bu kuşatılmışlık 
hali, aslında, bir bakıma Haziran hezimetinin akabinde bütün Arap dünyasın
daki selefi akımların güçlenmesinden dolayıdır. Nasır dönemi, Abdunnasır'ın 
ölümüyle (1970) sona ermiş ve Enver es-Sadat devlet başkanı olmuştur. Nasır 
döneminde siyaset ve fikir hürriyeti bulunmamasına rağmen, bu dönemin, bir 
ölçüde aydınlanma özelliği taşıdığı söylenebilir; bunu gerekli kılan da, içteki sö
mürgeciliğe ve dıştaki emperyalizme karşı milliyetçi ve yurtsever güçlerin gi
riştikleri mücadele atmosferi olmuştur. Sadat döneminde ise, öğrenci hareket
lerine son vermek üzere, İhvan ile daha önce mevcut olan anlaşma tekrar can
landırıldı; zira bu öğrenci hareketleri, temelde solcuların ve Nasırcıların hare-

14 Nafidu'l-bitabi'd-dini, 2. bölüm. 
15 el-Mu'essesetu'l-Arabiyye li'n-Neşr, Beyrut 1972. 
ı6 Ruzu'I-Yusuf, Kahire 1973. 
17 1976 Ekim sayısı. 
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ketiydi. Bu anlaşmanın ilk göstergesi, 1971 yılında, yani Sadat'ın, yönetime gel
mesinden bir yıl kadar sonra ve rakiplerini mağlup edişinden altı ay önce 20 
İhvan üyesini serbest bırakmasıydı. Daha sonra bu operasyon, "düzeltme dev
rimi" olarak anılacaktır. Bu dönemde, sebepleri ortadan kalktığı için, aydınlan
ma akımı devre dışı kalmış oluyordu. Bütün bu gelişmeler, mevcut düzenin 
makyaj olarak kullandığı siyasal demokrasiye rağmen oldu. Reis Sadat'ın tabi
riyle, bu "diş ve pençe demokrasisi", dejenerasyonun son derece yaygınlaştığı 
en kötü diktatörlük biçimine yol açmıştı. Bütün bu şartların bir araya gelmesiy
le, siyasal İslam cemaatleri yaygınlaştılar ve pek çok toplumsal kesimde ege
men hale geldiler. Özellikle Seyyid Kutub'un yazıları sebebiyle, hapisteki İhvan 
mensupları arasında birçok bölünmeler yaşandığını belirtmeye gerek yok. Bu 
bölünmeler de, kanlı şiddet olaylarının tırmanmasında büyük rol oynamış; şid
det, cahiliye toplumuna son vermek ve İslam devleti kurmak için bir silah ola
rak kullanılmıştır. Bu şekilde, Salih Seriyye liderliğindeki İslami Tahrir Örgütü, 
18 Nisan 1974 Askeri Bilimler Akademisi olaylarında ilk faaliyetini ortaya koy
du. Bu şahsın Kahire'deki Arap Birliği Merkezi'nde çalışan bir Filistinli olduğu 
ve Mısır İlıvanının da bir üyesi olduğu söylenmektedir. 3 Haziran 1977'de ise, 
halk ayaklanması olaylarından altı ay kadar sonra -ki, Sadat ısrarla bu ayak
lanmaya "harami ayaklanması" diyordu-, Mustafa Şukri'nin liderliğindeki Tek
fir ve Hicret Örgütü, Evkaf ve Din İşleri eski bakanı Muhammed Huseyn ez
Zehebi'yi kaçırma ve öldürme eylemini gerçekleştirdi. Daha sonra, bu şiddet 
olayları, Cihad Örgütü üyesi ve el-Fariçlatu'l-ğa'ibe (Yitik Görev) kitabının ya
zarı mühendis Muhammed Abdusselam Ferec'in planladığı suikast sonucunda 
1981'de, yani İhvan'la yapılan anlaşmadan tam on yıl sonra Sadat'a düzenle
nen suikastla zirveye ulaşmıştır. Burada zikretmek gerekir ki, Sadat'a düzenle
nen suikastın sebebi, bu suikasta milli bir meşruiyet süsü vermeye çalışanların 
dediği gibi, onun 77'de Kudüs'ü ziyareti ve İsrail'le 78'de anlaşma yapması de
ğil; sonraki gelişmelerin de gösterdiği gibi, kan davasıydı. Bunun da sebebi, si
yasal bakımdan ve güvenlik açısından olağanüstü uygulamaları içeren 1980 ka
rarlarıydı. Bu kararlar neticesinde, Mısır'daki bütün muhalif fikri akımların ön
de gelenlerinin tutuklanması kapsamında, İhvan ve diğer İslami akımlara men
sup bazı önde gelen liderler de tutuklanmıştı. Belki de bu durum, Mısır'da su
ikasttan sonra yaşanan -endişe ve gerilimle karışık olsa bile- rahatlığı açıklar. 

Ancak, bu, aynı zamanda bu cemaatlerin projelerinde ne milli ne İslami hiçbir 
boyutun bulunmadığını da gösterir. Çünkü onların en· üst stratejileri, ne paha
sına olursa olsun, hatta İslam'ı da harcama pahasına, yönetimi ele geçirmektir. 

Burada mutlaka işaret etmek gerekir ki, petrol döneminin 1973'ten itibaren 
oynadığı rol, bugün hala etkisini sürdürmektedir ve bu akımın sadece Mısır'da 
değil, bütün İslam dünyasında egemen olması için gerekli atmosferi sağlama
ya çalışmaktadır. Bunu da ideolojik, ekonomik ve siyasal destek sağlamak su
retiyle yapmaktadır. Aslında, petrol sadece iyi veya kötü yolda kullanılacak bir 
zenginlik değildir; aynı zamanda petrole, bilgisel ve kültürel düzeyde toplum
sal ve siyasal etkileri olan bir olgu olarak bakmak gerekir. Arap dünyasında 
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petrolün keşfedilmesi, büyük ölçüde bedevi kültürünün Arap dünyasına ege
men olması anlamına gelmektedir. Çünkü petrol bu toplumları maddi olarak 
bedevi görünümünden, bir tür yüzeysel medeniliğe götürmüştür; yani içerisin
de bedevi bir özün bulunduğu medeni bir kabuk. Bundan da önemlisi; Arap 
dünyasının bu bölgesinde petrolün bulunmasının dini açıdan yorumlanması, 
gaybcı değerleri pekiştirdi. Daha tehlikelisi ise, insan emeğinin rolünün ve bu
na bağlı olarak beşeri gücün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Zira petrol yerin de
rinliklerinde duran bir zenginlikti; onu elde etmek için gereken tek şey yeri 
kazmaktı. Kazmak için de birtakım aletleri ithal etmek ve insan gücünü istih
dam etmek yeterliydi. Hasılı, petrolü çıkarma, işleme ve ihraç etme işlerinin 
hepsi yabancı şirketlere havale edildi. Maddi plandaki bu durum, zihinsel plan
da da paralel bir durumun ortaya çıkmasına katkıda bulundu: Gelenek, atala
rımızın bize kitaplarda terk ettiği bir bilgi deposudur ve ahlaki ve manevi 
olanlar bir yana, ister ekonomik, ister siyasal, ister toplumsal olsun, bütün so
runlarımızın çözümü için bu kitapları kazmak gerekmektedir. Bu zenginliği el
de etmek çalışmaya bağlı olmayınca, bilginin de düşünme ve yaratıcılıkla bir 
ilişkisi kalmamaktadır. Madde planındaki duruma paralel olarak gelişen bu zi
hinsel durum, sadece Arap toplumlarında değil, pek çok İslam ülkesinde de 
yaygınlaştı. Bu da, bu toplumlarda, özellikle yazar, gazeteci, öğretim üyesi gi
bi entelektüel unsurların çoğunun, daha iyi çalışma imkanları elde etmek için 
geniş kapsamlı bir göç (beyin göçü) hareketine savrulmalarına yol açtı. Bütün 
bunlar ise, tutucu selefi dini düşünce akımını besleyen kan işlevi gördü. 

Etkisini görmezlikten gelemeyeceğimiz üçüncü bir unsur daha vardır: 80'li 
yılların başında İran'daki İslam devriminin başarısı, İslam toplumunu kurmak 
için 'şiddet'i bir araç olarak kullanma yönelimini tahrik eden bir unsur olmuş
tur. Bu etkeni, tutucu selefi ideolojide vuku bulan fikri izdivaçla açıklayabili
riz: İslam'ın bedevi yorumuyla (Suud Vahhabiliği) Şii ideolojinin sentezi... Ba
şında mutlak dini bilgi otoritesi olan bir imarnın bulunduğu bir dini devlet kav
ramının tarihsel kökenlerini, İslam devletinin siyasal tarihinde Şii düşünce akı
mı tarafından savunulan İslami muhalefet ideolojisinde bulmak mümkündür. 
Bazılarının Şii 'imamet' kavramının Sünnilikteki mukabili zannettikleri 'hilafet' 
kavramı, halifenin şahsına atfedilen herhangi bir dini· otoriteye işaret içermez. 
Bunun delili, halifenin en azından teorik olarak, çeşitli sebeplere binaen azie
dilmesinin mümkün olmasıdır; halbuki, Şia'ya göre, imarnın aziedilmesi müm
kün değildir, zira o, kendi otoritesinin kaynağı veya dayanağı olan nebevi bil
ginin varisidir. Bundan dolayı, İmam Humeyni'nin "İmam, gaib olduğu haJde" 
Şah'a karşı girişilen devrimin meşruiyetini sağlayabilmek için, velayet-i fakih 
kuramını içei-en bir ictihadda bulunması zorunluydu. Mutaassıp selefi söylem
de, Şii 'dini devlet' kavramı, dini nassların Yalıbabice anlaşılması ile yanyana 
ve birlikte benimsendi. Bu yapılırken de, farklı düşünce düzenleri ve yapıları 
olan Yalıbabilik ve Şiilik arasında bir çelişki görülmedi. 

Bütün bu amiller, sol akımın yaşadığı krizin arkasındaki .sebeplerdi; -sol 
akım, bundan dolayı kendisini ifade ve varlığını ilan etme ihtiyacı hissetmiştir. 
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Bu ilan, benim kanaatime göre, yalnızca bu kuşatmayı yarmak ve krizi aşmak 
içindi; yoksa gelişme ve büyüme için değildi ve ölüm öncesi iyileşme durumu
nu andırmaktaydı. Yine Zeki Nedb Mahmud'un l:faşadu's-sinin1s adlı otobiyog
rafisinde de ifade ettiği gibi, daha ziyade "pelikanın ötüşü"ne benzemekteydi. 

Birkaç Mülahaza 

Sol akımın akibetinin ne olacağı sorusu ortada durmaktadır. Geleneğin akılcı 
okunınası ve yorumu konusunda gerçekleştirdiği katkılara, hatta geleneğin 
otoritesiyle aklın otoritesini birleştirmeye çalışmasına rağmen -ki bunlar önem
senmeyecek veya görmezlikten gelinebilecek başarılar değildir-, hem gelenek 
h~m verili dunım konusunda, hiç ele alınmamış veya en iyimser ifadeyle, yü
zeysel olarak ele alınmış bulunan pek çok soru ve sorun hala ortada durmak
tadır. Bu değerlendirme, solun fikri alanda gerçekleştirdikleri bağlamında söz 
konusudur. Bu akımın geleceği, özellikle ll Eylül 2001 olayından sonra gide
rek karmaşık bir hal alan uluslararası atmosferde, pek çok siyasal ve toplum
sal etkene bağlıdır. Mesela, Hatemi liderliğindeki liberal akım muhafazakar ge
lenekselci akıma karşı mücadelesini ne ölçüde kazanabilecektir? ABD tarafın
dan şer ekseni kapsamına sokulduktan sonra, İran ne ölçüde öteki ile diyalo
ğa açık kalmaya devam edebilecektir? Türkiye'de bu akım -ki, şu anda aşırı 
laik akım ile tutucu selefi akım arasında sıkışmış durumdadır- fikirlerini hangi 
ölçüde yeniden ifade edebilecek ve önceliklerini yeniden bir sıraya koyacak
tır? Bu akımın, Avrupalı Türkiye ile Müslüman Türkiye arasında ve biri lehine 
diğerini feda etmeksizin bu zor denklemi tekrar kurmada başarılı olması müm
kün olabilecek midir? Ve son olarak, 'Arabi-İslami sol' akımı, önündeki bütün 
toplumsal ve siyasal engellere ve Irak devlet b~şkanını cezalandırmak için Irak 
halkına ve çocuklarına ambargo uygulayıp onlara karşı düşmanlık besiernekte 
ısrar etmesi bir yana, Arap-İsrail çatışmasında Filistiniiiere karşı İsrail'i körü 
körüne destekleyen ABD tarafgirliğinin teşkil ettiği haskılara rağmen, kendisi
ne derin bir yatak açabilecek midir? Bunlar, k~rşı karşıya bulunulan meydan 
okumanın azametini ortaya koyan sorulardır. Batı'da, yani ABD ve Avrupa'da . 
yaşayan Müslümanların sayısının artması sonucunda İslam resmen kabul edi
len dinler arasına girmiş olsa da, söz konusu meydan okumalar, korku verici 
boyutlar kazanabilir. Acaba bazılarının hayalini gördüğü 'Avrupa islamı'nın 
doğması mümkün müdür? Bu nasıl bir İslam olacaktır; hangi özellikleri taşıya
caktır? Akidevi ve teolojik temelleri neler; insani özellikleri neler olacaktır? Bu 
gözlemlenen İslam'ın formüle edilmesine, hangi pozisyonda ve hangi yöntem
le kim katkıda bulunacaktır? İşte size bir soru demeti daha! Sorular ne kadar 
çok ve düşünmeye ne çok ihtiyacımız var! 

ıs Bu kitaba ve Zek! Necib MahmGd'un düşüncelerine ilişkin analizimiz için bkz. el-Jjit?ib ve't
te'vil, ei-Merkezu's-Sekafi el-Arab!, Beyrut 2000, ~. 67 vd. 
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A ydınlanmacı İslam, özellikle son yirmi yıldan bu yana yayg~nlaşmış bir 
fikavramdır. Söz konusu kavram, şimdiyi geçmişle veya çağı Islam'la bu
luşturmaya ve birleştirmeye çalışan düşünsel bir akıma işaret eder. Yenilen
me-gelenek veya çağdaşçılık-köktencilik kavramlarında olduğu gibi, genel 
olarak denir ki, aydınlanmacı İslam ve Aydınlanmacı olmayan İslam diye. bir 
ayırım yoktur; İslam tek bir şeydir. Gerçekte Aydınlanmacı İslam, kültürel bir 
akımdır. O, İslam tarihi içerisinde her bir asırda bulunagelmiş belirli bir top
lumsal alternatif ve nassları belirli tarzda yorumlama yöntemidir. Aydınlanma
cı İslam, diğer toplumsal akımlara mukabil bir akımdır. Bu akımlar, kelami fır
kalardan Mutezile ve Eşariler; fıkhi mezheplerden Malikiler, Hanefiler, Şafiiler 
ve Hanbeliler; felsefede İşrakilik ve akılcı yaklaşımlar; tasavvufta ise, aşırı ve 
mutedil eğilimlerdir. Bunların hepsi, İslam kaynaklıdır. Aydınlanmacı İslam, 
modern çağın felsefi akımlarında, fıkhi mezheplerinde ve kelami fırkalarında 
temsil bulan bir yaklaşımdır. 

Söz konusu toplumsal yaklaşım, içinde bulunduğumuz çağda birbiriyle ça
tışan akımlar arasında köprü olmaya ve düşman kardeşler durumuna düşen 

• Hasan Hanefi, bu yazıyı, 'İslami sol' projesini bugün nasıl değerlendirdiğini yansıtan bir yazı yaz
ması yönündeki talebimiz üzerine kaleme alınmıştır. Oysa, görüleceği gibi, yazıda 'İslami sol' 
kavramından hiç söz edilmemektedir. Hanefi, fenomenolojik yöntemi benimsediği için, lafız ile 

· mana arasındaki ilişkiyi, elbise ile beden arasındaki ilişkiye benzetınektedir. Ona göre, elbise es
kiyince değiştirilir. 20. yüzyılın ikinci yarısında 'sol' düşünce, politik ve entelektüel bakımdan bü
yük bir prestije sahip olduğu için, projesini 'İslami sol' olarak isimlendirmiştir. 80'li yıllardan son
ra sol düşüncenin prestij kaybetmesine bağlı olarak, onun bu kavramı bırakıp, aynı içeriği 'ay
dınlanmacı İslam' şeklinde isimlendirmeyi yeğlediği anlaşılmaktadır (Yayıncı). 
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muhafazakar gelenekçilerle, özgürlük yanlısı laikçiler arasında süregelen kan
lı savaşı sona erdirmeye aday bir yaklaşımdır. Zira aydınlanmacı İslam, özgür
lükçü, sekülarist laikçilerin yerini doldurmaktadır. Çünkü o, temelde insanların 
maslahatlarını gözetmeyi ve bütün toplumu çağdan çağa taşımayı hedeflemek
tedir. Aydınlanmacı İslam tasavvuru, dindar, gelenekçi muhafazakarların da 
yerini doldurmaktadır. Çünkü o, meşruiyetini, yapı olarak, büyük bir kısmı di
ni ve muhafazakar olan gelenekten almakta, hakim toplumsal yaklaşım oldu
ğu için de geleneksekilikle birleşmekle ve Şeriat'ın temel hedeflerini (ma~aşı
du 'ş-şeri'a) gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Aydınlanmacı İslam, İslam'a yabancı bir anlayış değildir. O, İslam'ın daha ilk 
asrında, papazların ve rahiplerin ibadet ve kulluk anlayışlarından bütünüyle ay
rılan bir kavrayış olarak Hıristiyanlığı ve Yahudiliği aydınlatan bir konuma sa
hip olmuştur. Aydınlanmacı İslam, aklın fonksiyonel olmasından gurur duyan ve 
bu bağlamda da, tevhidin doğasına aykırı olan şirk gibi çok tanrılı anlayışları 
reddeden bir kavrayıştır. Söz konusu kavrayış, kişinin hangi zümreye mensup 
olduğuna bakmaz ve bir kurtarıcı beklemez; insanların, yapıp-ettiklerine bakar 
ve bireysel sorumluluğa vurgu yapar. Bireyin kendisinin işlemediği fakat teva
rüs yoluyla başkasından yüklendiği asli bir günahının söz konusu olamayacağı
nı ve ilk yaratılıştaherkesin günahsız ve tertemiz olduğunu savunur. Aydınlan
macı İslam'da yönetim, toplum bireylerinin sözleşmesine (şüra) dayanır. Yöne
timin ve otoritenin bu şekilde yapılandığı bir toplumda, toplumsal adalet olduk
ça yaygındır. Bu nedenledir ki, İslam, ortaya çıkışından bu yana hep ilerleme, 
insan, doğa, birey, özgürlük ve akıl dini ~lmuştur. Dolayısıyla aydınlanmacı İs
lam, daha sonraları Batı'da ortaya çıkan ve Aydınlanma felsefesi olarak bilinen 
şeyin tam karşılığıdır. İslam'ın tarihi sürecinde ortaya çıkmış olan fikri akımlar, 
kastettiğimiz anlamda bir aydınlanma ruhunu örneklemektedir. Mutezili düşün
ce, kelam ilminde 'tevhid' ve 'adalet' esaslarına vurgu yapan bir hareket olarak, 
tevhidin adaletsiz, adaletin de tevhidsiz düşünülemeyeceği tezini ısrarla savun-. 
muştur. Adalet, aklı ve özgürlüğü içeren bir kavramdır. Zira kişinin aklının ve 
özgürlüğünün olmadığı bir yerde adaletten söz edilemez. Özgürlük, bireyi baş
kalarından bağımsız ve ayrıcalıklı kılan bir şey olarak, akıldan önce gelir. Akıl 
ise, sözü edilen özgürlük kavramına bir dayanak olarak daha sonra gelir. Akıl, 
anlama ve yorumlama gücüne sahip bir yetenektir. Bu nedenledir ki, akıl, nak
lin temelidir. Kişinin ahiretteki istihkakı, dünya hayatında iken yapıp ettiklerine 
göredir. Sevap ve ceza, insanın iyi veya kötü fiilierine göre verilir. 

Yöneten-yönetilen ilişkisi ise, toplumsal bir sözleşme olarak karşımıza çık
maktadır. Söz konusu sözleşmede, halk, yöneticilerine beyat eder ve sözleşme 
şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla beyat ettiği yöneticilerine bağlı kalır. Ak
si halde, Yaratıcı'ya isyanın olduğu yerde, yaratılana (idarecilere) itaat edilmez. 
iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, dile getirilmesi yönüyle topluma; kulak 
verilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi yönüyle de yöneticilere vaciptir. 
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Aydınlanmacı anlayış, aynı şekilde filozoflar nezdinde de ortaya çıkmıştır. 
Din ve felsefe gerçekte aynı hedefte birleşen tek bir şeydir. O da, akıi aracılı
ğıyla 'hikmet'e ulaşmaktır. Bu sebeple, bir çok Kur'an ayetinde, " ... düşünmü
yor musunuz!" şeklinde akla vurgu yapılmıştır. Aynı vurguyu nebevi hadisler
de de görmek mümkündür: "Allahın yarattığı ilk şey akıldır." Düşünme, Müslü
man için zorunluluk arz eden hususların ilki ve en önemlisidir. Düşünme, an
cak akılla tamamlanabilir. Akıl ise, insana Allah tarafından verilen yükümlülü
ğün (teklif) önşartıdır. Bu sebeple, henüz rüşdüne ermemiş bir çocuğun veya 
akli melekesini kaybetmiş bir kişinin yükümlülüğü yoktur. Allah'ın varlığı, ale
min yaratılışı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konular, (sadece) akıl yoluyla ispat
lanabilir. Daha ötesi, 'zevk' kavramı, tasavvufta aklın eşanlamlısı olarak kulla
nılmıştır. Dolayısıyla, akıl ve zevk kavramları, aynı hedefi gösteren birer araç
tır. Sufi, filozofun düşünsel yolla ortaya koyduğu gerçeği müşahede ederken; 
filozof, sufinin müşahede ettiğini akıl yoluyla ortaya koyar. İşrakilik felsefesi
nin hikmeti, bir zevk mantığıdır. 'Keşf' anlayışının da kendine özgü bir mantı
ğı, ele aldığı problemleri ve değerlendirme ölçütleri vardır. Teolojik felsefe, su
finin akıl yoluyla kavradığı varlıktan söz eden bir hikmettir. 

Usulcülere gelince, akıl onlara göre şer'! kaynaklardan biridir. Onlar, aklı, 
aralanndaki illet benzerliği nedeniyle 'asl'ın hükmünü 'fer'e taşımaya imkan 
veren bir kıyas olarak tanımlamışlardır. Bu, istih~an, istishab veya akıl delili 
olarak bilinmektedir. Şer'! hüküm öncesinde "eşyada aslolan bedet-i asliye", 
yani aklın verdiği hükümdür. illeti çıkarma yöntemleri ve tenkil)u'l-menat (il
letin, konunun tashihi), ta!Jr1cu'l-menat (konunun ortaya çıkarılması) ve tal)]fi

]fu'l-menat (konunun sağlamasının yapılması) gibi usul kaideleri, aslında, nas
sın ve olgunun anlaşılmasında akılla tecrübeyi birleştiren mantık ilkeleridir. 
Mantığı olmayanın arneline güven olmaz. 

İbn Teymiyye'nin Muvafa]fatu şal)Jl)i'l-men]fiilli-şaril)i'l-ma 'kul isimli eserin
de belirttiği üzere, fakihlere göre de, akıl, naklin esasıdır. Aklı yüzünden eleş
tirilen, naklinde de eleştirilir. İslami mantığin temel ilkelerinden olan "hakkın
da delil bulunmayan şeyin reddedilmesi" prensibi ve "kıyas-ı evla" prensibi, tu
tarlılık ve bedahet ilkelerine dayanan akli argümanlardır. 

Aydınlanmacı anlayış, modern Arap ıslahat (tecdid) hareketlerinde bilimsel, li
beral ve reformist düşünce akımlannın her birinde var olmaya devam etmiştir. 
Söz konusu aydınlanmacı anlayışın uzantılarını, eski Mutezill düşüneeye yakınlı
ğıyla bilinen Cemaluddln el-Afğanl ve Muhammed Abduh'da görmek mümkün
dür. Abduh'un Risaletu't-tevi)1d'inde ifade ettiği gibi, akıl, eşyanın güzelliğini ve 
değerini kavramaya gücü olan bir yetidir. İnsan iradesi, bağımsız olup, seçim hür
riyetine sahiptir. Doğanın kendine özgü yasaları vardır. Evren, belirli bir sisteme 
sahiptir. Nitekim Kur'an ayetlerinden birinde, "Allah'ın (evrene yerleştirdiği) ka
nununda herhangi bir değişiklik bulamazsın." buyurulmaktadır. İslam, tarihsel an
lamda ilerleme ve olgunlaşmaya sevk eden bir harekettir. Abduh'un, Farah An-
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ton ile yaptığı münakaşada belirttiği üzere, İslam; toplum, tabiat, medeniyet, ilim 
ve kültür öğelerinin mevcudiyetinin sebebidir. Kevakibl'ye göre ise, aklın otori
tesinin kaybolması, istibdat anlayışının ortaya çıkış sebepleri arasında yer alır. 

Tahtavi ve halefieri All Mubarek, Ahmed Seyyid Lutfi, Taha Huseyn ve Ak
kad gibi düşünürlerin temsil ettiği liberalizm, tecdid asnnda aydınlanmacı an
layışın muadili olmuş, hatta onunla çerçevelenmiştir. Tahtavi ve beraberinde
kiler, Aydınlanma çağında Fransa'da olduğu için, aydınlanmacı anlayış kendi
sini liberalizmle sınırlandırmıştır. Aydınlanmacı anlayış daha sonraları devrim 
hareketine dönüşmüştür. Tahtavı, zihinsel muhakemeye dayanan husun-kubuh 
konusunun temelinin Batı'nın Aydınlanma felsefesi olarak isimlendirdiği şeyin 
ta kendisi olduğunu kavramış bir düşünürdür. İbn Haldun, Arapların Montes
quieu'südür. Montesquieu ise, Fransa'nın İbn Haldün'udur. Mukaddime ile Ka
nunlann Ruhu arasında hiçbir fark yoktur. İbn Haldün'un 'umran' ve Montes
quie'nin 'endüstri' kavramları ile 'düşünce' ve 'vatan' anlayışları arasında da te~ 
melde önemli bir fark söz konusu değildir. "Bu vatan hepimizin mutluluğuna 
kaynaklık eden ortak paydamız olsun. Biz, böylesi bir ülkeyi büyük yapılarla, 
düşünce ve özgürlükle inşa edeceğiz." Kız çocuklarının eğitimi, erkeklerinkin
den daha az önemli değildir. İslam'ın vatan olgusu ile olan ilişkisi, Hz. Pey
gamber'in Hicaz ile olan ilişkisine benzetilebilir. 

Şibll Şumeyl, Ferah Anton, Ya'küb Sarüf, Selame Musa ve İsma'll Mazhar'ın 
tesis ettiği bilimsellik hareketi, temelde, tecrübeye (deneycilik) dayanmasına 
rağmen, özde, akıl merkezlidir. Matematik ve doğa bilimlerinin temeli akıl ol
duğu gibi, aynı şekilde kainat sistemini kavramanın yolu da akıl dır. Akıl ve do
ğa birer sestir. Aklın sesi doğanın sesidir. 

Tıp uzmanlarının, felsefecilerin ve bilim adamlarının yaptığı gibi, kainatın 
gizemli boyutlarının bilgisine ulaşmak için, örneğin, insan fizyonomisinin ve 
psikolojisinin incelenmesi -Farah Anton'un 'sekülarizm' olarak isimlendirdiği 
şekliyle- aslında insanların maslahatlarını akıl ve bilgi üzerine kurma çabala-. 
ndır. Deyim yerindeyse, doğa, aklın anlamak için baktığı, telif edilmiş bir ki
tap gibi herkese açıktır. 

Aydınlanmacı İslam tasavvuru, 1881-1882 Arap Devrimi'nden bu yana mey
dana gelmiş olan Arap devrim hareketlerinin esası olmuştur. O, Afğanl'nin ürü
nü olup, onun öğretilerinden !:?üyük oranda etkitenmiş bir devrimdir. Bu tarih
sel süreçte, İslam, içeride baskı ve şiddet; dışarıda ise emperyalizmle mücade
le halindeydi. Aydınlanmacı İslam, Hidiv ve İngiliz sömürgeciliğine başkaldır
mış ve "Allah, bizi köle ve mal olarak değil, özgür yaratmıştır. Allah'a yemin 
ederim ki, bundan böyle sahip olduğumuz hiçbir şeyi başkalarına miras bırak
mayacağız," anlayışını sloganlaştırmıştır. Çok geçmeden Afğanl, "Mısır, Mısırlı
ların dır!" sloganını ortaya attıktan sonra, Ulusal Parti'nin (el-J:ıizbu'l-vatan'i) ide 
olojisini belirleyen Muhammed Abduh'un fikri mücadeleleri sonucunda 191ı 
devrimi patlak vermiştir. İkinci Mısır Devrimi'nin ardından üniversiteler kurul 
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muş ve parlamenter sisteme geçilmiştir. Halkın özgürlük ve haklarını garanti 
altına alan anayasa çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte, 1952'de patlak veren Mısır Devrimi ve milli mücadelenin ana 
gayesini sembolize eden antlaşmalar, Afğani ve Muhammed Abduh'a göre, ıslahcı 
harekete; Ahmed Lutfi Seyyid'e göre ise, liberal düşüneeye işaret etmektedir. 
1952'deki devrim yönetiminin ve Meclis üyelerinin neredeyse yarısı İlıvan-ı Müs
limin'dendi (Müslüman Kardeşler). Bu arada Seyyid Kutı1b, İlıvan-ı Müslimin'in 
Meclis'e giren ilk üyesiydi. Seyyid Kutub, 1952 devrimi (Abdunnasır) ile İlıvan'ın 
çatışmasından önce; el-J.1daletu'l-ictima'iyye f'i'l-islam (İslam'da Sosyal Adalet), 
Ma 'raketu'l-islam ve'r-ra 'simaliyye. (İslam-Kapitalizm Çatışması) ve es-Selamu'l
'alemi ve'l-islam (Dünya Barışı ve İslam) adlı üç eserinde sosyalizm, liberalizm 
ve ısiahat hareketlerini bir araya toplayan aydınEmınacı bir düşünürdür. 

Aydınlanmacı İslam, hedeflerini yitirerek güçsüzleşert ve zamanla da par
çalanmaya başlayan Arap dünyasının bu durumu karşısında "Ulusal Arap Pro
jesi"ni hayata geçirebilecek bir anlayıştır. Bu projenin ilk hedefi, öncelikle iş
gal altındaki Filistin topraklarının tekrar bağımsızlığına kavuşturulmasıdır. İkin
ci hedef, şiddet ve baskı uygulayan sınıfiara ve olağanüstü hal yasalarına kar
şı ve seçimlerin şaibeli hale getirilerek, parti, kabile (Kureyş), ve sınıf (Ordu) 
adına kurulan sisteme karşı bireylerin özgürlüklerine kavuşturulmasıdır. Üçün
cü hedef, zenginlerle fakirler arasında meydana gelen derin farklılığa karşı, 
toplumsal adaleti gerçekleştirmektiL Dördüncü hedef, azınlıklar lehine, ülke 
aleyhine yargıda bulunmak ve ülke sınırları içinde birbirini boğaziamak yeri
ne, ümmetin birliğini gerçekleştirmektiL Beşinci hedef, Batılılaşma ve taklitçi
liğe karşı, bizi biz yapan değederimizi ve kimliğimizi savunmaktır. Altıncısına 
gelince, o da, yabancı güçlere teslim olup bağımlı hale gelmeye karşı, kendi 
insan gücümüzü ve doğal kaynaklarımızı bağımsız olarak geliştirmek ve üre
time dönüştürmektir. Ulusal Arap Projesi'nin yedinci ve son hedefi ise, kitlele
rin harekete geçirilmesi ve halksız devlet yerine, söz konusu ulusal projenin 
sorumluluğunun taşınabilmesi için halkın sahip bulunduğu dinamiklerin birleş
tirilmesidiL Aksi halde, devlet sistemi, ağır işleyen bir yapıya dönüşmüş, bü
rokrasi alabildiğine yaygınlaşmış ve bireyler, geleceğe ait vizyonlarını kaybe
derek hedefsiz kitleler haline dönüşmüş olur. 

Aydınlanmacı İslam, var olan bütün siyasi söylemleri tek bir söyleme dö
nüştürmeyi başarabilecek bir anlayıştır. Aydınlanmacı İslam, ortaya çıkışından 
beri, liberal söylemde, Batılı kaynağının yanında bir diğer kaynak olarak yer 
alagelmiştir. O, aynı zamanda, ulusalcı söylernde de yer bulmuştur. Milliyetçi
lik, tarihsel olarak, hep İslam'ın taşıyıcısı olmuştur. Arap Yarımadası'nın bağım
sızlaştırılinası; İslam'ın oradan çıkarak, doğuda İran, batıda Roma'ya yayılışının 
ön şartıydı. Milliyetçilik, Arapların dilleri ise, İslam, onların kültürüdür. Aydın
lanmacı İslam da, İslam'ın eşitlik ve toplumsal adalet ilkeleri içinde kendini 
kökleştirmeye çalışan Arap Marksist söyleminde de mevcuttur. Şu halde, ortak 
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ulusal eylem projesi açısından bakıldığında, aydınlanmacı İslam anlayışı, çağın 
Arap ideolojilerini birbirine yakınlaştıracak ortak paydadır. 

Aydınlanmacı İslam, toplumun elit ve orta sınıfının kültürüdür. Seçkin taba
ka, söz konusu kültürü, kendisine tarihsel meşruiyet kazandırmak için kulla
nırken; toplumun merkez katmanı olan orta sınıf ise, içinde bulunduğu sistemi 
ve cari olan kanunları korumak ve savunmak için kullanır. Aydınlanmacı İs
lam, insanların uygulamalarıyla, değer ve kıstaslarıyla süreklilik kazanmış olan 
milli kültürle iç içe ve onunla birlikte yaşayan bir olgudur. O, herkes için ge
çerli ortak bir ilkedir. Öyle ki, kapalı kapılar ardında düzenlenen parti ':lygu
lamalarından ve birbirini olumsuzlayan ideolojik tercihlerden uzak kalarak, ay
dınlanmacı İslam'a yakın olmak ve gönül vermek çok kolaydır. 

Aydınlanmacı İslam, müstakil bir kürsüye ve yepyeni reklam kampanyaia
rına ihtiyaç duymaksızın örgün ve yaygın eğitimin verildiği okullarda, üniver
sitelerde, mescitlerde ve medyanın basın yayın organlannda gerçekliği bulu
nan bir olgudur. O, muhalefet ile hükümeti ve yöneten ile yönetilenleri (halkı) 
birleştiren bir şeydir. Söz konusu bu ilişki, getirilen yorumlar birbiriyle çelişse 
de, kişiye dilediği gibi davranma ve kanaat belirtme imkanı verir. Aydınlanma
cı İslam anlayışında, yönetici, mevcut sorunların vatandaşla kendisi arasında 
şura (danışma) yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini; adaletle hükmet
menin esas olduğunu; eşitlik ve toplumsal adaletin temel hedef olduğunu; halk
tan gelen tavsiyelerin dikkate alınması, kişiye, kendisini savunma hakkının ta
nınması, halkın icraatlardan haberdar edilmesi ve ülke kaynaklarının geliştiril
mesi gerektiğini bilir ve gereğini yerine getirir. Yöneticiler, halkın maslahatla
rını gerçekleştirme hususunda, onların kültürel farklılıklarını öne sürerek ay
rımcılık yapamaz. Böylece, ne kişinin geçmişi dolayısıyla içinde bulunduğu 
şimdiye ne de yaşadığı anı dolayısıyla geçmişine zarar gelir. 

Şu halde, aydınlanmacı İslam, kültürel bir akım, düşünsel. bir alternatif ve 
ülke yapılanması için pratik bir deneyimdir. O, toplumları ve büyük mücade
lelerin verildiği zamanlarda bütün himmederini birleştiren kardeşleri, iç hesap
laşmadan, çekişmeden ve savaşmadan uzak tuttuğu gibi, herkesi ulusal birlik 
eylemine katılmaya ve ortak kültür zemininde en iyi alternatifi oluşturmaya 
sevk eden bir akımdır. 



islamiyat V (2002), sayı 2, s. 43-68 

Soğuk Savaş Dönemi Arap İslamcılığında 
Sol ve Sosyalist Bağlam 
-Seyyid Kutub Örneği-

YASİN AKTAY 
DOÇ.DR., SELÇUK Ü. FEN-EDEBİYAT F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 
yakta y@yahoo.com 

İslamcılıkta Solculuk Aramak 

Ç
ağdaş islamcı söylemler ve hareketlerde, sol ve sosyalizmin yerini incele
menin iki yolu vardır. Birincisi, bu hareketlerin, adı sol ve sosyalizm ola

rak konan hareketlere karşı, açık, telaffuz edilmiş tavırları veya bu hareket ve 
söylemlerle ilişkileri üzerinde bir karşılaştirmalı incelemedir. İslamcı hareket 
ve düşünürlerin, değişik vesilelerle, sol ve sosyalist hareketlerle veya tutum ve 
mevzularla karşılaşmalarının bir takibatını yapmak çoğu kez yeterlidir. Ceva
bı aranan soru da, o ölçüde nettir: Bu karşılaşmalarda sol ve sosyalizm nasıl 
algılanmakta ve buna karşı nasıl bir tutum sergilenmektedir? İkincisi ise, bu ha
reketler telaffuz ve ilan etmedikleri halde, kendi söylem ve duruşları üzerin
deki sol temalar veya vurguların bir tespiti düzeyinde yapılabilir. Weber'ci an
lamda ideal-tipi oluşturulmuş 'sol' kavramı içerisinde taparlanabilen bir değer
ler veya tutumlar seti vardır. incelenecek söylem içerisinde bu ideal-tipe yak
laşma potansiyeli test edilir .. 

ı. Birinci tip incelemenin, görece karmaşık sonuçları yoktur. Kim ne demiş
se, o, ortaya konmaya çalışılır. Örneğin, Suriye Müslüman Kardeşler Teşkila
tı'nın liderliğini yapmış önemli düşünüderinden Mustafa Sib:li'nin bu konudaki 
tutumu yeterince açık görünür. Adını İslam Sosyalizmi olarak koyduğu bir ki
tap yazmıştır ve İslam ile sosyalizmin birbiriyle uyumlu olduklarını anlatmaya, 
İslam'ın kurucu metinlerinde (Kur'an ve Sünnet'te) ve yaşanmış uzun İslam ta
rihinin önemli tecrübelerinde ortaya konan pratiklerio sosyalizmle uyumlu ol
duğunu, kapitalizme karşı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Burada hemen an
laşılabilir ki, sosyalizm, kendi tarihinde yaşadığı materyalist, pozitivist, din kar-
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şıtı söylemlerinden bağımsız, tamamen toplum -birey veya toplumculuk- bi
reycilik karşıtlığı içerisinde toplumculuğu işaret eden bir tutum olarak düşünül
mektedir. Sınıfsız bir toplum ideali olarak, insanlar arasında dil, ırk ve renk far
kı gözetmeksizin, kamu mallarının adil dağılımı, emeğin hakkıyla karşılanması 
ve insana saygıyı gerektirmektedir. 

Aynı şekilde, Seyyid Kutub'un, sol ve sosyalizme ilişkin yazdığı bütün me
tinlerin bir taraması yapılır. İlk incelemede fark edilir ki, Kutub için, bugün so
runsallaştırdığımız anlamda veya bugünkü dünyada 'sağın mutlak galebesinin 
ilanıyla' bitmiş olduğu düşünülen ve salt bu son ilanın içerdiği pişkin sağcılık, 
siyaset karşıtlığı ve iki yüzlülükten dolayı tekrar sahneye çağrılması şiddetle 
arzulanabilen 'sağ-sol' antagonizmasının bir tarafı olarak 'solculuk' diye bir 
kavram söz konusu değildir. En azından, yazıları üzerinde yapılan yüzeysel bir 
incelemede 'sol' diye bir kavrama pek müracaat etmediğini, dahası, sağ-sol 
ayırımını pek sahici bulmadığını, insanlık tarihi içerisinde geçmiş olan ve bu
gün de yaşanmakta olan ana kavgayı açıklayıcı bir karşıtlık olarak görmediği
ni hemen fark edebiliriz. Kutub'un gündemine sol ve sosyalizm, genellikle, ko
münizm ve sosyalizm kavramlarıyla gelir. Kapitalizme yönelttiği 'sert eleştiriler 
ve geliştirmeye çalıştığı sosyal adalet mefhumuyla da, ilk planda, sol veya sos
yalist kavramiarına gönderme yapıyor görünebilir; ama Kutub asla, İslam'ı dü
şündüğü çerçevenin sol-sağ karşıtlığı içerisinde anlamlandırılmasına razı olabi
lecek gibi görünmez. Nitekim Kutub'a, gerek hayatında gerek ölümünden son
ra yakıştırılan sol tutum, onun bu konuda sergilemiş olduğu açık telaffuzlardan 
ziyade, onun ilgi alanlarına dayanıyor. İslam'ın sol yorumunu, adını koyarak 
bir proje olarak geliştirmeye çalışan Hasan Hanefi bile, Kutub'un, "yaşasaydı, 
'İslami sol' hareketin bir üyesi olacağını" (aktaran; Akhavi, 1997: 387) söyler
ken, onun sol veya sosyalizm hakkındaki herhangi bir olumlu ifadesine değil, 
aksine, sadece kendi 'sol' tasavvuru ile Kutub'un hayatı boyunca sergilediği 
mücadelelerdeki tutumu arasındaki paraletliğe dayanmıştır. 

2. Tam da İslamcı pratikte solun yerini incelemenin ikinci yoluyla ilgili so
runları sergilemek için iyi bir örneği ortaya koyuyor Hanefi ... Bu tarz bir ince
lemede, sol denilebilecek temalar merkezde olur. Bu temaların değişik hareket 
ve söylemlerde ne ölçüde bulunduğu aranır. Genellikle hiçbir söylem veya ha
reket, merkeze alınmış olan değerler açısından tam not alamaz. Bu tür bir de
ğerlendirmede solun (veya hangi tür değerler bulunmak istenirse), incelenen 
hareket üzerinde açık bir üstünlüğü, karşılaştırmanın her aşamasında kendini 
hissettirir. Tıpkı, Islamic Liberalism'de ·Leonard Binder'in (1988) yaptığı gibi. 
Orada da, çağın ruhunun işaret ettiği en yüksek aklın siyasi ürünü olarak libe
ral değerlerin, İslam'ın değişik ifade biçimlerinde ne ölçüde bulunabildiği tes
pit edilmeye çalışılır. Liberal değerler, karşılaşt:ırmanın merkezinde olduğu için, 
incelenen hareketlerin her zaman bu değerlere az veya çok bir mesafesi var
dır. Onlar hiçbir zaman, liberal değerler açısından tam not alamazlar. Merkez 
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noktaya yakın görüldükleri ölçüde iyi not alırlar. Zaten Binder'in kitabı, tarihi, 
son bir noktaya doğru hızla taşımakta olan liberal program açısından en bü
yük engel olarak görülen İslam'ın değişik yorum veya uygulamalan üzerinde
ki incelemelerden oluşuyor. Bu incelemeler, bu endişelerin abartılı olabileceği, 
İslam'ın da, bazı yorumlannın öne çıkanlması ve teşvik edilmesi yoluyla, tari
hin liberal sonuna uyumlu hale getirilebileceği varsayımıyla yapılmıştır. Solu, 
kendi içinde tutarlı ve üstün bir değerler seti olarak kurmaksızın, İslam'ın sol 
yorumlarının bir tespit ve analizini yapmak mümkün görünmüyor. 

Sol ve sağ kavramlarının, İslamcılığın siyasal meramını ifade etmek üzere 
istihdamı hakkında her söz açıldığında belirttiğimiz bir nokta üzerinde, tam da 
bu bağlamda, tekrar durmakta fayda vardır: İslam'ın siyasal meramını ifade et
mek bakımından sol ve sağ kavramlarını kullanmak zorunluluğu var mıdır? İs
lamcılık, sağcı bir hareket midir, solcu bir hareket midir? Daha yolun başında 
bir özcülüğe yakalanmamak için, şöyle de detaylandırabiliriz soruyu: Değişik 
dönemlerde aldığı biçimler itibarıyla İslamcılığı, sol ve sağ hattı üzerinde ko~ 
numlandırarak anlamiandırmak mümkün veya gerekli midir? Günümüzde tü

kenmeye yüz tutmuş bir karşıtlık, İslam'ın siyasal taleplerini anlamiandırmak 
üzere ne ölçüde istihdam edilebilir veya bunun istihdamı gerekli midir? Hemen 
söyleyelim ki, sol-sağ karşıtlığının bittiğine dair günümüzde revaç bulan söyle-

' min kendisi, küresel ölçekteki korkunç eşitsizlikler ve haksızlıklar üzerine otur-
duğu sürece, şiddetli bir muhalefeti hak etmekte, bu yüzden, bu karşıtlığın bit
tiği konusunda asla ikna edici olamamaktadır. Sağ-sol karşıtlığını, siyasal çatış
maları ifade etmenin bir yolu olarak benimsemesek bile, kabul etmeliyiz ki, bu 
karşıtlığın bitmiş olduğunun -tanık olduğumuz- ilanları, liberalizmin pratikte 
kendine özgü bir siyaset düşmanlığının galebesini ifade eden toplumsal şartla
n ifade ediyor. Sağ-sol karşıtlığının artık bir anlam ifade etmediğinin ilan edil
mesi, egemen bir siyasal koşula muhalefet veya alternatif olma ihtimalinin bir 
şekilde giderilmiş olduğunu söyler. Bunun ne anlama geldiği yeterince açık ol
malı. Ama yineleyelim, bu, kendi iktidarı. altında yaşanan sorunları, adaletsiz
likleri, eşitsizlikleri ve haksızlıkları görmeyen, görmek istemeyen, tipik ve sıra
dan bir iktidar söylemidir (Aktay, 2002: 46-7). Diğer yandan,· bu karşıtlığın, si
yasal varoluş biçimlerinin tamamını, hatta İslamcılığı bile çerçevelemesine kar
şı dini bir engel olmadığını düşünsek de, İslamcılığın, başından itibaren bu çer
çeveye girmeye karşı bir direnç gösterdiğini kaydetmek gerekiyor. 

Türkiye İslamcılığında bariz olan bu durumu, Arap dünyasındaki bazı ara
yışlarda tabii -ki çeşitlendirrnek ve renklendirmek daha fazla mümkündür. Üs
telik, Arap dünyasında, sol ve sosyalizm ile İslamcılığın ilişkisinin hikayesi kuş
kusuz Türkiye'dekinden epey öneeye rastlar. Bir yandan sosyal adaletçi, muha
lif, devrimci, değişimci, anti-kapitalist, anti-kolonyalist, aktivist boyutlarıyla 

epeyce bir sol vurguya sahipken, bir yandan da sol ve sosyalizme karşı konum
Ianma noktasında ısrarlı bir vurguya sahip olan İslamcılığın bu ikili tavrı, başta 
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Mısır ve Suriye olmak üzere, birçok Arap ülkesinde görülebilir. Cezayir Kurtu
luş Savaşı'ndaki bütün kimlik ve bağımsızlık motivasyonları, İslami değerlere 
dayanmasına rağmen, hareketin, solcu bir iktidar elitinin üretimiyle sonuçlan
ması, sol ve İslam'ın, Arap ülkelerindeki buluşmaları açısından kayda değer 
komplikasyonları olmuştur. Benzer buluşmalar diğer yerlerde de çok farklı ge
lişmemiştir. Bu bağlamda, Mustafa Sibai ve Seyyid Kutub'un yazılarında, Mısır 
ve Suriye'de 40'lı yılların sonlan ile SO'li yıllarda yoğun bir gündem konusu olan 
İslam ve sosyalizm arasındaki buluşmaların mahiyetini anlamak açısından en iyi 
örnekler bulunabilir. Her ikisinin de, sosyalizme karşı bir çeşit apolojist olduk
ları veya sosyalizm ve solu, İslam'ın ifade edilebileceği uygun bir dil ve değer
ler bütünü olarak gördükleri ve bundan ricat ettikleri dönemleri vardır. Ku
tub'un İslam'da Sosyal Adalet ve İslam ve Kapitalizm Çatışması isimli kitapla
rıyla Mustafa Sibai'nin İslam Sosyalizmi isimli kitabı, o yıllarda İslamcılığın sol 
bir okumasının izlerinin en rahat sürülebildiği, sonuçlarının en kolay görülebil
diği metinlerdir. Sib§.i'nin çalışmaları üzerinde daha ayrıntılı bir incelerneyi baş
ka bir çalışmaya erteleyerek, burada, Kutub'un metinlerini ele alacağız. 

Genç ve Olgun Kutub: Epistemolojik Kopma? 

Kutub'un hayatında, ortaya koyduğu eserlerdeki tematik vurgular üzerinden bi
le gidildiğinde, değişik dönemlendirmeler yapmak her zaman mümkündür. Ge
nellikle kendisinin yazdığı son metinlerde, örneğin Yoldaki İşaretler'de, iki dö
nemli bir ayırım yaptığı bilinmektedir; ancak, kendisi hakkındaki kendi ayırımı
nın tam olarak hangi dönemleri kapsadığı, veya bu dönemlerde yazdığı hangi 
metinleri kapsayıp hangilerini dışarıda bıraktığı, tam olarak net değildir. Örne
ğin, "ömrünün kırk yılını cahiliye tedrisatı yapmak!~ geçirmiş olduğunu" (Ku
tub, 1980) söylediği halde, 1939 yılında yazmaya başlayıp 1944'te bitirmiş ol
duğu (dolayısıyla tam da bu kırk yıllık dilimde ortaya konulmuş olan) Kur'an'
da Edebi Tasvir (1978) ile Kur'an'da Kıyamet Sahneleri (tarihsiz) gibi kitapla
rı, ömrünün son diliminde yazacağı metinlerle paradigmatik bir bütünlüğe sa
hip görünüyor. Nitekim, bu dönemde yazdığı Fi ?ilali'l-l.wr'an, İslam Düşünce
si ve Yoldaki İşaretler'de, Kur'an'ın anlaşılınasına veya İslam'ın dini tecrübesi
ne dair yaptığı ve estetik boyutun önemini ağırlıkla vurguladığı metinlerle, bu 
ilk dönemdeki metinler arasında gözle görülür bir epistemolojik kopuş olmadı
ğı gibi, son metinlerde sıklıkla bu ilk metinlere de referans verilmektedir. 

Böylece, Kutub'un m.etinlerinde görece bir sürekliliğin izleri rahatlıkla bulu
nabilse de, bazı konularda ciddi zihinsel kaymalar yaşadığı görülebilir. İbrahim 
Ebu Rebi, bu geçişleri doğrudan kronolojik bir sırayla; İhvan Öncesi Dönem, 
İhvan Dönemi (1952-1962) ve son dört yılına denk gelen, Yoldaki İşareder'i 
yazmış olduğu dönem olarak ayınyar (Rebi, 1996, 1998). Tabii ki, Ebu Rebi, her 
kronolojik döneme, Kutub'un söyleminde göze çarpan bazı karakteristik özel
likler atfeder. Birinci dönemi, bir 'üçüncü dünya entelektüelinin, düşüncesini 
sergilediği', edebi, kültürel ve sosyal yönünün oluştuğu dönem olarak niteler-
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ken (Ebu Rebi, 1998: 217 vd.), İhvan'lı dönemi, önceki dönemin bir inkarı ola
rak değil de, bir uzantısı olarak alıyor; ancak, bu dönem, "geçiş dönemindeki 
dinci bir entelektüelin düşünce açmazlarını yansıtan şümullü bir bütün olarak" 
(s. 21 7) ele alınıyor. Hasan Hanefi de, Kutub'un düşüncesinde dört dönem ayırt 
eder: Edebi, sosyal, felsefi ve siyasi dönemlere denk gelen bu ayınmda 1952-
62 arasındaki döneme denk gelen düşüncenin, "felsefi bakış açısını yansıttığı ve 
Kutub'un bu dönemde, önceki sosyal ve ekonomik kararlarına sırtını dönmüş 
olduğu, bunun yerine, soyut ve saf İslam'ın sunulmasını tercih ettiği" üzerinde 
duruluyor (Hanefi, 1988: 168-9'dan naklen, Ebu Rebi, 1998: 220). 

Kutub'un düşünce veya siyasi seyrinin dönemselleştirilmesiyle ilgili tartışma
ya, Kutub üzerinde çalışma yapan herkesin katıldığı ve çoğunun, aşağı yukarı 
benzer bir tasnifte uzlaştığı görülebilir. Leonard Binder (1988), Emmanuel Si
van (1985), Shahrough Akhavi (1997) gibi Batılı akademisyenlerin genelde İs
lam'a, özelde Kutub'a olan ilgileriyle yaptıkları genç-olgun Kutub ayırımlarının, 
aslında, buradaki tartışmalarımızia fazla bir ilgisi olmayacağı için, fazla ayrıntı
larıyla ele alınmasına gerek yok. Ancak, bu genç-olgun Kutub ayırımının, Ku
tub'un düşünceleriyle varoluşsal bir yakınlık kuran düşünürlerce ve Kutub'un 
düşüncelerini izleyen kitlelerce karşıianma biçimi, kuşkusuz çok önemlidir. Ör
neğin, Nasr Hamid Ebu Zeyd ile Hasan Hanefi'nin, genç-olgun Kutub ayırımı
na ilişkin tavırlarıyla, Mısır'da, Kutupçu hareket olarak bilinen genel okuma 
arasındaki tartışma, genç-olgun Marx'la ilgili sol tartışmaları epeyce andırmak
tadır.1 Ve bu diyalogların merkezinde Kutub'un, değişik dönemlerindeki; sol, 
sosyalizm veya sosyal ve ekonomik konulara dair tavırlarındaki değişim yat
maktadır. Hem Hasan Hanefi hem de Ebu Zeyd, Kutub'un birinci dönemini 
kendilerine daha yakın bulmakta, onun, birinci dönemde, İslam'ın daha top
lumsalcı, ekonomik ve insani sorunlarla daha ligili bir yorumuna sahip olduğu
nu kabul etmektedirler. Hem Kutub'un kendisinin hem de birçok izleyicisinin, 
daha olgun olarak nitelendirdiği dönemde, Kutub'un, bütün ilgisini soyut bir Al
lah inancına yönelttiği üzerinde duruyorlar (Ebu Zeyd, 1992: 106-7).z 

ı Marx'ın düşünce seyri içerisinde yaşanmış bir 'epistemolojik kopuş'a sıkça değinilir. Bu tasnifle
rio Marksizmin tarihi içerisindeki adını en açık biçimde koyanlardan birisi, ünlü Fransız Marksist 
Louis Althusser'dir. Althusser'e göre, 1840'lı yıllarda yazdığı el yazmalarında Marx, hala Hegelci 
köklerine bağlıdır. Feuerbach üzerine yazdığı tezlerin ll. sinde, filozofların, dünyayı hep yorum
lamakla uğraşarak asıl olanı, yani dünyayı değiştirmeyi ihırial ettiklerini söyleyecek kadar özne 
felsefesine iyimserce inanan, oldukça ideolojik bir Marx'tır. Oysa ikinci döneminde Marx, dün
yanın değişiminin öznelerin inisiyatifine bağlı olmayan tarihsel diyalektik kurallara göre işleyen 
doğasını keşfetmiş ve onu anlamanın yolu olarak, daha bilimsel bir yöntem benimsemiştir (Alt
husser, 1991: 63-75). Althusser'in tercihi, tabii ki olgun Marx'tır, ancak, Marksizmin tarihi içeri
sinde, herkes bilerek veya bilmeyerek bu Marx'lar arasında kendine daha yakın bulduğuna sa
rılmıştır. Frankfurt Okulu'nun ilk üyelerinin, adını koymadan genç Marx'a daha sempatik baktık
larını söylemek mümkün. Bu arada, Abdullah Laroui'nin, bir Arap veya üçüncü dünyalı olarak, 
genç Marx'ı bizim derderimize ve konumumuza daha yakın bulduğunu biliyoruz (Laorui, 1993). 

2 Kutub'un, toplumsal sorunlardan, kendi üzerinde bu dönemde bariz etkisi olduğu görünen Mev
dudi'nin düşünce çerçevesine daha yakın olan bu soyut meselelere kayışını, Hasan Hanefi'nin, 
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Kutub'un genç ve olgun dönemleri arasındaki bu değişimin algılanma biçi
mi, tabii ki, onu yorumlayanların belli meseldere şimdiki duruşlarıyla yakından 
ilgilidir. Sorun, Kutub'un veya okuyuculannın sol bir beklenti içerisinde olup ol
mamasının da ötesinde, daha bir dizi, birbiriyle Hintili konulardaki beklentilere 
de uzanıyor. Örneğin, teolojinin, Allah'ın veya gaybi varlıkların 'kendinde' özel
liklerini ortaya çıkarmak gibi 'beyhude' bir çabayla, doğrudan toplumsal ve be
şer! sonuçları olan boyutlarıyla Hgilenmesi arasındaki ikilem sorunu, bunların 
başında geliyor. Kutub olgunlaştıkça, tıpkı olgunlaşan Marx'ın toplumsal irade
cilikten ve gündelik siyasetten kopması gibi, ağırlığını salt teolojiye, Allah'ın 
mutlak varlığına ve egemenliğinin bilgisine vermeye yönelmiş, ayrıca metin
merkezli bir yorumculuğu benimsemiştir. Metni merkeze alarak oradaki anlam
ları sabit gören, metnin düsturlarını gerçekliğe bire bir uyarlamanın yollarını 
arayan bütün yorum biçimleri, hermeneutiğin günümüzdeki ayrışmalarında, 
sağcı, metafizik bir yöneliş olarak, teknik ifadesiyle de, söz-merkezcilik (logo
centrism) olarak nitelenir. Her türlü metafizik sapmaya karşı duyarlılığıyla bili
nen Martin Heidegger'in kendisiyle aynı duyarlılığı paylaşan iki izleyicisi, Jac
ques Derrida ile Hans-Georg Gadamer arasında bile, hermeneutik konusunda
ki tercihleri itibarıyla sağ-sol Heideggercilik ayırımı yapılmıştır (Caputo, 1989: 
261-4; Göka vd. 249-251). Gadamer'e sağ Heideggercilik nitelemesi yapılması
nı sağlayan tercihi, her şeye rağmen metnin 'doğru yorumu' idealine bir şekil
de bağlı kalmasıdır. Sağcılık nitelemesi bir paket olarak burada, söz-merkezci
liğ~ metafizikçiliği, metinselciliği de içermektedir. Kutub'un biyografisi içerisin
de, Gadamer'e bile yakıştırılabilecek türden bir söz-merkezcilik, metinden 
umulan bir doğru yorum idealinin çok daha kolay yakıştırılabileceğinden hiç 
kuşku yok. Kutub, genç döneminde de, olgun döneminde de metnin doğru yo
rumu konusundaki iyimserliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Ancak, onu, metin 
okumaları konusunda da metinseki veya skriptüralist olarak niteleyenlerin de 
bu konuda kendisine fazla bir şey söyleyebileceklerini sanmıyorum. Örneğin, 
Hasan Hanefi de, Ebu Zeyd de, metnin doğru yorumlanması konusundaki iyim
serliğe değil, Kutub'un kendi yorumunu doğru saymasına yönelik bir eleştiriyi 
dillendirebilirler ancak. Yoksa, her ikisinin de, metnin 'daha doğru' anlaşılması 
konusunda iddiasız olduklarını söylemek mümkün değildir. Kaldı ki, Kutub'un 

Kutub'un Mısır hapishanelerinde gördüğü işkenceyle açıklamasına karşılık, Ebu Zeyd, aynı dü
şünceleri taşıyan Mevdudi'nin, hayatı boyunca işkence çekmediği halde nasıl olup da bu düşün
celere kapılmış olabildiği sorusunu ortaya atar. Ebu Zeyd'e göre buradaki sorun, özellikle 50'li 
yıllardan itibaren hızla gelişme kaydeden ve büyük oranda iktidarın kime ait olacağıyla ilgili, 
Müslüman Kardeşler'le Devrim Subayları arasında yürüyen kavgaya bir cevap olarak gelişen, 
dinsel söylemin ürünüdür (Ebu Zeyd, 1992: 106-108). Yoğun bir söz merkezcilik, 'din ile düşün
cenin özdeşleştirilme' gayretkeşliği atfedilen dinsel söylemin analizinin yer aldığı Ebu Zeyd'in 
Na/.-du'l-!Jitabi'd-dini (Dinsel Söylemin Eleştirisi, çev. Fethi Ahmd Polat) başlıklı kitabının Türk
çe çevirisi, 2002 yılında Kitabiyar yayınlarından çıkacaktır. Kitap yayımianmadan önce, okuma
mı sağladığı için Ömer Özsoy'a teşekkür ederim. Buradaki referanslar, kitabın Türkçesi henüz 
yayınlanmadığından, orijinal baskısına yapılmıştır 



Soğuk Savaş Dönemi Arap İslamcılığında Sol ve Sosyalist Bağlam 49 

son zamanlarında, Kitab ile gerçeklik arasında bire bir ilişkiler kurulması ko
nusundaki yönelişleri hususunda da iyice yaygınlaşmış bir yanlışın yapıldığı 
gösterilebilir. Ahlaki ve eylemsel. düsturlar bekleyerek bir metni yorumlamanın, 
çok özel bir okuma biçimi olduğunda kuşku yoktur. Kutub'un, metinle ilişkisi
ni bu şekilde kurmuş olmasını ve böyle bir okuma öneriyor olmasının görünür 
sonuçlarını yorumlamak çok daha zordur. Böyle bir yorumun, bir metnin, ken
di iç dünyasında yaşayıp dış dünyayı buna uydurmaya çalışmanın bütün geri
limlerini yansıtacağından kuşku duyulmaz. Sorun böyle kurulduğunda, metnin 
iç dünyası ile gerçeklerin dünyası arasındaki kopukluk, yorumlayanın soyut 
alemlerde gezinmesi olarak kolaylıkla anlaşılabilir. Oysa bütün devrimci hare
ketler -buna tabii ki, gerçeklerden başka bir eğilimi olmadığı iddiasındaki 
Marksizm de dahildir- elindeki bir metni 'makul' saymakta ve bu metne uyma
yan gerçeklerin değiştirilmesini talep etmektedir. Bu arada, Kutub'un, son za
manlarındaki teolojik tercihlerine bir metin-merkezcilik isnat edilmesini epeyce 
zorlaştırabilecek daha karmaşık bir niteliğe sahip olduğuna ileride değineceğiz. 

Burada söz konusu edilen zihinsel kayma,. veya Althusser'in Marx'a atfetti
ği türden 'epistemolojik kopma', aslında, insana olan ilgiden Tanrı'ya olan ilgi
ye doğru bir kayış, İslam kelam tarihi içerisinde de Mutezililikten Eşariliğe doğ
ru bir kayış olarak nitelenebilecektir. Genç ve olgun Kutub konusundaki ihti
lafın konumuzia ilgili önemi, Kutub'un olgunlaştıkça, sol bir jargondan, olduk
ça idealist bir jargona doğru kaymış olduğu yönündeki sol eleştiridir. Bu eleş
tiriyi İslamcılık adına dillendiren Hanefi ve Ebu Zeyd'in yanı sıra, İslamcılıkla 
hiçbir ilgisi olmayan, dünya Marksizm literatürüne kayda değer katkıları olan 
Samir Amin gibi Marksistler de, kendine özgü vurgularla dillendirmiştir. 

Esasen Kutub'u, Müslüman Kardeşler hareketine sempatiyle bakmaya ve 
düşüncesine tümüyle İslamcı bir nitelik kazandırmaya götüren süreç, herkesin 
kabul ettiği gibi, Kutub'un, 'eğitim yönetimi' öğrenimi için Amerika'ya gittiğinde 
başlamıştır. Kutub'un Amerika'da bulunduğu dönem, aynı zamanda, İsrail'in 
Arapları yerlerinden yurtlarından ederek, M~slümanların acıları üzerine bir dev
let kurduğu döneme denk gelir. Kutub, kendisine her yönüyle apaşikar bir ada
letsizlik olarak görünen Filistiniiierin yurtlarından atılması sürecine Amerikalıla- · 
rın tam destek verdiklerine gözüyle şahit olmuştur. Amerikan basını Filistinlile
rin acılarına tümüyle duyarsız bir tutum sergilemiş; aksi gibi, İsrail'in kurulma
sına tam destek vermiştir. Kutub'un kapitalizm karşıtlığını, bu gözleriyle şahit 
oldukları oluşturmuş; ancak, uluslararası sosyalizmin de bu süreçte kendisine 
biçilen bir rolü oynadığını da tespit etmiştir. Bu dönemde Kutub'un hem kapi
talizme hem de sosyalizme ortak bir tavır geliştirmesini sağlayan bir faktör ola
rak, İsrail'in kurulmasına karşı bu ikilinin yürüt~ğünü gördüğü ittifakın büyük 
bir önemi olacaktır. Daha sonraki metinlerinde de· teolojik temelini özenle işie
yeceği 'küfür tek millettir' düsturunun tecrübi temelini büyük ölçüde bu olayla
rın Amerika'daki algısı oluşturmuştur. Yvonne Haddad, Kutub'un, Amerika'day-
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. ken algıladıklarından etkilenerek bu tepkiyi verdiğini söylerken, aynı tepkiyi 
paylaşan birçok aydına da değinir. Örneğin, Taha Huseyn, Ahmed Em!n ve Ab
bas Mahmud el-A'kkad gibi yazarlar da, başta genel olarak Batı hayranlığıyla 
nitdenebilen bir çizgiye sahiplerken, yine İsrail tecrübesinin etkisiyle, Batılı ül
kelerin bütün Aydınlanma ve modernlik müktesebatlarını iptal edecek biçimde, 
İsrail'e destek vermelerinden etkilenerek bir İslami kimlik bilinci geliştirmişler
dir (Haddad, 1989: 85-87; Akhavi, 1994: 130-1). İsrail gerçeği, herhangi bir sı
nıf bilinci davasının çok lüks kalacağı, yakıcı sıcaklıkta bir gerçektir. Tek başı
na bu gerçeğin varlığı, hem modern dünyanın dayandığı tüm Aydınlanmacı ide
alleri yalanlamaya, hem de sürekli olarak Müslümanlarda İslamcı bir bilinci ve 
kimliği uyarmaya yeterdi. Tıpkı bugün olduğu gibi, genellikle çokça merak edi
len ve bir bittiğinden, bir tekrar canlandığından söz edilen İslamcılığın, bütün 
özgül ve özgün performans yokluğuna rağmen gündemde kalmasının en önem
li sebeplerinden, belki de garantilerinden biridir de İsrail. Tabii ki İsrail'e bula
şan bütün uluslararası, ulusal ve entelektüel yan süreçlerle birlikte. 

Kutub'un İlk Metinlerinde Sol ve Sosyalist Temalar 

Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren Soğuk Savaş'ın gerilimlerine paralel 
olarak hızla gelişme kaydeden İslamcılığın, azeilikle Arap ülkelerindeki tezahü
rü ve dayandığı toplumsal taban, büyük ölçüde solun da tezahür etme biçim
leriyle dayandığı tabanı paylaşıyordu. İslamcılık, sömürgeden kurtuluş mücade
lelerinde oynadığı role de sürekli gönderme yapmak suretiyle, başından itiba
ren sömürgeci hareketlere karşı bir yeniden-kurtuluş hareketini de ifade etmiş
tir. Bu itibarla, Batı'dan gelen her şeye, bu arada, kapitalizm kadar, sosyaliz
me de bir mesafe koyma ihtiyacı içerisinde olmuştur. Kapitalizme karşı çıkışta, 
belki kapitalizme yöneltilen ekonomik-sosyal temelli eleştirilerden daha çok, 
kapitalizmin Batı pat~ntli oluşu rol almıştır. Çünkü Batı, yabancı alandır, düş
mandır, kendisinden özgürleşilmesi gereken bir şer güçtüf.3 Bu tespiti yaptığı
mızda, sosyalizme aynı güdülerle yöneltilen eleştirilerdeki şiddet daha iyi anla~ 
şılabilir. Bütün Batı patentliliğine rağmen kapitalizmin, nüfuz ettiği ülkelerin kı
lığına bürünmekte sosyalizmden daha başarılı olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

3 Tabii ki bunu söylemek, bu tür ülkelerde solun, sömürgeciliğe karşı hiçbir söylem geliştirmedi
ğini, hatta yer yer bizzat millici, ulusal kurtuluşçu bir söylem geliştİrınediği anlamına gelmiyor. 
Ne var ki, bu tür versiyonlarında bile sömürgecilikten kurtulan millete öngörülen değişim prog
ramı veya 'devriınler'in altında yatan varsayımlar, toplumun mevcut haliyle 'geri'liği üzerinde 
durmakta, ve bu değerlerin Batılı pozitivist değerler lehine dönüştürülmesi öngörülmektedir. Ge
nelde İslam dünyası, özellikle de Sudan ve Mısır'da uluslararası solun ulusal kurtuluşçu rolü ve 
söylemleri ile bu söylemlerin altında yatan pozitivist varsayımların bir analizi için bkz. El-Amin, 
1996: 29-53. El-Amin'in Sudan ve Mısır'daki sol hareketlerin kurtuluşçu söylemlerindeki Bolşevik 
tarz ile Rusya'nın uluslararası çıkarları arasında değindiği ilişkiye Kutub şu şekilde değinmiştir: 
"Komünizm propagandasına damgasını vuran, sadece doktrin taassubu değildir. Bir devlet ola
rak Rusya'nın çıkarları vardır. Bu açıdan komünizm, Rusya'nın sömürdüğü devletler üstünde ha
kim olması için bir vasıtadır" (Kutub, 1981: 140). 
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Doğasındaki rasyonalist-pragmatist özelliğiyle, millileştirilmeye veya milli bir 
oluşuma eklemlenmeye daha fazla uygun oluşu, kapitalizmin, Batı düşmanlığı 
duygularından beslenen eleştirilere daha az maruz kalmasını sağlamıştır. Oysa · 
sosyalizm, İslam ülkelerinde Batı kaynaklılığını gizlemekte aynı performansı 
gösterememiştir. Özellikle din ve kültür konularındaki sapiantılı konumu, İslam 
ülkelerinin bir çoğunda, genellikle milli veya yerli kılıkiara bürünmüş kapitaliz
me karşı muhalefet rolünü gereği gibi oynayamamasına yol açmıştır. 

Kuşkusuz, tamamen Türkiye'deki kadar olmasa da, sol adına Mısır'da da or
taya çıkan hareketler, ekonomik adalet veya eşitlik konusunda İslam'ın içerdi
ği imkanlara bakmaksızın, pozitivist bir hamasetle dinin her türlü yorumuna 
karşı muhalif olmuşlardır. Giderek bütün muhalefetlerinin hedefi de, din veya 
toplumun sembolik değerleri olmuştur.4 Bu durum, sömürge-sonrasına özgü 
koşulların kapitalist düzeninde şiddetle ihtiyaç duyulan bir sol muhalefet rolü~ 
nün neden bu kadar kolayca İslamcılar tarafından doldurulduğunu bir ölçüde 
açıklıyor. Bu açıdan, İslamcılığın, Soğuk Savaş yıllarındaki muhalif söyleminin, 
bir çeşit, sola vekalet olduğu bile söylenebilmiştir. Ama bu durum, başta Ku
tub olmak üzere diğer İslamcı düşüryürlerin neden aynı zamanda sosyalizm ve 
sol kavramları ile aralarına büyük mesafeler koyma ihtiyacı duyduklarını da 
açıklıyor. Çünkü Mısır'da sol, her şeyden önce, Batı'nın uzantılarından biridir 
ve o dönemde, yoksul kesimleri de etkisi altına almaya aday göründüğü için 
yer yer kapitalizmden de daha tehlikeli görülebilirdi. Kutub, "ayağı komünist 
hücrelere takılmış gençlere, gözlerini açmalarını tavsiye" ederken bunu açıkça 
ifade ediyor: "Baksınlar, eğer oralarda bu 'perdeli haçlılar'dan biriyle karşıla
şırsak anlasınlar ki, mesele haçlıların çıkarı meselesidir, komünizm veya sos
yal adalet meselesi değil" (Kutub, 1981: 141). 

Sosyal Adalet ve İslam-Kapitalizm Çatışması, her ne kadar Kutub'un söyle
mindeki sol temaların en kolay izlenebileceği metinlerse de, bu, ancak söylem
sel olarak, sol temaların hegemonik yaygınlığının bir etkisi şeklinde alınmalı
dır. Yoksa, her iki metin, bir yandan kapitalizme şiddetli eleştiriler yöneltirken, 
hiçbir şekilde sosyalizme ve kapitalizme en ufak bir prim bile tanımıyor. Ak
sine, yukarıda değindiğimiz türden ifadelerle, sosyalizm ve sol, kategorik ola
rak kapitalizmden farklı bir noktada ele alınmıyor. İkisi de beşer aklının, he
va ve hevesinin ürünü olan sistemler olarak değerlendiriliyor. Her ikisi de, Mı
sır'ı sömürgeleştiren Batılı güçlerin uzantısıdır. Ayrıca Kutub, Mısır'daki komü
nist propagandanın, karşısındaki kapitalist veya sağcı güçlerden çok, İslam'la 
bir derdinin olduğunu ve bu derdin de zannedildiği gibi işin doktrin tarafıyla 

4 Kutub, Mısır'da komünist ideolojisinin gelişmesindeki değişik etkenleri sıralarken, bu tarz bir mu
halefetin nasıl taban bulabiidiğini sorgulayarak: "Neden komünisttirler? Komünizmi sevdiklerin
den mi? Hayır. İslam'ı sevmezler de ondan, İslam'ı sevmedikleri için İslam'la mücadele eden her 
doktrin onlara dosttur" der, arkasından şunu ekler "istedikleri kadar 'biz her türlü dini taassuba 
karşıyız, hiçbir dine itibarımız yoktur' diyerek gafıl Müslümanları kandırsınlar; onlar gerçekte 
haçlıdırlar ve yalnız İslam'a kötülük düşünürler." (Kutub, 1981: 140) 
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veya Mısır'daki solun, ezilen veya sömürülen kitleleri koruyup kollama insiya
kıyla ilgili olmadığını söyler. Aksine, İslam ve yalnızca İslam, "inançta Allah'a 
imanı, hayat sahnesinde de ruhu koruması yanında, iktisadi yönden de sosyal 
adaleti gerçekleştirebilecek güçte" olduğu için, "varlığını, kitlelerin ümitsizlik
lerini sömürme ve 'komünizmden başka çıkar yol yok' sloganı üzerine oturtan 
bir propaganda için en büyük tehlikedir" (Kutub, 1980: 139). Dolayısıyla, İs
lamcılık ve sosyalizm veya sol arasındaki ilişkinin önemli bir boyutu, aynı top
lumsal tabana hitap eden iki farklı ideolojinin rekabeti olarak görülebilir. 

Kutub'un, sosyalizme veya komünizme bu kadar açık cephe alışma rağ
men, bu dönemde yazdıklarının büyük ölçüde, sol ideolojinin hegemonyasına 
vetilen bir karşılık olarak okunınası tamamen haksız değildir. İslam'ın ilk me
tinlerinde ve İslam tarihinde teorik temellerini ve uygulamalarını bulup çağdaş 
bir modelini geliştirmeye çalıştığı sosyal adalet mefhumu, genelde İslam ülke
lerinde, özelde Mısır'da iyi piyasa yapmış olan sol taleplerin diliyle konuşmak
tadır. Sonuçta reddediyorsa bile, sosyalizmin diliyle konuşmasının, kendisini 
sosyalizme karşı apolojetik bir konuma düşürdüğü, sıklıkla vurgulanmıştır. 

Doğrusu Kutub, sosyalizmin entelektüel ağırlığı altında ezilip, bunun kökenie
rinin İslam'da da bulunduğunu göstermeye çalışmaktan daha fazlasını yapar: 
Müslümanların sosyalizmde aradıkları şeylerin daha fazlasının kendi dinlerin
de bulunduğunu telkin ederken, ayrıca, aradıkları şeyi sosyalizmin karşılaya
madığını da söyler. Bunun için, Sosyal Adalet kitabının daha giriş cümleleri "ik
tisadi hayatta kişi, birikmiş bir miktar parası varken, bunun miktarını düşün
meden borç para alma yoluna başvuramaz" önermesiyle başlar ve Müslüman
ların, ellerindeki imkanlara bakmaksızın dışandan sistem, değer veya teorik te
meller borçlanmalarındaki çelişkiye dikkat çeker (Kutub, 1982: 9). Müslüman
ların sosyalizme başvurmalannı gerektirebilecek her şeyin İslam'da olduğu 
önermesi, her ne kadar, 'dolayısıyla sosyalizme de gerek yok' demeye getirse 
de, o ölçüde de sosyalizme sürekli gönderme yapar. 

Sosyal adalet mefhumu bu göndermeleri hep içerir, ancak kavram, aynı za
manda, solcu mutlak eşitlik kavramına karşı, yine solcu bir bakış açısından sağ 
bir direniş refleksini yansıtmaktadır (Aktay, 2002). Ekonomik veya sosyal eşit
liğe karşı, insanların kendilerini aşan bir üst iradenin belirlemesiyle, aynı yara
tılmamış olduklarını ima eder. İslam'ın, sosyalizme ihtiyaç duymayacak kadar, 
mazlum ve mağdur kitlelerin haklannın yanında olduğu vurgulanmakta, ama 
hiçbir zaman sosyalizmin önerdiği kadar mutlak bir eşitlik vaadi veya ideali 
dillendirilmemektedit. Dahası, zenginleriyle, fakirleriyle, işçisiyle, işvereniyle 

bir bütün olarak tanmlan topluma yukarıdan dayatılan bir adalet çatısı altında, 
· tarafların birbiriyle ı.ıvumlu ve çatışmasız yaşaması için gerekli ideolojik servi

si bile sağlayabilir İslam. Nitekim bu da, Kutub'un Marksist eleştirmenlerinin 
her zaman eleştiri oklarını 'yönelttikleri noktalardan biridir. Samir Amin, dağı
tırncı özelliği göze çıırpan bu adalet anlayışının "ne bir yandan sömürülenlerin 
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radikal bir bölüşüm için devrimci taleplerini, ne de diğer yandan status quo'
nun tutucu kabullenilmesini" dışiamaclığını düşünür; "Zenginleri kıskanmayınız, 
zira, öte dünyada ödül daha büyük olacak" diye ifade ettiği Kur'ani düsturun, 
Kutub'un adalet anlayışının çok güçlü öbür yanını oluşturduğunu söyleyen 
Amin, bu anlayışın, İslam tarihi içerisinde de Hıristiyanlıktan farksız olarak sta
tü eşitsizliklerini ve zenginlerin ve prensierin despotizmini engelleyememiş ol
duğuna dikkat çekiyor (Amin, 1987: 73). 

Burada, Kutub'un sosyal adalet temasının, Kutub'un bütün metin-merkezci 
eğilimlerine rağmen, İslam düşünce tarihi içerisinde kolayca geçiştirilemeyecek 
bir buluş olduğunu kaydetmek gerekiyor. Bunun, metnin kendisinin söylediği bir 
şey olmasından ziyade, çağdaş etkilerle metinlere atfedilmiş başarılı bir kompo
zisyon olduğu, bir gerçektir. Nitekim, Aklıavi'nin de tespit ettiği gibi, Kur'an'da 
isim olarak adalet kelimesi geçmemektedir (Ak:havi, 1997: 383-5). İnsanların 

dengeli ve ölçülü davranmaları anlamında, 'emanet! erin ehline verilmesi', 'işle

rin yerli yerine konulması', 'iki kadın arasında' veya bir başka toplumdan olan 
birine davranıldığı zaman gözetilecek bir sağduyu, bir denge ve davranış kodu 
olarak genellikle 'adi' olarak geçen sözcüğün, ekonomik dağılımın bir sıfatı ola
rak geçmesi, Kutub'un çağdaş İslami literatüre önemli bir katkısıdır.s ., 

Kutub'un ilk metinlerindeki sol temalar bunlarla sınırlı değildir. İstenirse 

Kutub'un ele aldığı birçok konuyla sol duyarlılıklar arasında veya sosyalist söy
lemler arasında bire bir karşılaştırmalar yapılabilir tabi. Örneğin,. İslam-Kapi
talizm Çatışması'nda, özelde Mısır toplumundaki, genelde ise kapitalist dünya
daki mülk ve servetierin dağılımındaki bozukluk şiddetle eleştirilmekte, emek
ücret dengesizliği ve imk'iniardan eşit faydalarıamamanın yanı sıra, çalışma sis
temindeki bozukluk ve verim düşüklüğü en önemli sorunlar olarak alınmakta
dır. Bu tür temaların, o zamana kadar sosyalist hareketlerin tekelinde olması, 
Kutub'un söyleminin bir çeşit İslam sosyalizmi olarak görülmesini kolaylaştır
mıştır. Oysa Kutub, İslam'ın bu konulardaki, kolaylıkla sosyalizmle paralellik
ler kurulabilecek çözümlerini şu sorular eŞliğinde ifade ediyor: "Meselelerimi
zin çözüm yollarını İslam'da bulamaz mıyız? Bize ne oluyor da, derderimizi İs
lam'a sunmadan sağa sola koşup duruyoruz?" (Kutub, 1981: 46). 

Kutub'un İslam-Kapitalizm Çatışması'ndaki söyleminin sol bağlarnındaki ·en 
dikkat çeken yönlerinden biri de, din konusundaki yoğun eleştirilerdir. Kutub, 
neredeyse dönemin bir solcusu kadar, dinin kurumsallaşmış ve belli bir din 
adamı tabakasının uhdesine alınmış şekline eleştiriler yöneltiyor. "Şeyhler ve 
dervişler meselesi" başlıklı bölümde, dinin her zaman egemenlerin kullanımı
na açık bir tarafı olduğunu ve tarih boyunca dinamik, gerçek din ile bu din 

5 Akhavi, kavramın sadece veya ilk olarak Kutub tarafından kullanılmamış olduğunu da kaydedi
yor. Olivier Carre'ye atfen, Akhavi, kavramın ilk olarak Muhammed el-Ghazzali, Abdülkadir Av
da ve Seyyid Kutub tarafından, ama İslam'da Sosyal Adalet kitabının yayımlandığı esnada eş-za
manlı olarak kullanıldığını tespit ediyor (Akhavi, 1997: 386). 
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arasında da bir mücadele olacağını anlatıyor. Bu, Kutub'un, dinin belli bir ku
rumsallaşma ve yaşanma biçimine karşı, sonraki metinlerinde de hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceği bir eleştirel çizgidir. Sosyalistlerin söylemindeki müzmin din 
ve din adamı karŞıtlığıyla ilk anda paralel gibi görünen bu eleştirilere İslami 
mesnetler bulmakta hiçbir zaman zorlanmaz Kutub. Bizzat Kur'an ve Sünnet 
içerisinden, dinin kötüye kullanılmasının birçok örneklerini bulurken, İslami 
bir yönetimin bir din adamlan yönetimi anlamına gelmediğini, aksine, İslam'da 
zaten bir din adamlan sınıfının olmadığını söyler. 

Söz-merkezcilik, Estetik Performans ve Yenilik 

Sosyal Adalet'te Kutub'un yaptığı şey, İslam'ın ana metinlerinin, bu arada, İslam 
tarihindeki bu metinlerden mülhem pratiğin de içerdiği sosyal adalet örnekle
rinden, gelecek için bir ekonomik ve toplumsal model üretmektir. Bu model ise, 
"uluhiyet, kainat, hayat ve insan ile ilgili İslami düşünüşü genel çizgileriyle kav
ramadan" anlaşılamaz; zira "sosyal adalet, İslam'ın bütün öğretilerinin kaynak-
Jandığı bu ana esasın bir dalından başka bir şey değildir" (Kutub, 1982: 31). 
·~'Model, parçalanmaz bir bütünlük olarak alındığı zaman, uygulaması da, topye

kun bu modeli benimsemiş insanlar arasında mümkün olabilir ancak. Temel 
esası, hayatlan üzerinde, dünyalık Yeya ahiretlik işlerinde Allah'tan başkasını 
yetkili veya egemen kılınayı reddetmiş olan insanların, her işlerini Allah'a hava
le etme istek ve iradesini göstermelerine dayanır. Sosyal adaleti gerçekleştirmek 
yolunda, iki ana çizgi üzerinde yol alınır; biri, mutlak, dengeli ve uyum halin
deki birlik; diğeri de, kişi ve toplumlar arasındaki umumi tekafüldür (s. 45). 
Aşağıdaki cümleler, Kutub'da eşitlik ve adaletin farkını çok iyi ortaya koyuyor: 

İslam, servette aritmetik eşitliği şart koşmuyor, çünkü servetin kazanılması eşit
liği şartına karşıdır. Çünkü servetin kazanılması, eşit olmayan birtakım kabiliyer
lere bağlıdır. Mutlak adalet, rızıkların farklı olmasını, insanların bir kısmının di
ğerinden rızkının daha bol olmasını gerektiriyor. Elbette ki bu, herkese eşit fır
satların tanınmasıyla 'insani adalet'in gerçekleştirilmesi ile birlikte olacaktı. Hiç
bir kimsenin önüne soy, asalet, cins ve çalışmayı engelleyen bağlardan hiçbiri
si dikilmez. Köklü birtakım değerleri daha, İslam hesaba katar ... İslam ... haya
tın bir lokma ekmek, bedent şehvet ve bir miktar paradan ibaret bir hal olma
sına razı olmaz. Fakat o, her şeye rağmen herkes için yetecek miktarı, bazen 

· de fazlasını öngörür. Bunun, özellikle özel mülkiyet veya üretim sağlayan çeşit
li çalışma yollarıyla olmasını tercih eder. Ta ki, bir taraftan kişi üzerindeki yok
sulluğun, diğer taraftan da rızık kaynaklarını elinde bulunduran tarafın baskıla
rını kaldırsın ... Mallarda, fakirler için ihtiyaçları kadar ve topluma yarayacak, 
onda dengeyi, ölçüyü ve gelişmeyi gerçekleştirecek şekilde birtakım haklar ön
görür ... Böylece, bütün bu yönler aynı kalıpta eriyip, birbirine sıkı sıkıya bağlı 
bir 'birlik' halinde ortaya çıkabilsin; onların birliği de kainatın, hayatın ve insa
nın birliği ile gereken uyumu sağlayabilsin (s. 48-49). 

İslam'ın muhtemel bir sol yorumu için, içinde eşitlik, mülkiyet, fakirierin 
servetteki hakkı gibi temaların işlendiği bu ifadeler, oldukça tipiktir. Bununla 
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birlikte, bu ifadelerde yeni olan hiçbir şeyin olmadığı da rahatlıkla söylenebi
lir. Bütün bu temalar, İslam tarihinin her döneminde çeşitli İslam alimleri ve
ya düşünürlerince tekrarlanmış şeylerdir. Tabiri caizse, yazılı veya pratik teza
hürlerinin oluşturduğu bütünsel metinlerinden kaynaklanan bir çeşit 'İslam'ın 
ruh'unun belki de asgari çizgisini oluşturuyor bu ifadeler. Yine de, İslami me
tinlerin, günümüzün kavramlarıyla düşünüldüğü açıktır. Bu, büyük ölçüde ka
çınılamayan bir şeydir. Kutub'un da, günümüzün dünyasına sol bir kanaldan 
sokulan ve giderek kamusallaşan birtakım kavramlarla düşünüyor olması do
ğaldır. Eşitlik, sosyal adalet, özel ve kamusal mülkiyet, sosyal dayanışma, bi
reysel mülkiyet gibi kavramlar, İslami metinleri okumayı yönlendiren kavram
lar olabilir. Gadamerci felsefi hermeneutik açısından da bu, son derece anlaşı
lır bir durumdur. Her zaman için, okumayı yönlendiren bir ön-okuma, bütün 
anlamamıza yön veren etkin tarihimiz söz konusudur. Yukarıda andığımız 
kavramların da, Kutub'un, birçok çağdaşı gibi, temel İslami metinleri anlama
sını sağlayan etkin tarihinin parametrelerini oluşturduğunu söylemek mümkün
dür. Bundan yola çıkarak, Kutub'daki sol izleri sürebilmek mümkün olabilece
ği gibi, başka bazı parametreler aracılığıyla Kutub'un üzerindeki başka dokt
rinlerin izlerini de sürmek mümkün olabilir. Doğrusu, şu veya bu doktrinin, 
dünya (herhangi bir dünya) gündemine girdiği andan itibaren, (o) dünyanın or
tak bilincinde ve dilinde, şu veya bu miktarda bir etki yapmaması mümkün 
değildir. Felsefi hermeneutik, anlayan veya yorumlayanların, kendi antolajik 
seyirlerinden bağımsız bir anlamanın olamayacağı, dolayısıyla, o dünyanın 
gündemine girmiş etkilerden soyutlanan bir saltık-anlama mefhumunun geçer
siz olduğu varsayımına dayanır (Gadamer, 1975; Göka, Topçuoğlu ve Aktay, 
1996: 45 vd.). Bu açıdan, Mustafa Sibal'nin, kitabına doğrudan İslam Sosyaliz
mi adını verdiren kasıtlı arayışı bir kenara bırakıldığında, özellikle Kutub ve 
benzer birçok İslamcının çabalarında sosyalist veya sol bir söylem geliştirme 
endişesini veya bu doktrinlerle kasıtlı bir bağ kurma arayışını açıkça örneklen
dirmek zordur.6 Aksine, o, bunların isimlerinin açıkça telaffuz edildiği her yer-

6 Bobby S. Sayyid'in, İslamcı söylemlerin kendilerini Batı'lı kavramlara.referans vermeden ifade 
etme performanslarını yorumlama şekline değinmenin tam yeridir. Sayyid, birçok Batılı veya sol 
kökenli üçüncü dünya aydınının (örneğin Samir Amin'in) Müslüman düşünürlerin söylemlerine 
genellikle Batılı kavram veya teorilerin oluşturduğu bir mantıkla yaklaştıklarını ve bu mantıktan 
dolayı, tutarsız bir bütünle karşılaşma tecrübelerine değiniyor. Oysa bu, tam da İslamcılığın öz
günlüğünü gösteren bir durumdur Sayyid'e göre, çünkü islamcılık tam da Avrupa-merkezci bir 
dünyanın sınırına işaret eder. İslamcılık, kendini Batılı kavramlara göre ifade etınek zorunda his
setınediği ölçüde, Avrupa merkezli bir dünyanın dışındaki bir dünyanın varlığını gösterir (Say
yid, 2000: 167-169). Bu arada, yer yer kaynaklarının izleri sürülebilse de, yaygın kullanıma ko
nu olmuş, kamusallaşmış, ortada dolaşan kavramlar arasından kendi meramını ifade ede
bileceğini düşündükleri arasında görece serbest seçmeci kompozisyonlara gidebilmektedir. Bura
da yön verici güdü, tam da Richard Rorty'nin bahsettiği, saplantısız, işlevsellik gözeten bir kav
ramsal pragmatizmden başkası değildir. Avrupa-merkezci bir dünyanın metafizik bir jargonla id
dia ettiği, mutlak, pozitivist hakikat tasavvurunu alt üst etmek için, ironi silahını da arada bir 
gösteren böylesi bir kavramsal pragmatizmin etkili bir yol olduğu görülüyor (Rorty, 1989). 
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de modelini onlardan ayırt etmeyi ihmal etmez. Bu, Sosyal Adalet ve İslam ve 
Kapitalizm'de de böyledir, sonraki metinlerinde de böyledir.? 

Bu durumda, Kutub'un, kendini sosyalist veya sol bir dille ifade etmek için 
özel bir çaba sarf etmemesi, onun bir yenilik arayışı içerisinde olduğuna değil, 
aksine, İslam'ın tamamen bunların dışında olduğu iddiasına vurgu yapar. Hat
ta, Kutub'a ait bu söylernde zımnen ifade edilen iddia; kapitalizm, sosyalizm 
veya solun yeni oldukları, Kutub'un söylediklerinin ise yeni olmak bir yana, 
kendiliğinden, apaşikar, herkese açık olan bir hakikate katılımdan ibaret olöu
ğudur. Doğrusu da şu ki, özellikle bir metnin belli bir yorumu konusundaki 
nesnelcilik iddiası, yenilik veya özgünlük iddiasıyla çelişir. Bu yüzden Kutub, 
kendi çabasıyla ilgili herhangi bir 'yenilik' meziyetini başkalarına bırakmaya 
her zaman razı görünür. 

Tabii burada, görevimizin, Kutub'un yeni bir şey söyleyip söylemediğini 
tespit etmekten ziyade, Kutub'un metinlerinin 'sol' tematikler açısından ne an
lam ifade ettiğini veya muhtemel bir İslami sol girişimin neresinde durabilece
ğini araştırmak olduğunu hatırlamamız gerekiyor. O takdirde, Kutub'un söyle
diklerinde yeni bir şey bulmanın öneminden ziyade, performansının daha dik
katte değer olabileceği açıktır. Kutub'un kişilik yapısı ve yazdıklarından çıkar
sanabilen bir özelliği, onun, Batılı veya avant-garde sanatçılara özgü bir oriji
nallik peşinde olmaması dır. Arap· edebiyatı konusundaki yüksek yetenekleri
nin, İslamcı davasına kattığı en önemli yönü edebi performansıdır. Bu anlam
da, 'Şehadetinin Otuzuncu Yılı' dolayısıyla İrfan Vakfı'nın 1996'da düzenlediği 
anma toplantısında İsmet Özel'in dile getirdiği gibi, Kutub, orijinal bir düşün
ce ileri sürme yaniışına girmemiştir. O, İslami konularda, din veya itikat konuc 
larında yeni veya daha önce hiç düşünülmemiş orijinal bir şey ortaya atarak, 
dine zımnen alternatif oluşturabilecek bir düstur geliştirme peşine düşmemiş
tir. Belki de Kutub'u Kutub yapmış olan özelliklerinden biridir bu. Bu açıdan, 
Kutub'un genellikle konu edinildiği 'orijinallik' eleştirisinin çok haklı bir eleşti
ri olmadığını ve Kutub'un fiilen yayılmış olan etkisini yeterince anlamlandıra
madığını veya açıklayamadığını kaydetmek gerekiyor. 

Bu nokta böylece kabul edildiğinde, yine Kutub'a yöneltilebi!en metinselci
lik (scripturalist) eleştirisine de önemli bir dayanak kılınmış olur. Kutub'un, dü
şüncesini ortaya koyma biçiminde, zaten, dinin doğası, muhtevası ve temel id
diaları konusunda hiçbir tartışmanın olmadığını ve her şeyin açık, hatta apaçık 
olduğunu telkin eden güçlü bir vurgu vardır. Bu apaçıklığın, ne olursa olsun, 
her zaman onu apaçık görenin görüşüyle ilgili olduğunu Kutub'un göremediği-

7 FI ?ilali'l-~ur'an'da, tespit edebildiğimiz 9 yerde sosyalizme atıfta bulunulmaktadır. Bunların 7'sin
de 'bilimsel sosyalizm' olarak geçmekte ve daha ziyade, materyalist, din-karşıtı boyutuyla ele 
alınarak şiddetle eleştirilmektedir. Yine ll yerde komümizmden bahsedilmekte ve gerek 
ekonomik modeli, gerekse enternasyonal önerileriyle, Müslümanlara söyleyecek hiçbir şeyi ol
madığı söylenerek, en küçük bir sempati payına yer bırakılmamaktadır. 
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ni ve bu apaçıklık görüşünü dinin kendisiyle özdeşleştirmek suretiyle kendi ide
olojik etkilenmişliğinin farkına varamaclığını iddia eden Nasr Hamid Ebu Zeyd, 
Kutub'u da içine alan çağdaş dinsel söylemin en önemli hastalıklanndan birini 
Kutub'un şahsında örneklendirmiş oluyor: Din ile düşüncenin özdeşleştirilmesi 
(Ebu Zeyd, 1992: 78). Gerçekten de, Kutub'un hem ilk hem de son dönemle
rinde hiç eksik olmayan bir bakış açısıdır bu. Allah'ın söylemiş olduğunu dü
şündüğü şeyi, gerçekten de Allah'ın söylüyor olduğundan kuşkusu olmayan ve 
kendi görüşünü insanlara sunarken 'Allah adına sunan' bir söylem. Doğrusu, 
Kutub'un söyleminde bu tarz konuşma çok karakteristiktiL Ömrünün son yılla
nnda yayımladığı ve çok önemli metinlerden birini oluşturan Din Bu isimli ki
tabında da görüldüğü gibi, İslam apaçıktır, küfür de apaçıktır. Bunların apaçık
lığından da kuşku duyulmaz. Dale F. Eickelman'ın da 'nesnelci bir ruh hali ve
ya söylem' (Eickelman & Piscatori, 1996: 37 vd) olarak nitelediği bu durum, Ebu 
Zeyd ve Muhammed Arkoun'un postyapısalcı felsefeden mülhem eleştirilerinde 
söz-merkezci bir söylem olarak nitelenebilecektir. Ancak, Bobby S. Sayyid'in de 
haklı olarak itiraz ettiği gibi, bu tarz eleştirileTin bu dozunun çok gereksiz ol
duğunu da yeri gelmişken kaydetmek gerekiyor. Sayyid, basitçe, belli bir iddi
ası olan, dünyayı değiştirme iddiasında bulunan hangi hareketin, bir yandan bir 
dava iddiasında bulunurken, bir yandan da düşündüklerinin kolaylıkla laubali 
bir tartışmaya konu olmasına razı olabileceğini sorar. Ebu Zeyd mi kendi dü
şüncelerinden -gerek Kutub hakkında gerekse diğer birçok konuda özenle kur
muş olduğu argümanlarından- rahatlıkla kuşku duymaktadır? Sadece Kutub ve
ya onun gibi, Ebu Zeyd'in 'dinsel söylem'in temsilcileri dediği hareketler mi ken
di inançlarının doğru olduğunu iddia ediyorlar? Sayyid'in verdiği örnekle, Fun
damentalizme Karşı Kadınlar gibi örgütler de belli bir ölçüye kadar, bir yerde 
metinleşmiş bir düstura, bir ideolojik referansa baş vu_rarak kendi inançlarının 
doğru olduğunu iddia eder ve siyaset sahnesi içerisindeki muhaliflerini yanlış 
bulurlar. Esasen, bütün politik hareketler, doğaları gereği, zihinlerinin arka pla
nında oluşturdukları bir metne gönderme- yaparak, yani bir çeşit metni merke
ze alarak kendi pozisyonlarında bir netlik iddia ederler. Siyaset, bir hakikat id
diası ile yürümüyorsa, adını başka türlü koymayı bile gerektirebilir. 

Nitekim, Gıta Sahgal ve Nira Yuval Davis'in, İslam fundamentalizminin siya
sal pratikleriyle söylemleri arasındaki ilişkinin kurulma biçimine yönelttikleri 
eleştirilerde; İslamcıların 'kendi din anlayışlarının doğru olduğunu' iddia ettikle
rini ve kendilerini çoğulcu düşünce sistemlerince tehdit edilmiş hissettiklerini ile
ri sürmelerine karşılık, Sayyid, basitçe fundamentalizm denen şeyin geleneksel 
yorumlara bir dönüş değil, kitabi metinlerio yenilikçi ve orijinal bir biçimde ye~ 
niden çalışılması olduğunu ortaya koyuyor (Sayyid, 2000: 29-30). Bu tür yorum
ların ideolojik koşullan bir yana bırakıldığında, Sayyid, bu yaklaşımdaki kusuru, 
"siyasetin, hakikatin kapsamına sokulduğu fundamentalizmin aksine, siyasetin 
ve hakikatİn biri diğerine dışsal bir ilişki içerisinde olduğu bir normal politika 
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nosyonuna sahip" olmasında bulur. Yani "ancak siyaset ve hakikatin toplumsal 
düzeyde ayrı alanlar olduklarını varsaydıkları içindir ki, fundamentalizmin, siya
sal olanın hakikatle birleştirilmesi olarak anlaşılabileceğini ileri sürebilmektedir
ler. (Oysa) Hakikat, iyi ya da faydalı olarak düşündüğümüz ifadeleri tasvir et
me yollarından biridir. Böylesi faydacı bir tanıma göre hakikat inşa edilir, verili 
değildir. Öyleyse politika, toplumların hakikatin daha yeni bir vizyonuna, iyiyi 
ve faydalıyı tasvir etmenin yeni bir yoluna ulaştığı süreçtir" (age., 31). 

Özellikle Kutub'un metinlerinde sol bir ruh arayıp bir ölçüde bunu eksik 
bulanların bir yandan da bu metinlere hakim olan söylemi metin-merkezci ola
rak görmeleri, devrimci bir hareketin kuşkuya ne kadar yer ayırabileceği ko
nusunda yeterli bir mütalaaya sahip görünmüyor. Doğrusu, Kutub'un metinle
ri, okuyucusunu, kendi bilincinde olan, kendi tarihini ve kaderini tayin edebi
len bir 'özne' olarak varsayar. Tamamen tarihin veya toplumun bir ürünü olan 
bir insanlık durumunun analizini yapsa da, o, durumu muhatap almaz. Bu an
lamıyla, sol gelenek içerisinden bir karşılığı bulunacaksa, epistemolojik kopuş 
öncesi Marx ile devrimci öncü sınıfın aynı anda hem teorisyeni hem de pratis
yeni olan Lenin'le bir arada düşünülebilir. 

Aslında, Kutub'un celbettiği kitlesel ve popüler teveccühün uyandırdığı da
ha entelektüel veya akademik nitelikli değerlendirmelerin, bir tür hayal kırık
lığıyla sonuçlanması çok doğal. Kutub'un erken dönem söylemi, yukarıdan aşa
ğıya bir devrime inanan bir hareket adamının ideolojik yanı ağır basan söy
lemlerinden oluşuyor. Kendince bir tutarlılık gözettiği ve artık yukarıdan aşa
ğıya bir devrime olan inancını yitirdiği, bütün çabasını İslam'ı doğru anlayan 
ve gerçekten de yaşayan katışıksız bir topluluğun oluşumuna adadığı sonraki 
dönemlerde de, bir doktrin ortaya koyma endişesinden ziyade, inanmış bir in
san olma yanı hep daha ağır basmıştır. Ortaya koyduğu metinlerse, yine dokt
rin metinlerinden veya akademik nitelikli tezlerden beklenebilecek bir disiplin 
anlayışından veya tutarlılık tarzından çok uzaktır. Eserlerinde en göze çarpan 
şey, etkileyici edebi üslı1ptur. Anlattığı şeye inanan, sadece nesnel birtakım bil
gilerin argümantatif arayışı ve değerlendirmesi içinde olmakla kalmayan, aynı 
zamanda anlattığı şeylere inanan ve başkalarını da inanmaya davet eden, bu
nun için retoriğin bin bir türlü imkanını istihdam eden bir yaklaşım. Bence bu, 
bir metni, özellikle doktrin kitaplarından çok daha etkili kılan estetik boyuttur. 

Ünlü Mısırlı Marksist Samir Amin'in, "İslam radikalizminde bir ekonomi po
litik var mı?" diye sorarak, özellikle Sosyal Adalet ve İslam-Kapitalizm Çatışma
sı'nda önerilen ekonomik modeller üzerinden gidip, bu metinlerio çelişkilerini 
ortaya koymaya çalışırken, bu boyutu ihmal ettiği rahatlıkla görülebilir. Bütün 
eleştirilerinin arka planında, bir toplumsal hareketin veya bu tür bir metnin bu 
kadarlık bir başarıyı hak edebilmesi için belli bir iç tutarlılık taşıması gerektiği 
varsayımı yatıyor. Kutub'un tarih anlayışının, ekonomik yaklaşımının hep ide
alleştirmelerle gittiğini ve hiçbir yeni şey içermediğini, bu anlamda hiçbir radi-
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kal değişim önermediğini söyler. " ... (S)öylenenler hiçbir orijinalliği olmayan, sı
radan (banal) tekrardan başka bir şey değil. Bu ilke ve düzenlernelerin doğru
lanması amacına yönelik metin yorumları, İslam Radikallerinin seçtikleri yol, 
onların kendi mantıkianna uygun 'akılcılıklarını' anlamamıza yardım etmiyor" 
(Amin, 1987: 75). Üstelik Kutub'un söylemlerinden etkilenen Mısır'daki İslamcı
ların, yaşadıkları dünyayı anlayamamanın yanı sıra, kendilerini bile aniayama
ma gibi bir sorunları vardır: "İslam Radikalleri, açık seçik bir toplumsal proje 
sunma konusundaki yetersizliklerini anlayamamak gibi bir açmaz karşısındalar" 
(s. S. 76). Samir Amin'in bir eleştirisi de, Kutub'un toplumsal sorunların çözü
mü konusunda kapitalizme yönelttiği toptan eleştirilerin arasına salt Avrupalı 
olduğu gerekçesiyle sosyalizmi de katıyor olmasıdır. Bu, Amin gibi biri için, sos
yalizmin politik karına göz dikmiş olduğunu düşündüğü Kutub'a karşı, onun 
açıkça gösterdiği sosyalizm düşmanlığını da teşhir etmeye iyi bir vesiledir: 
" .. .faydacılığa indirgenmiş Amerikan felsefesi, kapitalizm için de, sosyalizm için 
de geçerlidir. Zira ikisi de Avrupalıdır .... Marksist hümanizmi Amerikan davra
nışçılığından ayıran mesafe, filozofumuzdan (Kutu b' tan, YA) kaçıyor. O zaman, 
İslam'a, insanlığı 'faydacı' kapitalizmden de, sosyalizmden de kurtarmak düşü
yor !" (s. 77). Amin'in Mısır'da İslamcılık hakkındaki değerlendirmeleri ve bu 
kadar iç tutarsızlığa rağmen, neden bu kadar rağbet görebildiğini açıklaması da, 
meseleye bir yaklaşıp, aynı hızla uzaklaşıyor. İslam radikalizminin açıklanamaz 
bir 'yeniden doğuş' hareketi olmadığını, aksine, Mısır toplumunun yaşamakta 
olduğu genel krizin bir alameti olduğunu söylüyor. Bu krizin, insanları neden 
sosyalizme değil de İslamcılığa yönelttiğinin açıklaması da, Amin'e göre, 'Prole
terya enternasyonalizmi'nden dem vuran Batı solunun her vesileyle Avrupa 
uluslarının dayanışmasını tercih ediyor olmasıdır. "Bu solun siyonizme verdiği 
destek, 'İsrail halkıyla' koşulsuz dostluğu, ona, siyonist ve 'ya yılmacı İsrail dev
letini siyasal bir realite olarak kabul etmesini sağlıyor ... bu tavrın doğuda İslam 
radikalizminin 'yeniden doğuşunda' büyük sorumluluğu vardır" (s. 78). Amin'e 
göre, sonuçta bugüne kadar Arap dünyasının emperyalist hakimiyetten ve ya
yılmacı siyonizmden kurtulmayı başaramamış olması, İslam radikalizminin kri
zin bir çözümü olarak değil de, bir alameti olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Amin'in bu söyledikleriyle ilgili iki önemh· noktaya hemen değinmek gere
kiyor. Birincisi, yayılınacı siyonizme karşı uluslararası solun, gerekli tepkiyi 
vermek yerine onunla dayanışma içerisinde olmasının sosyalist hareket açısın
dan tamir edilebilecek bir kusur olup olmadığıyla ilgilidir. Oysa tam da bu it
tifak, tarihin tamamına Marksizmin atfettiği antagonizmanın ne kadar yetersiz 
ve açıklayıcı olmaktan uzak olduğunu yeterince göstermiyor mu? Kuşkusuz bu 
yetersizliği gösterebilecek bir sürü başka örnek bulunabilir, ama Arap ve İs
lam dünyasında bu kifayetsizliğin ortaya çıkma ihtimali daha yüksek ve bunun 
daha bariz görünümleri oluyor. Acaba tarih, Marksistlerin kurmaya çalıştıkları 
gibi, Hegel'in sağ ve sol oğulları arasında mı cereyan etmektedir, yoksa İbra-
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himoğulları arasındaki kavga daha mı belirleyici olmaktadır? Normatif bir şey 
söylemiyoruz. Yani İslam'a göre, İbrahim'in her iki oğlu, aralarında ayırım bi
le yapılması asla caiz olmayan birer İslam peygamberidir. Ancak, bugün me
deniyetler çatışması olarak, başta hiç kimsenin arzu etmeyeceği ihtimalin tam 
da bu soykütüksel referansları, sol ve sağ ekseni de dahil olmak üzere, bütün 
ayırımları fiilen kesmiyar mu? (Aktay, 2002: 52 vd). İslam dünyasında mesele
nin tam da bu şekilde algılandığı noktada, bu daha ezeli olan krize yine İs
lam'a bir yeniden doğuşla tepki verilmesi, tarihin ruhuna daha uygun düşmü
yar mu? Bu bağlamda İslamcılik, sosyal adalet, eşitlik, emeğe saygı gibi değer
lere ihtiyaç duyduğunda, bunları kendi haznesinden aramasını anlamak neden 
bu kadar zor olsun? Bunları bir çeşit 'ekonomi-politik' disiplini içerisinde dört 
dörtlük bir doktrin formatında geliştirmemiş olması, onun ne gücünü ne de isa
betliliğini zedeleyebilir. Bunu tam da Bobby S. Sayyid'in dediği gibi, Avrupa
merkezli bir dünyanın bittiği sınırın çizilmesi olarak da anlamak mümkündür. 

İkincisi, özellikle Kutub'un ortaya koyduğu metinlerin, bu doktrin formatı 
veya tutarlılığından ziyade, edebi performansının etkisini, ne Amin'in ne de bir
çok Kutup yorumcusununs yeterince takdir ettiğini kaydetmek gerekiyor. Bir 
yandan, yukarıda anlattığımız hareket adamı, ideolog ve aynı zamanda anlat
tıklarına inanan ve inanmaya davet eden birinin özelliklerine eklendiğinde, ede
bi performans, bu tür metinlere büyük bir avantaj kazandırıyor. Esasen, Marx 
okuyan Marksistlerin, bu okumalarıyla ilgili tecrübelerini gözden geçirdiklerin
de daha kolay anlayabilecekleri bir şeydir bu. Marx'ın eserlerindeki asıl büyük 
etki onun doktrinsel tutarlılığından ziyade (ki, bir eserin metinsel tutarlılığı her 
zaman sıkı bir yapıçözümüyle, eleştiriyle hertaraf edilebilir) edebi performan
sına rahatlıkla bağlanabilir. Marx, bütün eserlerinde bir hareket adamı, bir ide
olog ve kendi anlattıklarına inanan ve insanları da inanmaya davet eden bir ha
tip olarak konuştukça, kendi metnini bir doktrin formatından uzaklaştırır, ama 
bu formattan uzaklaştıkça da okuyucusu üzerinde daha derin daha kalıcı ve da
ha işlevsel bir etkiyi temin eder. Bir eserde, akademik formattan ziyade kalıcı 
etki bırakanın, bu estetik boyut olduğunu hem dinsel metinler hem de Platon'un 
diyalogları üzerindeki incelemeleriyle ortaya koyan, Gadamer'dir. Platon'un bü
yük Diyaloglar'ını klasik kılan, bugün hala zevkle okunabilir kılan yanı, onun 
bu diyalojik niteliğidir. Aynı şekilde, bir dinsel metnin formatsız dağınık niteliği, 
bütün mevzuların iç içe geçmişliği, onlara, hayatın da benzer niteliklerine denk 
düşmesinden kaynaklanan bir hakikat şansını daha fazla tanıyor. 

Olgun Kutub: Hermeneutik Sol 

Kuşkusuz, meselenin özellikle estetik boyutuna olan vurgunun daha fazla iş

lenmiş ve derinleşmiş şekli, Kutub'un sonraki metinlerinde daha fazla buluna-

8 Bu noktada, özellikle Kutub'un söyleminin estetik boyutunu merkeze alan bir bölümle (Seyyid 
Kutub'un Dini Estetiği) Kutub'u ele alan Leonard Binder' ı bu konuda hariç tutmak gerekiyor, Bin
der, 1988 0996). 
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bilir. Burada yoğun olarak ortaya çıkan, sadece kendi kendine akıp giden bir 
estetik performans değil, bu performans hakkında yine dağınık bir şekilde de 
değinilse, yer yer ortaya çıkan felsefedir, farkındalıktır. Kutub'un metin okuma
ları ve özellikle kişinin kendi imanıyla, kendi eylemleriyle, dini metinleriyle 
olan ilişkisi hakkındaki felsefesi, derin bir hermeneutik felsefeyi de alttan alta 
işler. Bu düzeyde, Ebu Zeyd'in kendisine atfettiği sözmerkezcilikten oldukça 
uzaklaşır. Sözün, kimin üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda hiç de 
nesnelci değildir. Ancak, bu etkinin oluşmasında, klasik İslami ilimierin de gö
zardı etmemiş oldukları, okuyanın ve aniayanın amelinin, zekasının, biyogra
fik arka planının ve tabii ki samimiyetinin önemli rolüne güçlü vurgular var
dır. Son yazdığı kitaplardan biri olan İslam Düşüncesi'nde klasik İslam kelamı
na yönelttiği eleştiri, kendi başına karakteristik bir eleştiridir ve bütün bu un
surları içerdiği gibi, sonradan Hasan Hanefi'nin aynı kelama yönelteceği eleş
tirilerin belki de tetikleyiciliğini yapacaktır (Hanefi, 1976; Güler, 1991; 1994). 
Bir çeşit Allah bilimi olarak algılanmıştır kelam. Allah'ı veya Allah hakkındaki 
bilgiyi nesneleştirmiş ve neredeyse kendisiyle hiçbir ilişkisi ve teması olmayan 
kişilerce bir salt zihinsel ilgi konusu haline getirilmiştir. Bu anlamda kelam il
mi, Allah'tan alabildiğine uzak bir bilimdir. Oysa, Allah'la kurulacak dindarca 
bir ilişki, onun gerçekliğine ve tabiatma çok daha uygun ve çok daha dinamik 
bir ilişkidir. Allah, akademik araştırmaların konusu kılınamaz, ona bir ilah ola
rak yönelinir, ona kul olunur, onun rahmeti ve bereketi hayatın her anında his
sedilir ilh ... Bu anlatımlar, en azından, Allah'ı metafizik bir şey olarak ele alan 
ve O'nun dondurulmuş özelliklerini tespit edip O'nun üzerinden doktrinler ve 
establishmender üreten sağcı düşünce ve pratiklere karşı güçlü bir eleştirinin 
en temel parametresini veriyor. Kuşkusuz Kutub, bu eleştirileriyle dört başı 
marnur bir doktrin ortaya koymamıştır. Sadece böyle bir doktrin ortaya koy
ma konusundaki rezervlerinden dolayı değil, büyük bir ihtimalle böyle bir ni
yeti olmadığından. Onun İslami bir tasavvur (düşünce) için öngördüğü özellik
lerin hepsi de, İslam adına ortaya konabilecek hiçbir pratiğin dondurulamaya
cağı, kapatılamayacağı ve tüketilemeyeceğini öngörür. Bu anlatımlardan açık
ça, hiçbir zaman bitip tükenmeyecek bir süreç modeli çıkarılabilir. Birinci dö
nemle en önemli farklarından biri de budur. Birinci dönemde, İslami metinler
-den ve İslam tarihinden, yine d~ çağımııda uygulanabilecek bir çeşit kapalı ve 
paket bir model türetmeye çalışmıştır. Oysa bu dönemde, teolojik temelini İs
lam Düşüncesi'nin Esasları ve Özellikleri ile ortaya koyduğu İslam adına böy- ' 
le bir model üretmenin açıkça yanlış olacağını düşünmektedir. 

Toplumsal Model Fıkıh ve Tarihsellik 

İslam düşüncesinden kaynaklanan İslami pratik, her şeyden önce İslam'a doğ
ru bir şekilde inanan insanların ortaya koyacakları bir pratik olacaktır. Bu pra
tiğinse hiçbir sabit, kapatılmış-paket formu yoktur. Hareket içerisinde şekille
nen ve her yerde yaşanan gerçekliğe dair, metnin inananlarca yorumlanması 
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ve uygun maslahatının, yani inananların yararının bulunabileceği bir yorumuy
la sürekli olarak değişebilir. Kutub'un 'hareket fıkhı' diyeceği bu modelin tek 
şartı, ona inanan insanlarca uygulanmasıdır. İslam'a inanmayan insanlar ve top
lumlar üzerinde uygulanabilecek, önceden bütün detayları belirlenmiş bir ikti
sadi, sosyal veya siyasi model yoktur. Yusuf suresinin 55. ayetine getirdiği yo
rum bu açıdan son derece ilginçtir. Kutub, genellikle Müslümanlara, modern 
kapitalist veya sosyalist dünyaların dizayn ettiği şartlar muvacehesinde "hadi 
getirin iktisadi veya siyasi modelinizi, şu veya bu sorunları nasıl çözeceksiniz?" 
gibi çağrılan, İslam'ı rayından saptırmaya çalışan bir tahrik olarak niteleyerek, 
asla olumlu bir cevap vermeye çalışmıyor. İslam'ın, hayatın bütün sorunlara ce
vabını içeren fıkhı, ona inanan bir İslam toplumu olmaksızın hiçbir anlama sa
hip değildir. Bir İslam toplumu olduğunda ise, böyle bir toplumun ihtiyacının 
ne olduğu, önceden ipotek altına koyulamaz. Önceden ortaya konan ileriye dö
nük modellerin önemli bir kısmı, zamanla, dondurulmuş doktrinlere dönüşüp, 
bir çeşit model fetişizmine yol açabilir. Adını böyle koymasa da, Kutub'un çe
kindiği en önemli sonuçlardan biridir bu. Oysa hiçbir modelin, kendinde bir 
kutsallığı yoktur. Hareket içerisinde ortaya konan fıkhın da, kendinde bir kut
sallığı yoktur. O, Müslüman toplumun ihtiyaçlarını gördüğü ölçüde anlamlı ve 
önemlidir; görmüyorsa, rahatlıkla içtihada konu edilerek değiştirilebilir. 

Kutub'un model önermeye karşı bu direnişinin, kendi yorumunu izleyen 
hareketlerce daha sonra, her çeşit toplumsal ilgiden kopmaya dönüşmesi ka
çınılmaz olmuştur.9 Bu, Kutub'un gerçekten dinamik yorumunun, aslında her 
çeşit metin-merkezciliğin donukluğuna karşı, hayatın dinamizmini telkin eden 
yaklaşımının trajik ve ironik bir sonucu olmuştur. Kutubcu hareketlerin top
lumsal ve siyasal sorunlara olan ilgisizliklerindeki abartının, Kutub'un kendi 
yorumlarına bağlanması normaldir. Oysa Kutub'un kendisi, bir tahrike kapılıp 
geleceği ipotek altına alabilecek bir proje önerisi yapmamakla, İslamcılığın ma
nevra alanını daha geniş tutmaya çalışıyor, tabiri caizse, siyasal katılımın olum
sal doğasına fıkhı açık tutmayı öngörüyordu. Bir model önermek, bu olumsal7 
lığı, üstelik geleceğin bütün olumsal potansiyelini daha şimdiden kapatıp tü
ketmek anlamına geliyordu. 

Kutub'un fıkıh veya İslam adına ortaya konabilecek çağdaş pratik konusun
da önerdiği bu açık-uçlu model, esasen her türlü metin-merkezcilik eleştirisini 
iptal etmeye yeter. İslam fıkhının, zannedildiğinden çok daha fazla olumsal 
gerçekliğin etkisine açık olduğu bu model, Kutub'un, tarihi kendine özgü bir 
yolla hesaba katması olarak yorumlanabilir. Kur'an'ın nüzı11 şartlarına sıkça 
yaptığı atıflar ve ortaya çıkan Kur'an metnini eşzamanlı, kapanmış bir metin 
olmaktan ziyade, zamanin akışıyla sımsıkı irtibatlı canlı bir metin olarak gör
mesi, daha sonra ortaya çıkacak Kur'an'ın tarihselliği tartışmalarının bir prota-

9 Kutub sonrası hareketlerin geniş ve oldukça açıklayıcı bir incelemesi için bkz. Erkilet-Başer, 
1999: 292-318; ayrıca bkz. Ebu Rebi, 1999: 6. Bölüm; Sivan, 1985; Sarmış, 1998. 
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topi olarak onun alınmasını gerektirecektir. Oysa Kutub'un bu yorumları, hem 
taraftarlarınca hem de eleştirmenlerince, sadece bir devrim programının tak
tik-stratejik zamanlamaları olarak okunmuştur. Yine de, sonraki tarihseki dü
şüncelerden önemli bir farkı, yukarıda da değindiğimiz gibi, Kur'an'ı anlamaya 
çalışanın, ona inanmakla, onu akademik bir metin olarak görerek onun salt se
mantik çözümlemesini aramak arasında oluşan ciddi farka yaptığı vurgulardır. 
Kur'an üzerine yazdığı 30 ciltlik kitaba bir tefsir dememesinde bile, Kur'an 
metniyle nesnelci bir ilişki kurmanın imkansızlığına dair göndermeler vardır. 
Kitabın adını Kur'an'ın Gölgesinde koymakla, Kur'an'la bir müminin ilişkisinin 
özel niteliğine vurgu yapmış oluyor. Kur'an önümüzde cansız bir metin gibi 
durmaz. Ona inanarak okuyan kişi üzerinde son derece güçlü bir etki yapar. 
Bu da, metni nesnel bir şekilde anlamaya karşı önemli bir engel sayılabilir. Ki
tabı anlamaya çalışan kişinin bütün şartları, bütün niyetleri ve bütün zaman
sallığı da devreye girer. Kur'an, bir gölge gibi, hem huzur hem koruma hem 
de serinlik verir. Kur'anla olan ilişkiyi, semantiğin, anlama, bilme ve açıklama 
terimlerinden ziyade, bu varoluşsal nitelemelerle mecaz! açıklaması bile, haya
ta, canlılığa ve dinamizme dikkat çekmeye yöneliktir. Bunun hermeneutikteki 
karşılığının, metin-merkezciliğe karşı hayatı, tarihi, okuyanı önemseyen bir ta
vır olarak sol hermeneutikçilik olduğunu söylemiştik. Kuşkusuz, Kutub'un yak
laşımları, sol hermeneutikçiliğin bütün gereklerini bire bir karşılayamaz -hem 
sol hermeneutikçiliğin sınırlarının çok belirli olmamasından, hem de Kutub'un 
metinsel hakikat düşüncesini hiçbir zaman tamamen terk etmemesinden dola
yı. Ancak, Kutub'un yaklaşımlarının, Kur'andan, kendisi için bir hayat rehberi 
çıkarmaya çalışan bir bireyin veya bir topluluğun tarihsel şartlarını, hem anla
mayı hem de ortaya çıkacak fıkhın muhtevasını belirleyici olarak görmesi, 
onun yorumundaki sol temanın takip edilebileceği önemli bir yol izidir. 

Bu izler sürüldüğünde onun Kur'an'ın Gölgesindeki anlama ve yorum tec
rübelerinin sergilenişinde, tefsirciden ziyade edebiyatçı, üstelik Kur'an'ın her
hangi bir anlam kapalılığından hiçbir şekilde muzdarip olmayacak kadar rahat 
bir kişilikle karşılaşılır. Kur'an'ın Gölgesinde, anlama sorunu kendiliğinden aşil
mış, doğrudan yaşama problematiğine geçilmiştir. Bu da onun tek tek ayetler 
üzerindeki bütün anlatımlarında kendini fazlasıyla hissettirir. Yine de bir tefsir 
kitabı beklentisine cevap vermenin asgari veya en azından formel ihtiyacı 

ayetler üzerinde tek tek durmasını gerektirdiği için, akış yer yer aksayabiliyor. 
Ama İslam Düşüncesi isimli, son döneminde yazdığı kitabında, anlama proble
matiğinin iyice aşıldığı örnekler alabildiğine çoğalarak bir çeşit Kur'an hakika
tinin içinde yaşama egzersizleri sergilenmektedir. Çok önemli fikirlerini içerdi
ği halde, kitabın önemli bir kısmı salt Kur'an'dan alıntılada doludur. Konu baş
larındaki birkaç retorik müdahale ve yönlendirmeden sonra, Kur'an'la baş ba
şa bırakma denemeleri, doğru bir bakış açısı ve yaklaşım sayesinde Kur'an 
metninin bir akademisyenin nesnelci, analitik veya semantik yaklaşımını ge
rektirmeyecek kadar kendinde-açık olduğunu telkin eder. 



64 islamiyat V (2002), sayı 2 

Kutub'un son eserlerinin en önemlisi olan Yoldaki İşaretler, bir Kur'an nes
Iinin inşası için yol izlerini sunarken, saf bir İslami anlayışın da sadece Kur'an'a 
dayanarak kurulabileceğini özenle işler. Burada da sosyalizm veya sol ile ilgili 
doğrudan referanslar, sola veya sosyalizme hiçbir prim tanımaz. Hatta, daha gi
riş sayfalarında, insanlığı bir iflasın, bir uçurumun kenarına getiren felaketler
den biri olarak sosyalizmi zikreder ve uygulanan bütün pratiklerinin insanın ta
biatına aykırılığı üzerinde durur (Kutub, 1980: 3). İlerleyen sayfalarda Kutub da
ha ileri giderek, Tevhid inancının saflığının önemine vurgu yapabilmek için, İs
lam Peygamberi'nin, yaşadığı dönemde önündeki seçenekleri nasıl değerlen
dir(me)diğini anlatır. Hz. Muhammed'in (sav) karşısında, İslam'ın ilk dönemle
rinde, İslam mesajına yapıştırılabilecek ve mesajın daha kolay yayılmasını sağ
layabilecek üç seçenek zikredilir: 1. O dönemde ahlaksızlık başını almış gitmiş 
olduğu halde, ve tam da bu nedenle bir 'ahlaka dönüş' hareketine de toplum
sal olarak şiddetle ihtiyaç vardı. İslam'ı bir ahlak çağrısı olarak kurmak ve bu 
çağrı eşliğinde anlatmak, birçok eziyete katlanmaya gerek olmaksızın İslam'ın 
daha kolay yayılmasını sağlayabilirdi. 2. Arap kabilelerinin dağınık formasyonu
nu toparlayarak onları Bizans ve İran topluıniarına karşı ortak bir kimlikle, ya
ni bir çeşit milliyetçilikle birleştirmek ve İslam'ı böyle bir çağrıya ekiemiemek 
de bir yol olabilirdi. 3. Kölelik rejimi ~e aşırı ekonomik eşitsizlikterin ve adalet
sizliklerin, tefeciliğin hakim olduğu Arap toplumunda bir eşitlikçilik, ekonomik 
adalet ve Spartakist hareket, yine böylesi bir kolaylık sağlayabilirdi. Kutub, bü
tün bu alternatiflerin denenmemiş olmasından, İslam çağrısının sadece Allah'a 
kul olma ilkesine dayanması gerektiği sonucunu çıkarır. Tevhid bayrağının ya
nına başka bir bayrak konulmaması gerektiği, esasen, sadece Allah'ın hakimi
yetinden sonra bütün bu sorunların kendiliğinden çözüleceği yönünde aşırı 

iyimser bir bakış açısı vardır. Sonradan Samir Amin'in, en azından bu noktada 
haklı olarak eleştireceği kadar, oluşmuş İslam toplumu içindeki iç çelişkiterin 
salt akide bağının mucizevi gücüyle yeterince çözülebileceğine inanmakta aşırı 
ve tarihsel olarak pek desteklenemeyen bir iyimserlik söz konusudur. 

Oysa, İslam'ın ilk döneminde Peygamber'in önündeki alternatiflerin sayımın
da retrospektif bir okuma söz konusudur. Bu seçeneklerin Peygamber'in önün
de gerçekten birer seçenek olup olmadığı ayrı bir mevzudur ve aslında, büyük 
ölçüde bugünün bakış açısıyla birer seçenek olarak görülmüştür. Tam da Ku
tub'un yaşadığı toplumda önemli etkisi olan üç ideolojik dalganın etkisini göste
riyor. Ahlakçılık, sosyalizm ve milliyetçilik. Bu eğilimlerin, Peygamber dönemin
de de aynı öneme sahip olmadıklarını biliyoruz. Milliyetçilik, modern zamanla
rın bir ideolojisidir ve Peygamber zamanında, milliyetçi bir ideolojinin, üzerinde 
yükselebileceği maddi şartlar mevcut değildi. Modern dönemde, milliyetçiliğin 
maddi şartları, sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu merkezi iş örgütlenmesi ve 
birleştirici-türdeşleştirici ulus-devlet yapısıdır. Spartakist veya ekonomik adalet
çi bir hareketin de o dönemde tutmasının ekonomik ve maddi şartlarının oluş-



Soğuk Savaş Dönemi Arap İslamcılığında Sol ve Sosyalist Bağlam 65 

muş olduğunu söylemek, yine bugünün şartlarında yoğrulmuş bir zihni gerekti
recektir. Kısaca, Peygamber'in, bu üç söylemi çağrısına doladığı takdirde dave
tini daha kolay yayacağı, sadece retrospektif bir tahmin. Ancak, muhtemel se
çeneklerin dökümü yapılmak istendiğinde d~, bu seçenekler sayısız ölçüde ço
ğaltılabilirdi. Olumsal koşullar neden sadece bu üç seçeneğe indirgenir? 

Diğer yandan, Peygamber'in söz ve pratiklerinin veya Kur'an'ın, bu tür un
surları hiç içermediğini söylemek de, desteklenmesi zor bir iddiadır. Kur'an'ın 
davetinde, yetimin hakkının yenilmesinden tartıda hile yapılmasına, insanlara 
renklerinden dolayı ayırım yapılmasından sınıfsal üstünlük iddialarına kadar 
birçok sosyal konuda, sonu ahlak vurgularına da dayanan söylemler söz ko
nusudur. Ebu Zeyd ve Hasan Hanefi gibilerinin, Kutub'ta 'sosyal mevzulardan 
soyut mevzulara bir kayış' olarak teşhis etmelerine muhtemelen etkide bulun
muş olan bu yorumların, siyasi alana, siyasetin inkarı şeklinde tercüme edilmiş 
olduğu görülmüştür. Siyasetin inkarı, yani önceden belirlenmiş bir program 
metninden sapınama uğruna bir çeşit siyasal inziva. Siyasetin içerebileceği sa
yısız manevra imkanını görmezden gelme ... 

Burada, inkar edilen siyasal eylem ihtimalleri arasında, herhangi bir sol ve
ya sosyalist temaya vurgu yapmak da vardır tabii. Kutub, Peygamber'in önün
deki üç seçenekten biri olarak sosyalist eğilimleri özellikle işaret edip, o yola 
girilmemiş olmasından, günümüzde de, katışıksız Kur'an-merkezli bir İslami 
söyleme de herhangi bir sosyalist eğilimin bulaşmamasını özel bir vurguyla sa
lık veriyordu. Son kitaplarının hepsinde, dile getirdiği her yerde sol ve sosya
lizme, görece daha ağır eleştirilerde bulunduğuna dikkat çeken Ebu Zeyd, bu
nu, Müslüman Kardeşler'in uzun bir süre iktidar yolunda arkadaşlık yaptıkları 
devrimci subaylarla olan kavgalarının etkisine bağlıyor. Ebu Zeyd, Kutub'un 
sadece bu konudaki fikirlerinin değil, diğer birçok konudaki fikirlerinin de, ör
neğin tel<fir eğiliminin de "büyük ölçüde, o sıralarda Devrim Subayları'nca ik
tidar ve yönetimden uzaklaştırıldıklarını düşünen İhvan-ı Müslimln tarafından 
aıtaya konan bi:: tepkinin ürünü" olduğunu .söyler (Ebü Zeyd, 1992: 71). Arap 
dünyasına genel olarak yayılması da aynı insiyakla olmuştur. Ebu Zeyd'e gö
re, Kutub'un sol ve sosyalizm hakkındaki düşünceleri hem eksik hem yüzey
seldir. Bu doğrııdur. Ancak bu, onun sosyalizm veya Batı kaynaklı herhangi bir 
düşüncenin Müslümanlara ilaç olamayacağına dair entelektüel yoğunlaşmasını 
be!irleyen önvargısıyla açıklanabilir bir şeydir. Kutub, bu tüketici ve kavrayıcı 
önyargıyla hareket ettiğinde, sol ve sosyalizm hakkında pratik bazı formülas
vunlarla yctinmiştir. Ebü Zeyd, Kutub'un mal ve servetle ilişkili, önceki dönem
' ~rinde serd ettiği görüşlerinin hemen hemen aynısının, daha sonra yönetim ta
. :cfınd;;n yönetimin programına yansırıldığını kaydeder: "Bu anlayış, Arap sos
\'alizminin, Temmuz Devrimi'nde açıkladığı milli sözleşmeye oldukça benze
mektedir. Hatta Kutub'un, İslam'da servet dağılımına ilişkin dile getirdiği öne
riler, 60'Iı yıllarda yönetim tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan çok da 
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farklı değildir" (Ebu Zeyd, 1992: 107). Kutub'un dinsel söyleminde ilk dönem
deki bu öncelikierin daha sonra değişmesini, adalet probleminden akide prob
lemine bir geçiş olarak niteleyen Ebu Zeyd, İhvan ile Devrim Subayları arasın
daki ihtilafa bağlıyor. Hakimiyet kavramı etrafındaki bütün söylem, Allah'ın ya
nında bulunmak itibarıyla, İhvan'ın veya Kutub'un içinde yer aldığı öncüler 
grubunun hakkı olduğu iddiasına gönderme yapar. O yüzden, "İhvan ile Dev
rim arasındaki çatışmanın, din ve inanç ekseninde vuku bulduğunu düşünmek, 
çok büyük bir hatadır. Bilakis, çatışma, siyasi otoritede ve toplum yönetimin
de kimin söz sahibi olacağını belirleme anlamında hakimiyet kavramı etrafın
da yaşanmıştır" (s. 110). Sadece bu konuda değil, aslında Kutub'un, hatta bir 
bütün olarak İhvan'ın dinsel söyleminde, Temmuz Devrimi'ni yapan Abdünna
sır komutasındaki, İslam sosyalizmi iddiasındaki güçlerle olan iktidar kavgası
nın değişik boyutlarının izlerine rastlanır: 

İslam fıkhının modernizasyonu çalışmalarını, göle maya çalmak olarak de
ğerlendirip reddetmesi, aslında, bir grup ilim adamının Temmuz iktidarı'yla 
ortak hareket etmesine karşı bir tepkiydi. Üstelik dile getirdiği düşüncele
rinde doğrudan, rejimin 60'lı yıllarda formüle ettiği özgürlük, sosyalizm ve 
birlik gibi sloganiara saldırıyordu. Özgürlük müstesna, Kutub, söyleminde, 
akide -hakimiyet- temeline oturmadıkları için, meşruiyetlerini tamamen red
dettiği bu sloganların tümünü hedef alıyordu. Sosyalizm -yahut sosyal ada
let- ve Arap milliyetçiliği temeline oturan 'birlik' gibi kavramlar, birer tagut 
ve İslam'ın kırmak için geldiği putlardı (s. 110-1). 

Kuşkusuz, dinsel söylemin, şekillendiği bağlamdan bağımsız düşünüleme
yeceğine itiraz edilemez. Ancak, bir düşüncenin bütün uzantılarını tek bir kav
ganın hamlelerine indirgemek gerekmiyor. Ayrıca, yine yukarıda Sayyid'e atıf
la değindiğimiz hakikat ve politika ilişkisini tekrar hatırlatarak, Ebu Zeyd'in 
dinsel söylem eleştirisinde de, mukabil ve naif bir nesnelci iddianın eksik ol
madığına işaret etmek gerekiyor. Karşısındaki bir güçle olan mücadelede söy
lemin kurulma biçimine bu kadar kolay eksiklikler veya yanlışlıklar atfedebil
mek için, bir ölçüde cephenin karşı tarafında yer alıyor olmak gerekiyor. Ku
rulu bir sağ güçle mücadele ederken oluşan söylemin ilk motivasyonu 'öteki' 
ise de, söylemin kendi iç gelişiminin görece özerkliği ihmal edilemez. Kaldı ki, 
bir metinde bu özerkliğin miktarı bile ikincil bir sorundur. Kutub'un, sonraki 
dönemlerinde geliştirdiği akide söylemi, örneğin, başlı başına, çağımızda iyice 
güneelleşen kimlik, farklılık ve otantisite söylemleri açısından üzerinde durma
ya değer ı.ızanımları olan bir kavramdır. Müslümanlığı veya hak din üzere ol
mayı belli bir kavmin müktesep hakkı gibi görmemesi, Müslümanlığın bir çe
şit milliyetçiliğe dönüşmesine karşı verilmiş özgül bir tepkidir. Sonradan siya
sal inzivacı veya tekfirci pratiklere yol açan söylem, esasen, iman kavramının 
varoluşsal dinamikliğine, otantikliğine ilişkin her çeşit sağcı-milliyetçi ideoloji
ye karşı işleyen bir söylemdir. İman, sürekli kanıtlanması gereken bir varoluş-
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sal moddur. Bir defa Müslüman olmakla, yapılabilecek her türlü kötülüğe rağ
men müktesep bir hak elde edilmiş olmaz. Müslüman olmayı her gün hak et
mek gerekiyor. Onu hak etmenin yolu da, iyi arnellerde bulunmaktır. Bu dü
şüncenin olgun Kutub'un söylemine yayılma biçimi itibarıyla, her türlü ırkçılık, 
milliyetçilik, metafizik toprak veya medeniyet bağının yerini, sadece akide ba
ğı alır. Bu da, sürekli inişleri çıkışları olan, dinamik bir süreçtir. Sola yöneltti
ğimiz eleştirilerde bile, solculuğun belli bir grubun mensubiyet bağına dönüş
mesi ve sol değerlere bağlılığın kanıtianma ihtiyacı hisedilmeksizin belli bir 
zümrenin kimlik veya sembolik sermayesine dönüşmesi ön plana çıkıyordu. 
Kutub, solun maruz kaldığı bu duruma karşılık, daha ileri giderek benzer bir 
eleştiriyi, yani haklı olma veya hak üzere olma konumunun 'verilmiş' sabit bir 
statüden ziyade, 'kazanılan' ve sürekli elde tutulması teyakkuz ve ihtimam ge
rektiren bir statü olduğu ve bundan Müslümanların da muaf olmadığı eleştiri
sini Müslüman topluluklar üzerinde asılı bırakıyor. Solun da, sol olabilmek için 
ihtiyaç duyduğu eleştiri de bu değil midir? 
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Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist 
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"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır!" 
Kur'an 

"Bütün bir toplum, bir ulus bile, 
ya da eşzamanlı olarak var olan toplumların tümü birden bile 
yeryüzünün sahibi değildirler. Bunlar onun yalnızca zilyetleri; 

yararlanma hakkı sahipleridirler." 
K. Marx 

Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi 
Atasözü 

Tarihte bazı insanlar vardır ki, birer istisna ve kaide dışıdırlar. Bunlar, bü
tün yerleşik kuralları, önkabulleri, dengesini bulmuş ve çift taraflı memnu

niyet içerisinde sürüp giden 'düşmanlıkları' altüst ederler. Bu halleriyle bütün 
düşmanların ortak düşmanı oluverirler. İsa'nın ve Musa'nın yoldaşlarıdırlar; an
cak, ne İsacılara ne de Musacılara yaranabilirler. Cemaleddln Afganl, Frantz 
Fanon, Michel Eflak, Makolm X, Roger Garaudy gibi, Ali Şeriati de bunlardan 
biridir. Onları özgün kılan, insanlığın kazanımlarını, kendi çıkar gettolarına 
hapsederek oportünist bir kıskançlıkla tekelleştirmeden, aşkın bir cephede 
sentezlerneyi başarabilecek ahlaki bir yüceliğe sahip olmalarıdır. 

Emperyalizm; küreselleşme, dinler arası diyalog gibi yollarla, sürekli kendi
sini yeniden üretirken, özgürlük savaşçılarının 'ilkelilik' adı altında 'diyalektiği 
inkar etmeleri' ve güçler arası rekabette savrularak kaçınılmaz sonlarını bek
lemeleri yerine, insanlığın ortak kazanımlarını harmanlayarak 'paylaşma'ya bu
rauan başlamaları bir erdem ve samirniyet göstergesidir. 

Öğretmenimizin 44 yıllık hayatı böyle bir paylaşımın hikayesidir. Şeriati, da
ha 18 yaşında öğretmen okulundayken Muhammed Nahşeb öncülüğündeki, lise 
ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir fikir kulübüne katılır. Bu kulübün te
mel amacı, İslam'ı temel kaynaklarına (Kur'an, Şünnet, Hz. Ali'nin sözleri) daya
narak ilerici bir 'mektep' olarak okumak ve ülkeye giren 'Batıcı' fikirlerle müca
dele etmektir. Bunlar kendilerini H odaperestan-e Sosyalist (Ailahperest Sosyalist
ler) olarak adlandırırlar. Şeriati'nin düşünce yapısının temel espirisi de işte bu 
tamlamada yatmaktadır. Ancak bu hareket Batıcı sosyalistlerce ütopik olmakla 
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suçlanırken, dindarlar tarafından da 'sosyalizm' gibi bir kavramın İslam ile yan 
yana gelebilmesi mümkün görülmediği için İslam dışı olarak nitelendirilmiştir. • 
Oysa, Şeriati'nin Marksizm ve diğer Batı düşünceleriyle ilgili çalışmaları bir 
kampteksin değil, özgüvenin ürünüdür. O, bu çalışmalarını bir 'oksidentalizm', 
yani 'Batı araştırmaları' olarak yapmıştır. O, ne Batı'nın parlak görünüşü karşısın
da körleşmiş ne de kör taassupla onu görmezden gelmiştir. Şeriati, Batı'yı bilim
sel kriterlerle Müslüman ve Doğulu kalarak incelemiş kampteksiz bir aydındır. 

Şeriati, genç kuşakların, dindar ailelerinin kapitalistçe bir hayat yaşarnala
nna ve Amerikan pazarı haline gelmelerine dinin en ufak bir direniş gösterme

. mesi karşısında kendi öz kimliklerini inkar edercesine Batılı fikir akımıarına 
kapıldıklarını görür. Buna karşı İslam'ı bu 'mukaddesatçı' görünümünden ayrı, 
çağdaş anlamda devrimci-ilerici bir ideoloji olarak yeniden okumaya çalışan 
Şeriati şöyle demektedir: 

Amerikan sömürüsünden daha yobaz bir sömürü, müminlerin ve pazardaki 
hacılarımızın içindeki sömürüdür. Mümin, mukaddesatçı, gerçekten 'inanmış 
sermayedarlar' [abdestli kapitalist] aramızda bulunmaktadır. Aynı şekilde adı 
da İslam'dır. .. İşte bu sınırları ve hesapları birbirinden ayırmak gerekir. Bir
çok mukaddesatçı mü'mini, bu sınırları tayinde sınır dışı ilan edip feda etme
miz gerekse de, bunu yapmalıyız ... Osman'ı yaşayan kimse Ebu Zer için göz
yaşı dökse de, bu, Şia'nın dışındadır. Muhammed! imanı olduğunu iddia edip 
Ebu Süfyanımsı yaşayan kimse de sınırın dışındadır. Uhud'un öteki tarafında
dır. Hendek'in öteki tarafındadır. Aslında hendeği yeniden kazmak gerekir. .. ı 

Şeriati, kendisini anlatırken kendi varlığını bir 'sözcük'ten ibaret olarak nite
ler ve yaşamını da bu tek sözcüğün haykırılması olarak ortaya koyar. Bu hay
kırış üç şekilde gerçekleşir: Konuşmak, öğretmenlik yapmak ve yazmak. Yal
nızca dinleyenlerin beğendiği, konuşmaktır. Hem kendisinin ve hem de dinle
yenlerin beğendiği ise, öğretmenlik yapmaktır. Ancak, kendisini durağanlaştıra
cak bir iş olarak değil de; yaşadığını duyurnsamak için yaptığı ise, yazmaktır. 

Şeriati, yazdıklarını da üçe ayırır: 

• Şeriati Türkiye'de dindarlar tarafından oldukça okunmasına rağmen anlaşıldığını söylemek pek 
mümkün değildir. Bunun önemli bir nedeni, İran bağlamında Şeriati'nin anlamının pek bilinme
mesidir. Kimilerince 79 devriminin ideoloğu olarak bile gösterilmiş olmakla birlikte, aslında onun 
İran rejimiyle örtüşmek bir yana, devrim sonrası, taraftarları şiddetli bir şekilde tasfiye edilmiş, 
bazı kitapları yasaklanmış, hakkında olmadık dedikodular çıkarılarak (SAV AK ajanı vb.) kara
lanmaya çalışılmıştır. Devrimde belirleyici bir rol oynadığı muhakkaktır; ancak, rejimle bir ilgisi 
yoktur. Türkiye'de de iran'a angaje çevreler ona, İran'ın resmi politikaları doğrultusunda bak
mışlardır. Onun anlaşılamamasının diğer bir nedeni de, tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Tür
kiye'de de egemen olan yeni-selefi dini gelişimin (S. Kutub-Mevdudl) onu aniayabilecek bir man
tık ve bilimselliğe sahip olmamasıdır. Şeriati'nin devrimci, coşkun kişiliği hayranlık uyandırmış, 
onun ters gelen düşünceleri karşısında ancak iyi niyete dayalı ve temkinli bir 'hoşgörü' gösteri
lebilmiş, bu iyi niyeti taşımayanlar ise, onu, (İran'da, Osmanlı Devleti ve Sünnilere ilişkin olum
lu sözleri nedeniyle solcuların, feodalist; dindarların ise, Sünni olmakla suçlamaları gibi) gençle-( 
ri provoke etmek veya Ehl-i Sünnet karşıtı vb. olmakla suçlamışlardır. 

1 Ali Şeriati, Kur'an'a Bakış, çev. Ali Seyyidoğlu, Fecr Yayınevi, Ankara 1996, s. 13. , 



Ali Şeriatİ (1933-77): Alla/ıperest-Sosyalist 71 

İçtimaiyat (Toplum Bilim), İslamiyat (İslam Bilim) ve Keviriyat! 
Onun bu tasnifini şöyle anlamak da mümkündür: İçtimaiyat, yani sosyoloji 

yazılan dediği, onun toplumcu/sosyalist fikirlerini yansıtır. Keviriyat, onun varo
luşçuluk ve 'benlik' felsefesi ile ilgili fikriyatıdır. İslamiyat ise, bu her ikisinin de, 
içerisinde yağurulduğu ve kendisini onun sembolleriyle, kavramlarıyla ifade et
me zemini bulabildiği İslam fikriyatıdır. Şeriati'nin tüm düşüncesini İslam Bilim 
başlığı altında incelemek mümkündür. Bir İslam aydınlanmasına inanan Şeriati; 
İslam Bilim çalışmalannda İslam'ı ve henüz çağın dili ile ifade edilmemiş ideolo
jisini, egzistansiyalizm, Marksizm ve diğer Batı düşüncelerinden de yararlanarak 
çağdaş anlamda yeniden güncelleştirmiştir. Şeriati şuna inanmaktadır: 

... Bir kimse İslam Bilim'i yirminci yüzyılda ve İslam'ı, yirminci yüzyıl kafası
na hakim bütün ideolojilerin ve düşüncelerin üzerinde bir anlayışla kavraya
bilir. Yirminci yüzyıl ideolojilerinden geride kalmış bir İslam, gidicidir. Bilim
den, ideolojiden, sosyalizmden, bilimsel tarih felsefesinden ve egzistansiya
lizmden aşağı bir İslam, gidicidir ve muhafaza etmek mümkün değildir ... ı 

Neden Sosyalizm (Sınıfsız Toplum)? 

Şeriati, toplum dışı insanın muhal ve muhayyel bir insan olduğunu vurgular. Top
lum dışı insan sadece filozofun zihninde var olabilir. Denebilir ki, biz insanı top
lumdan çıkarıp ıssız bir çölde yetiştirebiliriz. Bu durumda o, insan değil midir? O, 
doğadaki insandır, biz onu tanımıyoruz, o da bizi tanımıyor. Aslında, o yoktur. 
Öyle birini biz kendimiz yaratmış oluruz. Bu tıpkı, biz insanı 'iki ayağı üstünde 
yürüyen canlı' diye tanırolarken birinin gelip amuda kalkarak iki elinin üzerinde 
yürümesi gibidir.3 Şeriati'ye göre, insan dünyası, insanların yarattığı dünyadan iba
rettir.4 Etrafında ottan başka canlı bulunmayan bir insan, bitkisel hayata girmiş 
bir insandır ve hayvanlarla yaşayan bir insan da, ancak hayvanların kendisini an
ladığı kadar insandır. İns_an, kamil anlamda, yine insan türü içinde kendi anlamı
nı bulur. Bu toplumsal insan ise; gruplarla, sınıftarla ve toplumun tümüyle özc;leş 
ilişkideki bireyden ibarettir. İşte soru'nun tam da burada şekillendiğini görüyoruz: 

Bu toplumsallık nasıl olmalıdır, 'modus viventi'; birlikte yaşamanın ilkesi ne
dir? İnsanlar birbirlerinin hakkını ihlal etmeden bir arada nasıl yaşayabilirler? Bu 
birliktelik, melekleri haklı çıkarmadan, nasıl sağlanır? Tanrı'nın halefi olarak yer
yüzünde bozgunculuk yapmayan ve kan dökmeyen* vasat bir toplum olmanın 
sırrı nedir? Fıtrat insanına belletilen o bilgiye (sosyoloji) nasıl ulaşılır? Nasıl bir 
sözleşme etrafında birleşilmelidir? O fazilet şehirinin anahtarı nedir? 

Bir din, ideoloji, felsefe, siyasal hareket veya bilim, bir amaç için vardır ve 
meşruiyetini de buradan alır: Toplumun bir arada yaşamasını sağlamak, insan-

~ Ali Şeriati, İslam Şinfisf III, İntişarat-e Kalem, Tahran 13753 (hicri-şemsi), s. 222. 
3 Ali Şeriati, İslam Şinfisf II, s. 199. 
4 Ali Şeriati, İslam Şinfisf II, s. 259. 
• 2. Bakara, 3.0. 
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ların, birbirlerinin özgürlüklerini ihlal etmeden ve biri diğerini sömürmeden, 
ezmeden yaşadığı, eşitlikçi, sınıfsız bir toplumsal düzeni gerçekleştirmek. Zira, 
toplumların siyasal (yönetsel) problemleri, bu hak ve özgürlük ihlallerinden ve 
bazılarının (miistekbir) diğerlerine (mustaz'af) tahakküm ederek onların kişi
liklerini, kimliklerini, benliklerini ezmek ve onları köleleştirmek istemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Şeriati şöyle demektedir: 

Taksim edici her unsur, insanı alien (kendisine yabancı) yapar. Sınıfa daya
nan sistem, insanı, sömüren ve sömürülen; ayrıca, efendi ve köle şekline dö
.nüştürür; ki, bunlardan hiçbiri bir bütün ve eksiksiz insan değildir.5 

'İslam'da din adamı sınıfı yoktur' sözünü sürekli tekrarlarız. Fakat bunun ne 
anlama geldiği ve bilinçli olarak söylendiği, şüphe götürür. İslam'da din adamı 
sınıfının olmamasının nedeni, toplumun üstünde -ne adına olursa olsun- bir sı
nıf farklılığının reddedilmiş olmasıdır. Şeriati sınıflı toplumu açıklarken Kur'anl 
kavramlardan hareketle üç boyutlu bir egemenler sistemi olarak ortaya koyar. 
Bunlar, militarizm (Fir'avnf), klerisizm (Bel'amf) ve kapitalizm (Kan1nf) olarak, 
üç başlı bir yılan gibi, toplum üzerine çöreklenir. Şeriati'nin ifadesiyle, biri güç
le insanların başını ezer ve belini büker; biri cebini boşaltır; diğeri de kulağı
nın dibinde fısıldar: "Sabret, değmez; bunlar dünyanın süsüdür, değeri yok!" Bu 
üçü dünya tarihi boyunca elbirliği yapmaktadırlar.6 Şeriati'ye göre, bu boyun
duruktan kurtulmak ve 'toplumsal adaleti' sağlamak ancak, sınıfsı7.. eşitlikçi bir 
birliktelikle mümkündür. Ona göre, İslam Peygamberinin 1400 yıl (Jııce kurma
ya çalıştığı ideal toplum, sınıfsız, her türlü elitizmin (mele') reddedildiği bir top
lumdur. Sınıflı bir toplumsal yapının doğal sonucu, köle-efendi, mustaz'af-müs
tekbir ilişkisidir; ki, İslam kozmolojisi açısından, bu, şirkin bir tezahürüdür. 

Bu konuda, Büyük Fransız Devriminin insanlık tarihi açısından önemine 
dikkat çeken Şeriati şöyle demektedir: 

Bu tarihle birlikte, tarihin aristokratik doğası devrimci bir biçimde halkçı bir 
tavra ve doğaya dönüşmüştür. Bu dönüşüm, adalet açısından, insanlığın yeni 
çağlarda dünya çapında elde ettiği en büyük zaferlerden birisidir. Zira, aris
tokratik değerler yıkılmış -güçler değilse de, değerler- ve değerler halkın te
keline geçmiştir. Dün, halk içinden gelen bireyler bile kendilerini yalan yere 
egemen ve aristokratik değerlere bağlıyor, ilintilendiriyordu. Çünkü prestijle
rini bu yolla sağlıyorlardı ve değerler onların tekelindeydi. Yönetilen ise, de
ğerlerden yoksundu. Ama bugün, tam tersine, dünyada aristokrasiye ve ege
men kesime mensup olanların kendilerini doğru ya da yalan olarak halkın ve 
kitlenin değerlerine dayandırdığını görüyoruz. Bu nedenle, Batıda sermaye-

5 Ali Şeriati, Kapitalizm, çev. Yakup Arslan, Dünya Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 115; ayrıca bkz. 
Şehadet, çev. M. Şair, Fecr Yayınları, Ankara 1997 s. 19; Makaleler, çev. Serdar İslam, Objektif 
Yayınları, İstanbul 1993, s. 46; İslam Ekonomisi, çev. Kenan Çamurcu, Dünya Yayınları, İstanbul 
1994, s. 29. 

6 Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 57. 
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darlığın kurucu ve kollayıcısı olan en sağcı tutuc.:u partiler bile bir 'sosyal', bir 
'demokrat', bir 'liberal' ve bir 'popüler' adınının ardına düşmüşlerdir.7 

Batı'da Sosyalizmin Doğuşu 

Aydınlanma ile, bin yıllık bir kabusundan uyanan Avrupa, sonunda milliyetçi 
hareketlerle ortaçağın egemenleri olan Kilise ve aristokrasinin iktidarını yıka
rak demokrasi, cumhuriyet, laiklik vb. halkçı-özgürlükçü ilkeleri kurumsallaş
tırmıştır. Ancak, burjuvazi öncülüğünde gelişen bu devrim, •çoktan 'kendi ço
cuklarını yemeye' başlamıştı bile... Burjuvazinin meşruiyet iddiası, ne Kilise 
mensupları gibi Kilise bürokrasisinden ve Tanrısal bir haktan ne de aristokrat
lar gibi doğuştan gelen bir Tanrı vergisinden; paranın gücünden geliyordu. Ya
ni paran kadar eğitim, paran kadar sağlık, paran kadar iktidar, hak ve özgür
lük. .. Burjuvazinin asaleti paranın asaletiydi. Sanayileşme ile birlikte bir taraf
ta sermaye yığılırken diğer yanda da, makinenin de yardımıyla, boyunduruk al
tına alınan proleter yığınlar her gün fabrikalarda bir araya geliyordu. 

Sosyalizm, komünizm ve sendikalizm gibi ideolojiler, özellikle Fransa'da yavaş 
yavaş ortaya çıkıyordu. Bu ideolojilerin hepsinin amacı; insanı egemen burjuva 
sisteminin maddi hastalıklarından kurtarmak; makine karşısında kendi kendine 
yabancılaşmaktan, en düşük ücret karşılığında can şırasını satmaktan, makine
nin her gün artan yabanıl sömürgenliğinden ve insanlığı deli gibi peşinde koş
turan, para ve altın toplama hırsını kamçılayan özel mülkiyetten, toplumu iki 
zıt kutba ayıran sınıf çatışmasından kurtarmak; yoksun sınıfları, özellikle yeni 
proleter sınıfı makinenin ve kapitalistlerin tutsaklığından kurtarmak, para değe
rinin yerine iş değerini, sömürgen sistemin yerine sınıfsız sistemi oturtmaktı.s 

Marksizm 

Kapitalizmin, kadınıyla, çocuğuyla, iliklerine kadar sömürdüğü işçiler, insanın 
kurtuluşunu hayal eden düşünürler, şimdi de, burjuva cennetine karşı ayakla
narak bir kez daha yollara döküldü: 

Kapitalizmi ret, sınırları ret, sömürüyü ret, özelleştirmeyi, sermaye biriktir
meyi, bencilliği ret -hepsinin ötesinde- üretim ve sosyal düzende insanın 
temel fıtratını bozan, insanın tutsak edilişini ret. Ne harika! Yalnız, 'herkese 
işine göre değil, herkese ihtiyaçlarına göre de verilecek' ilkesine dayanan 
bir toplum kurulacak. Ne demektir bu? Bütün insanların mutlak eşit olması 
demek. .. Bu kez cennetten söz eden bir din değil, Fazilet şehrini kuran bir 
felsefe de değil, idealistler değil, ahlakçı ütopik toplumcular da değil; soru
nun çözümünü üstüne alan, 'bilimsel felsefe'.9 

7 Ali Şeriati, İslam Şinasi ll, s. 10. 
s Ali Şeriati, Papa ve Marx Olmasaydı, çev. Ali İskender, Sabahattin Yakın, Aylık Dergi Yayınları 

Konya 1983 s. 19. 
9 Ali Şeriati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, çev. Fatih Selim, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 

1993, s. 37. 
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Şeriati, Marksizme son derece vakıftır. Ancak o, İslam'ın ve Şia'nın kavramla
rını devrimci bir şekilde tevil eniği gibi, Marksizmin kavramlarını çözümlemed bir 
yaklaşımla oldukça rahat bir şekilde kullanmaktan çekinmemektedir. Bu durum, 
kimilerinin onu politik açıdan antisosyalist saymalarına neden olurken, kimileri de, 
gerçek inançlarını islam örtüsü altında saklayan bir Marksist olarak görmüşlerdir.* 

Şeriatİ de, kimi Marksologlar gibi, Marx'ın, eserlerindeki düşünsel evrimine 
göre üç ayrı Marx ve üç ayrı Marksizm tanımlaması yapar: Genç Marx, olgun 
Marx ve yaşlı Marx. Genç Marx, Hegel'in çömezi materyalist bir filozoftur. Şe
riati'ye göre, Avrupalı Marksistler tarafından Marx'ın (1818-1883) bu boyutu ge
reğinden fazla vurgulanarak büyütülmüştür. Kilise'nin gericiliğine karşı aşırı tep
kisel davranan bu kimseler, tüm din biçimlerini inkar etmeye ve aşağılamaya 
gitmişlerdir. İkinci Marx, bir toplumbilimci olarak, sınıfsal çelişkileri, yönetici 

• Bizim, burada anlatmak istediğimiz, daha çok, olayın yaşandığı ve modern çağın her türlü kav
ram ve kurumlarının kaynağı olan Batı/Avrupa merkezli anlamı ve felsefi zeminidir. Bir de ko
nunun bizim gibi eski üçüncü dünya ülkeleri için anlamı vardır ki, bu, ayrı bir süreç olarak ge
lişmiştir ve Aydınlanma, sanayileşme gibi büyük devrimleri yaşamış Avrupa'nın tarihsel iç çeliş
kileri ve hesaplaşmalarıyla izah edilemez. Burada karşımıza her şeyden önce, bir empeyralizm 
olgusu çıkmaktadır ki, bu, bizim kendi iç hesaplaşmalarımızı da etkilemiş harici bir faktördür. 
Oysa Marx, dünyaya Avnıpa penceresinden baktığı için, onda bir emperyalizm çözümlemesi 
yoktur. Onun yerine bu işi Rusya'da -Sultan Galiyev'leri, Enver Paşa'ları tasfiye eden- Lenin'in 
yaptığı söylenecektir. Marx şöyle demektedir: "Proleterler, bütün ülkelerde bir ve aynı menfa
atin; bir tek ve aynı düşmanın, bir tek ve aynı savaşın karşısındadırlar; proleterlerin çoğu, daha 
şimdiden tabii olarak milli peşin hükümlerden sıyrılmışlardır; onların bütün hareketleri, temel ba
kımından insancıl ve milliyet karşıtıdır. Milliyeri yalnız proleterler ortadan kaldıracaktır" (Akt. Ma
bir Çayan: Kesintisiz Devrim-I <../eris/kesdevl.htmO. Bu ineilere bir de Komünist Manifesto'nun 
"İşçilerin vatanı yoktur," ünlü sözünü eklersek, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, Batı karşısında 
solcularımızın ne hallere düşeceğini kestirrnek zor olmayacaktır. AB'ye üyelik konusunun iyice 
alevlendiği bugünlerde en illegalinden legaline tüm sol hareketlerin, anti-emperyalizmi, eşcinsel
ler hareketine dönüşen ABD ve küreselleşme karşıtlığına indirgerken AB'ci olmaları, dünyaya 
Marx'la aynı pencereden bakmalarının sonucudur. Gün geçtikçe 'sol' kavramının Batıcı-AB'ci an
lamı zenginleşmektedir. Sonuç, Batı'nın sağ gösterip sol vurmasıdır. Emperyalizme karşı islam 
dünyasında ilk tepkiler refleksif ve (henüz oryantalistik çalışmalarla çok fazla yüzleş ilmediği için) 
'doğal', yerel direniş hareketleri şeklinde başlamıştır. Ancak, Batı'nın teknik üstünlüğüyle birlik
te Aydınlanma düşüncesi ve büyük felsefi arka plan karşısında İslam dünyası teorik yetersizlik 
içerisinde kalmışur. Batı kompleksli aydınlarımız ise, bu yetersizliği kendi özünden beslenerek 
gidermek yerine, çareyi Batı'dan kopyalamakta görmüşlerdir. Şeriati'nin İslam ile sosyalizmi yan 
yana getirmesi ise böyle bir Batıcılık değildir. Şeriatİ, bir kimlik tanımlaması yaparken, Doğulu
luk, üçüncü dünyalılık, Müslümanlık ve çağdaşlık (tarihsel olarak içinde yaşadığı çağın insanı ol
mak) ilkelerini belirler. O, hu tanımlamayla sosyalist kimliğinin yanı sıra, ulusalcıimiiiiyetçi bir 
portre çizer. Şeriatİ, İslam ülkelerindeki solcu hareketlerin hatalarını anlatırken, Andre Marti
ne'nin. şu tespitlerine yer vermektedir: "İslam ülkelerinde Marksistlerin başarısızlığa uğrarnaları 
şundandır: İstedikleri ekonomik ve politik koşullar elverişli olmasına rağmen başarı elde edemi
yorlar. Çünkü toplum gerçeklerini, tarih ve ruhunu dürüst bir inceleme ve etütten, toplumlarının 
cinsini tespit etmekten yoksundurlar. İş yapacakları ortam ve toprağı tanımaya bile yanaşmadan, 
Avrupa·da öğrendikleri bütün Marksist teorileri ve kuru yöntemleri piyasaya sürerler. Bu neden
le de toplumlarının diri gerçeği, sosyal ruhu, asli özellikleri ve sosyal koşulları ile kendilerinin it
hal ettikleri teorileri arasında uyum sağlamaktan aciz kalmaktadırlar ve tüm çabaları yenilgi ile 
sonuçlanmaktadır. Hem zaten uyum sağlaınaları da olanaksızdır" (Ali Şeriati, öze Dönüş, çev. 
Kerim Güney, Şafak Yayınları, İstanbul 1985, s. 192). · 
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sermaye sınıfı ile sömürülen işçi sınıfı arasındaki çelişkiyi teşhir eden olgun 
Marx'tır. Tarihsel determinizmin -ekonomik determinizm değil- kanunlarının 

nasıl işlediğini ve her ülkenin ekonomik alt yapısı ile bunun üstünde yer alan, 
özelde ideoloji ile politik kurumlar gibi, üst yapılar arasındaki etkileşimi çözüm
leyen Marx. Üçüncü Marx ise, devrimci bir parti kurarak, politik zorunluluklar 
nedeniyle kendi sosyal metodolojisiyle örtüşmeyen öngörülerde bulunan, prag
matizme kayan yaşlı bir politikacıdır. Şeriati'ye göre, üçüncü Marksizm, bilim
sel Marksizm'in değerini de düşürerek adını kötüye çıkarmıştır. Ona göre, En
gels (1820-1895) temel konularda tahrifatlar yapmış; işçi sınıfı, geli~ime bağlı 

olarak kurumsanaşarak bürokratikleşmiştir. Stalin (1879-1953) tarafından şekil
lendirilen devlet Marksizmi de, bilimsel Marksizm'i feda etmek pahasına genç 
ve yaşlı Marx'ın bazı özelliklerini benimseyerek Marksizmi salt ekonomizme in
dirgemiş, materyalizm dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen, durağan, yüzeysel bir 
inanca dönüştürmüştür. Şeriati'nin tespitine göre, devlet Marksizmi veya resmi 
Marksizm ile bilimsel Marksizm arasında temel anlaşmazlıklardan biri; ilki 'ta
rihsel materyalizm'e dayanırken ikincisi 'tarihsel determinizm'e -özellikle En
gels'in müdahale etmediği metinlerde- dayanmaktadır. • Bu nedenle, Stalin'in ki
taplarından birinin adının 'Tarihsel Materyalizm' olması tesadüfi değildir. Oysa 
Marx, daha çok, 'tarihsel determinizmi' tercih etmektedir.ıo 

Şeriati'ye göre, tarihin diyalektik determinizminde insan bir özne olarak yer 
alır. Bu, insan ile ürettiği (eser) arasındaki diyalektik ilişki içinde bir yer alış
tır. İnsan ile eseri arasındaki ilişki nedir? 

İnsanın eyleminden ortaya çıkanla, yani yarattığı ile olan ilişkisi, ister mad
di, ister manevi olsun iki yönlü bir olgudur. İnsan varlığı bir şeyi 'var' eder
ken kendisi de 'olur'. Eser de, üretilirken üretir. Firdevsl, Şahname adlı ese
rin yaratıcısıdır. (Şahname Firdevsl'nin eseridir). Ama Şahname yaratılırken 
Firdevsl'yi de, Firdevsl yapar. ( ... ) Baba çocuğu meydana getirir ama, onu 
baba kılan, çocuktur. Baba olma özelliğini, sonuç nedene vermiştir. Diya
lektik ilişki budur. Aristo mantığı bunu anlayamaz, çünkü çelişkidir. Aristo
cu ilişkide sonuç nedene etki edemez., çünkü sonuç nedenden sonar geJir.ıı 

Materyalizmde ise, insan yoktur. Stalin şöyle der: "İnsanlar, hatta kahraman
lar, ırmağın yatağındaki taş parçaları olup, ırmağın cebri akışı ve hareketi, on
ları tesadüfi olarak kendisi nereye isterse oraya sürükler; bir kimsenin bu ırma
ğın akmasında veya durmasında bir rolü varsa, bu, bilinçsiz bir rol dür. "ız Ma
teryalist Marksizmde ilişkiler bellidir; toplum, çevre ve doğa etken, insan ise et
kilenendir. İnsan ile çevresi arasında tek taraflı bir ilişki vardır. B Oysa, bilimsel 
Marksizmde insanın çevresiyle ilişkisi karşılıklılık (diyalektik) esasına dayanır: 

• Tarihsel materyalizm terimi Marx'a değil, Engels'e aittir. 
10 Ali Şeriati, Marksizm, çev. Yakup Arslan, Kenan Çamurcu, Dünya Yayınları, İstanbul 1994, s. 66. 
11 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 201. 
12 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 225. 
13 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 119 
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Bu yüzden, diyalektikte kaçınılmaz olarak, Marksizmin, iki özü ve iki nede
ni veya etkeni; maddi, özdeş, dışsal etkenle insani etkeni, zihinsel ve ideal 
etkeni yan yana yerleştirdiğini görüyoruz. Bu 'ikisi arasındaki ilişki, diyalek
tik ilişkidir. Tarihin diyalektik determinizmi, insanın veya maddenin esaslı
ğına' değil, bu karşılıklı ilişkiye dayanır. Bu yüzden, bilimsel Marksizm ne 
idealizmelir ne ele materyalizmdir.l4 

Ne İdealizm Ne Mateıyalizm: Praksis 

Şeriati, zihin ile çevre, mana ile madde, düşünce ile dış etken ve üretici insan ile 
üretilmiş eser arasındaki ilişkide idealizmin, zihne, manaya, düşüneeye ve üreten 
insana, bütün bunları oluşturan esas olarak baktığını; materyalizmin ise, dış et
kenlerin, yani çevrenin, üretilmiş eserin esas oluşuna dayandığını, bunları zihnin, 
mananın, üretici insanın oluşturucusu olarak gördüğünü kaydeder.1s Ona göre, 
her ikisi de duyumsanabilen gerçek hareketin farkında değildir ve maddeyi veya 
insan gerçeğini soyut ve zihinsel kavramlar şeklinde çözümlemektedirler. Bu iki
sinin karşısında ise, 'devrimci praksis' vardır ve praksiste böyle bir ikilik yoktur. 
Çünkü praksiste asli etken ve cevher, (insani edim anlamında) 'eylem'dir.16 

Praksis konusu Marksistler arasında da tartışmalı ve karmaşık bir konudur. 
Ancak, Şeriatİ'nin konuyla ilgili görüşlerini kısaca şöyle özetlemeye çalışalım: 
Praksis, materyalizm ve idealizm karşısında, 'eylem sınıfı'na ait bir felsefe olup, 
düşünen; ama eylemsiz duran sınıfın yerine geçer. Ortaçağda Kilise'nin veya 
yeni materyalizmin temsil ettiği eylemsiz düşünürlerin yerine, eylemin kendisi
ne dayanır. Cevher, eyiemdir ve eylemi esas alır. Bu, en açık biçimde, sanayi 
toplumunda kendisini göstermiştir. Kol gücünden başka bir şeyi olmayan pro
leter,. tezgahının başına geçer ve vi da yı bile ği ile çevirip s ıkarsa, malın kesin
likle üretileceğini bilir. İşinin başındayken 'kendi edimi' aracılığıyla 'cebri ola
rak' hareketin oluşacağını bilir. Kendi bilek gücüne dayanmakla, 'güç' ve 'ba
ğımsızlık' duygusuna kapılır. Oysa, çiftçi böyle miydi? Çiftçinin üretim aracı, işi
nin 1/lO'Iuk bir bölümünde etkili olan, tohum saçan, toprağı süren ve su ve-

14 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 226. 
ıs Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 235. 
16 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 234. Praksis; özgür yaratıcı insani etkinlik. (Bkz. "Praksis" mad., Mark

si.st Diişünce Sözlüğü, der. Mete Tuçay, İletişim Yayınları, İstanbul 20012, s. 468.) Sosyalist Kültür 
Ansiklopedisi'nde Marx'ın konuyla ilgili düşüncesi verilirken şöyle denilmektedir: "İşçi sınıfının du
rumunu teorik açıdan aydınlatan ve teori seviyesine ulaşmış bir sınıf bilinci sağlayan Marksizm, 
bir maddeci felsefe değildir; c;:ünkü felsefe değildir. Marksizm, idealist de değildir, maddeci de de
ğildir; çünkü derinlemesine tarihseldir. Marksizm, bilginin tarihselliğini gözler önüne serer; insa
noğlunun taril1selliğini, ekonomik-toplumsal fonnasyonunu ortaya koyar" ("Marx" ınad., Sosyalist 
Kültür Ansiklopedisi, May Yayınları, İstanbul 1979, s. 1508). Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklo
pedislnin "praksis" maddesinde konuyla ilgili olarak şunları kaydetmektedir: "Demek ki Marksçı
lık, idealizmi olduğu kadar ınateryalizmi de praksisle aşmaktadır. Marksçılığı bütün öteki öğreti
lerden ayıran özelliği budur. Yüzyıllar boyunca insan düşüncesine egemen olan bu idealizm kar
şıtlıkları bir yana, Marksçılığın praksis anlayışıyla varlıklarını da yitirmiş bulunmaktadırlar. Prak
sisle, klasik anlamdaki felsefe tümüyle aşılmış, düşünceyle doğa birbirleriyle kaynaşmışlardır (0. 
Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 20002, V. 237.) 
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ren elidir. Geriye kalan 1/9 ise, hava, toprak, mevsim, doğal afetler gibi dış 
etkeniere bağlıdır. Dolayısıyla, çiftçinin yaptığı işte payı 1/10'dur. Proletarya 
ise, işine yüzde yüz hakim vaziyettedir. Yaptığı iş, beklenen maddi sonucu 
vermediği zaman, bir aksaklık olduğunu bilir ve aksaklığı giderme gücünü 
kendisinde bulur. Kendi iradesi üzerinde kesin bir yetkiye kavuşur. insani edi
min esas oluşu, bundan kaynaklanır. ı? 

Marksizm ne idealist bir felsefedir ne de materyalist bir felsefedir; çünkü fel
sefe değildir. Marksizm, tarihseldir; felsefe, 'dünyayı düşünür, ama değiştirmez'.* 
Materyalizm sadece maddede bulunan gerçekliklere dayanan bir felsefedir; do
layısıyla, değişim yaratmaz. Oysa tarih, esas olarak değişim eylemi temeline da
yanır. İnsanın özdeş gerçeği aniayıp anlayamayacağı konusu teorik değil, pra
tik bir konudur. Çünkü insan, praksiste keşfeder gerçeği. ıs Bilimsel gerçekliğin 
düşünülmesinin, tanınmasının ve algılanmasının olanaklı olup olmadığı tartışma
sı, praksisten ayrı, skolastik bir konu olup, kelamla, Kilise'yle, spekülasyonla il
gilidir. Adı, isterse materyalizm veya pozitivizm olsun... Pozitivizm de praksis 
karşıtı bir aldatmaca olup, resmi Marksizm büyük ölçüde buna dayanmıştır. Bu 
nedenle, insani bilimlerden çok, maddi bilimleri öne çıkararak, toplumsal, insa
ni ve iktisadi konuları fizik ve kimya gibi açıklanabilir görmüştür.ı9 

İnsan dünyası, ne ide'nin ürünü ne de maddenin ürünüdür. İnsan dünyası 
insanların ürünüdür ve insanoğlu tarih boyunca insan dünyasını kurma eylemi 
içindedir. Felsefenin konusu olan 'ilk gerçek', ister metafizik isterse fizik olsun, 
hatta bizim hiç anlayamadığımız bir şey olsun, bir spekülasyon ve skolastik 
tartışmadır. Praksis açısından, şu an mevcut olan, insanların kendilerinin tarih 
boyunca oluşturdukları ve şu anki şekline getirdikleri insan dünyasıdır. 

Tarih boyunca insan dünyasını insanlar, kendileri, dil, edebiyat, düşünce, iş, 
maddi ve zihinsel üretim gibi, ellerinde bulundurdukları araçlarla yaratır. İn
san dünyasını insanlar, kendileri yaratmıştır. Bu insan dünyası ne maddi ne 
de manevidir. Öyleyse nedir? 'Eylemsel duyumsanır'dır. Tarih boyunca, in
san dünyası duyumsanırdır ve insan elinin ürünüdür. Dolayısıyla, bir edim
dir, bir cevher veya bir öz değildir. Bu yüzden, maddi veya manevi oldu
ğunu söyleyemeyiz. Bu bir praksistir.zo 

Buna göre, ortaçağda materyalizmin dinle savaşı, çoğunlukla sanılanın aksi
ne, akıl ve bilginin duygu ve hurafeyle savaşı değil, burjuvazinin feodaliteyle 
savaşıdır. Feodal düzende materyalizm yoksun sınıfın yararına devrimci bir fel
sefeydi. Burada söz konusu olan 18. yüzyılın burjuvazisidir. 18. yüzyıl burjuva-

17 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 238-239. 
• "Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, sorun onu değiştirmektir" (K. Marx, 

F. Engels, Alımın İdeolojisi (Feuerbaclı), çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara 19991, s. 24). 
ıs Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 238-239. 
ı9 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 239-240. 
20 Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 261. 
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zisi, feodalite ve Kilise'ye dayanan aristokrasiyi yıkmak için materyalizmi gün
deme getirmiştir. Bu durumda materyalizm, 18. yüzyılda devrimci burjuvazi sı
nıfının elindeki bir felsefedir ve Kilise dini adını taşıyan feodaliteye özgü felse
feyi çökertmek için, büyük Fransız Devrimi şeklinde tecelli etmiştir. Devrimci 
bir sınıf olan 18. yüzyıl burjuvazisinin tersine, egemen sınıf durumundaki 19. 
yüzyıl burjuvazi sınıfının materyalist felsefe sistemi ise, artık, devrimci bir fel
sefe değildir. Hatta bugün Batı'da egemenliği elinde bulunduran materyalizmin 
rolü, ortaçağda egemen feodalite düzeninde Kilise'nin rolünün aynısıdır. 21 

Toplumsal İlişkiler 

Bilimsel Marksizm ile resmi veya avaıni Marksizm arasındaki farkı ortaya koy
mak açısından önemli bir konu da, 'toplumsal ilişkiler' kavramıdır. Bilimsel 
Marksizmin sosyolojisinde üst yapı; gruplar, katmanlar, sınıflar (işçi, köylü, tüc
car, çiftçi vb.), toplumu oluşturan tüm kesimlerle pazar, fabrika vb. kurumlar 
gibi yan ve esas unsurlar arasındaki ilişkiler ağından oluşur. Bu ilişkilerin adı 
'toplumsal ilişkiler' olup, bunlar, toplumun bütününü oluşturan unsurların kar
şılıklı sebep-sonuç ilişkisi dizgesi biçimindedir.zz Şeriati, burada oluşan ilişkiyi 
şöyle bir örnekle açıklamaktadır: İki veya daha fazla aynayı karşılıklı olarak 
yerleştirdiğimiz taktirde, her bir aynanın dışardan aldığı görüntüyü, karşısında
kilere yansıtacak ve onlardan da kendisine dönecektir. Bu, sonsuza dek sürek
liliği olan bir diyalektiktir. Toplumun unsurları arasında da böyle bir ilişki var
dır. Her bir unsur, diğerlerinden aldığı etkiye göre, çevresine tepkide bulunur. 

(. .. ) Bu yüzden, sosyal psikolojide karşılıklı vicdan yansımaları konusu var
dır. Bu ruh (psyche), dışardan etkilenen vicdandır. (. .. ) Birey, karşısındaki 
her nesneden, her şeyden ve her bireyden etkilenir. Her şeyden ve herkes
ten aldığı etki, onda bir değişiklik yaratır ve bu yeni değişikliği yeniden, baş
kalarına geri verir. Bu durum, iki psiş arasında bile sonsuza doğru gider. (. .. ) 
O zaman, toplumsal vicdan tasavvur edilemez bir ukde haline gelir. Kim, 
karşılıklı ilişkiler adını taşıyan ilişkiler düğümünü çözüp anlar ve nitelikleri
ni keşfederse, sosyolojiyi gerçek anlamda bilim haline getirmiş olur. Bunü 
yapmayan herkesin, o amiyane toplumbilimle -ki o toplumbilimde bütün so
runlar çözülmüştür!- arası iyi demektir; 19. yüzyılda 198 yasa üreten adam 
gibi.23 [Oysa 20. yüzyıla gelindiğinde, aklı başında hiçbir sosyal bilimci bu 
kadar kesin yargılarda bulunmaya cesaret edemeyecektir.) 

Şeriati; İslam Bilim adlı eserine karşı bir kitap yazan ve diyalektik mater
yalizmi savunan İranlı Marksist bir yazarın, İslam peygamberinin ortaya çıkış 
şeklini şöyle izah ettiğini anlatır: İslam peygamberinin ortaya çıkmasından bir
kaç yıl önce, uğrak yeri Mekke'de ticaret kervanlarının geliş gidişlerinden do-

2ı Ali Şeriati, İslam Şina.si II, s. 232. 
2z Ali Şeriati, İslam Şinasi II, s. 153. 
23 Ali Şeriati, İslam Şimisi Il, s. 255. 
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layı bir burjuvazi oluştu. Feodal yapıya karşı devrimci bir tutum içerisinde olan 
burjuvazi -buri,uva devrimi-, İslam devrimi şeklinde ortaya çıktı ve peygam
ber zuhur etti! Bu izaha karşı, Şeriati şöyle sorar: 

Çok iyi, o halde bizim Mezinan köyünün yanından geçen bir yol yapılsa ve 
ticaret kervanları buradan geçseler, bu durumda buradan hemen bir pey
gamber mi zuhur edecek? Eğer böyle ise, bütün ticaret yollarının çıkış yeri 
olan yerleşim bölgelerinde bırakın peygamberi, bir dua kitabı yazanın bile 
çıkmamış olmasını nasıl izah edersiniz?24 

Şeriati'ye göre, Stalin tarafından yorumlanan ve resmlleşen devlet Marksizmi; 
egemen partinin tekelinde bir doktrin, felsefe ve mezhep şeklinde olup, bütün ci
nayetlerinin meşruiyet aracıdır. Bilimsel Marksizm ise, Marx'ın kendi Marksizmi
dir. Das Kapital incelendiğinde görülecektir ki, bilimsel Marksizmde Marx'ın ikti
satperesr -yani siyasal ekonomist- olmaması ve iktisadi cebre inanmaması bir ya
na; Marx, kapitalist sistemde insan iradesini kendisine bağımlı kılan ve iktisadi et
keni temel belirleyici gören tüm iktisatçı yaklaşımları eleştirmektedir. Burada şöy
le bir yanılgı vardır: Marx, 19. yüzyılda Batı'da egemen olan sermayedarlık düze
ninde tam etkenin, toplumun motorunun ve hareket kaynağının sadece ve sade
ce sermaye olduğunu ortaya koymak ister. Buradan yola çıkarak Marx'ın, iktisa
dı temel ve en güçlü etken olarak gördüğünü, sonuç olarak da, insanın, iktisadi 
etkenierin oyuncağı olarak düşündüğünü sanmışlar veya kasıtlı olarak böyle al
gılamışlardır. Oysa Marx, tam etkenin iktisat olduğu sermayedarlık sistemini, böy
le olması gereken bilimsel bir gerçeklik olarak değil, bir sapış sistemi, insanlık 
karşıtı bozuk bir sistem olarak irdeler. Başka bir deyişle Das Kapital, yazarının, 
olması gerekeni değil, toplumsal gerçekliği açıkladığı bir kitaptır.zs 

Şeriati, Stalinizm döneminde Marksizmin iktisadi yanının şiddetle genişledi
ğine ve güçlendiğine dikkat çeker. Bu dönemde _hedef, iktisat olarak algılan
mak istenmiş; böylelikle, aşırı iktisadi programlamalada ve bütün insani ve 
toplumsal güçler olabildiğince çok, iktisadi düzene kanalize edilerek egemen 
düzenin iktisadi başarıları, en üstün toplumsal başarı olarak halka yurturulma
ya ve bu yolla da, düzendeki eksiklikler, zayıf noktalar ve insanlık karşıtı sap
malar, topluma önemsiz ve ikinci dereceden etkenler olarak gösterilmeye ça
lışılmıştır. Bu yüzden, Stalinizmin ekonomizme dayandırılmasıyla, aslında 

Marksizmin iktisadi bir cebr olduğuna inanılması, sistemden, halkın sadece 
ekonomik başarılar beklemesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu ise, Stalinizmin 
halk için gerçekleştirebildiği tek beklentiydi. 

24 Ali Şeriatİ, Marksizm, s. 65. Mateıyalist Marksizmin bu yorumuna göre, Marx'ın kendisi de 19. 
yüzyıl Avrupa ekonomisinin bir ürününden başka bir şey değildir. Marx yaptıkları ile hiçbir öv
ı,>i.i ve saygıyı lıaketmemektedir. Çünkü o, maddi koşulların onun kendi fikrini almadan öne çı
kardığı bir sözcüdür. Aynı şekilde bir fabrikatör çocuğu burjuva olan Engels'in 'kendi sınıfına iha
net ederek' proletarya safına geçmesinin de diyalektik materyalizm açısından bir izahı olamaz. 

25 Ali Şeriatİ, Marksizm, s. 92. 
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Şeriati, Marx'ın, Das Kapital'de burjuvaziyi, her şeyi tek bir şeyde; 'mal'da 
özetleyen bir sınıf olarak açıkladığını kaydeder. O, burjuvaziye, iktisadi varlı
ğa bu şekilde yönelişi nedeniyle saldırır. Ancak, Marx'ın kendisi de iktisadi var
lığın esas olduğunu savunmakta suçlanmış ve iktisadi cebre inanan bir filozof 
olarak tanınmıştır. Oysa Marx, "Ben, toplumsal gerçeklikte sadece tarih bilimi
ni bilim olarak görüyorum"* demiştir. Marksizmin iktisadi cebr olmadığını gös
teren kanıtlardan biri de Marx'ın Siyasi İktisadın Eleştirisine Giriş adlı kitabı
dır. Marx'ın bu kitabı, Londra'da sürgündeyken, düşünce açısından olgunlaştı
ğı döneminin eserlerindendir. 

Şeriati, ekonomi politiğin (economie politique), burjuva sınıfı ve bu sınıfa 
bağlı iktisatçı ve toplum bilimciler tarafından bilim haline getirildiği ileri sürülen 
iktisat olduğunu belirtmektedir. Ona göre, ekonomi politik, ekonomiden bir ekol 
ve 'ekonomik' ilişkilerden bir 'bilim' üretmeye çalışan, burjuva sınıfına bağlı ay
dınların bir aldatmacasıdır.ı6 İktisadı bilim haline getirmekten amaç nedir? Bur
juvazi bununla neyi amaçlamaktadır? Şeriati'ye göre, böylece, iktisatla aynaya
nın insan olmadığı, tersine insanın iktisactın oyuncağı olduğu söyleornek isten
mektedir. Çünkü bilim, insana musaHat olan ve insan iradesinin erişemeyeceği 
değişmez gerçeklikler, yasalar ve ilişkiler dizgesinden ibarettir. Bilimi insan oluş
turmaz, sadece keşfeder; ama ona tabi olur. Öyleyse bilim, insanı oluşturur. Do
layısıyla, iktisadi yasalar; tıpkı doğal, tarihsel, biyolojik ve fizyolojik yasalar gibi, 
insana musaHat bilimsel yasalar dizgesi olup, insanı bu yasaların gerektirdiği 
şekle sokmaktadır. Bundan dolayı burjuvazi, ekonomi politik ve "ekonomi bi
limdir, buluş değil; insana egemendir, insan yapımı değil" görüşünü, dünyaya ha
kim bir felsefe olarak göstermek istemektedir. Şeriati, bilimsel Marx'ı diğerlerin
den ve Stalinizmden arındırarak hakkını teslim ettikten sonra, filozof Mal'X'ın su
sup da sosyolog Marx'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte her şeyi berbat ettiği
ni belirterek İslam'la Marksizm arasındaki farkı şöyle ortaya koymaktadır: 

Gerek dinsel gerekse din dışı olsun, her ideoloji ister istemez insanı kendi
sine mihver olarak seçiyor. İşte İslam ile Marksizmin arası en fazla bu nok7 

tada açılıyor ve açılmaya devam ediyor. Buna göre, her iki ideolojinin bes
lendikleri kaynakların farklı olması ve bu esasa göre yorumlar yapması do
ğaldır. İslam ile Marksizm arasındaki politik, t~lumsal, ekonomik ve ahla
ki çatışma bu noktada başlamaktadır. İslam, insanı tevhid esasına göre açık
lamaya çalışırken, Marksizm tevlid (üretim) esasına göre açıklamaktadır.27 

Şeriati, İkbal'in, "Bugün insanlık, evrenin manevi bir yorumuna her zaman
kinderi daha çok muhtaçtır," sözünü hatırlattıktan sonra, "İnsanlık, insanlığın 
da manevi bir yorumuna muhtaçtır,"2s şeklinde eklemede bulunarak şöyle der: 

• bkz. K. Marx, F. Engels, Alman İdeolojisi (Feııer/ıaclı), s. 38. 
26 Ali $eriati, Marksizm, s. 94. 
27 Ali Şeriati, İnsan, çev. Şamil Öcal, Fecr Yayınevi, Ankara 1996, s. 128. 
28 Ali Şeriatİ, Marksizm ve Diğer Batı Diişünce/eri, s. 109. 
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İslam, insanlık tarihinin bütün dönemleri ve düzenlerinde adalet, şereflilik, 
hidayet, bilinç, sorumluluk, ahlaki değerler, 'insani nitelikler' adı altında bir
takım 'temel'lerin savunusunu yapar. Bunların sistemleştirHip uygulamaya 
konulması asla 'buhar makinasının' keşfine bağlanamaz.29 

Şeriati'ye göre, Marksizm, insana biçtiği soyluluğu ekonomik araçların soy
Iuluğuna dönüştürmektedir. Bu, materyalizmin kaçınılmaz bir sonucudur. Ma
taryalizmin dar ve yetersiz düşünce sınırları içerisinde, ekonomik üretime kat
kıda bulunan şeylerden daha şerefli bir şeye rastlamak mümkün değildir. Böy
lece, Tanrı'nın mahluku insan, üretim araçlarının mahluku oluverir. Sosyolog 
Marx'ın gözünde kapitalizm, aslında 'insanlık dışı' nitelemesine değil, bugün 
'uygulanması mümkün olmayan' bir Sistem nitelemesine layıktır.3o 

Marx, insandan söz ederken, ve özellikle kapitalizmin, burjuva kültürünün 
ve sosyal örgütlenişin, Batı endüstrisi ve bu sistemde insan gücünün harca
nışının alçaklığını, bayağılığını, bas bas bağınrken -insan hürriyetini savun
maya girişirken- öyl~sine mistik bir tavır takınır ki, gören de onu, bir hayal
ci, Eflatuncu bir filozof, bir ahlakçı, hatta, öyle ki, bir rahip zanneder. Özel 
mülkiyete, işçi ücretlerine, para değerine, rekabet ilkesi vs.ye dayanan kapi
talist sistemi yerden yere vururken, Marx, en çok, yüce bir öz olarak insan 
gerçeğinin kirletilip, bu sistem tarafından ezilip büzüldüğünden ve bu soy
suz değerlerin insani değerler yerine geçtiğinden dem vurur da, dem vurur.3ı 

Şeriati, Marx'ın, Hıristiyanlığa saldırırken bile kullandığı dilin dinsel olduğu-
nu belirterek, şu sözlerine dikkat çeker: 

Hırıstiyanlığın sosyal ilkeleri; şerefsizliği, alçaklığı, zavallılığı, köleliği, zille
ti, kısaca bütün bayağı nitelikleri vaz'eder. Bu alçalışı reddeden proletarya
nın, cesaret, kendine saygı ve bağımsızlık arzusuna ekmekten daha çok ih
tiyacı vardır.32 

Şeriati, ekonomizme adeta iman etmiş olan ve üretimin artmasından başka bir 
şey düşünmeyen Stalinizme Marksizmden bir tür sapma diye çatılıyorsa da, Le
nin için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını, Lenin'in, Marksizmi samimi bir 
şekilde sürdüren ve pratikte gerçekleştiren biri olarak bilindiğini belirtmektedir. 
Ekim Devrimi'nin ilk yıllarında bütün devrimci güçlerin asıl dayanağının 'ağır en
düstriler' olması ve ekonomik verimliliğin ideal Marksist bir toplumun oluşumu 

29 Ali Şeriati, İnsan, s. 148. 
30 Ali Şeriati, İnsan, s. 139. 
31 Ali Şeriati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, s. 82. "Soruyorum politik iktisatçıya: Bedenimi 

satışa sunarak, başkalarının şehvetine teslim olarak para kazanırsam, iktisadi yasalara uymuş 
olur muyum? (Fransa'daki işçiler, karılarının ve kızlarının fahişeleştirilmesine X. çalışma saati di
yorlar; ki, çok doğru) ... ama politik iktisat gereksemelerimi doyuracağına söz verir. Ahiakın po
litik iktisadı, rahat bir vicdanın, erdemin, vb. bolluğudur; ama yaşamıyorsam, nasıl erdemli ya
şarım? Ve bir şeyin bilincinde değilsem vicdanım nasıl rahat olur? (Karl Marx, 1844 El Yazma
ları, çev. Murat Belge, Birikim Yayınları, İstanbul 2000, s. 130.) 

32 Ali Şeriati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, s. 83. 
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için şart koşulması, yani komünist ülkülerin gerçekleşmesi için, çalışmanın temel 
olarak gösterilmesi rastlantısal değildir. Bu amaca ulaşmak için üç ilke belirlenir: 

1. Ağır endüstrinin kurulması esasına dayalı olarak hızlı bir şekilde endüst
rileşrnek 

2. Lenin'in "Kapitalizm (bu konuda) örnek alınabilir," şeklindeki sözüne uy
gun olarak, toplumu mümkün olduğu kadar sıkı bir tekno-bürokrasi esa
sına dayalı kurumlaşma sürecine sokmak. 

3. Rekabet yaratmak, ücretler arasındaki denkliği yok etmek, idari yönden 
yetenekli olan ve mesleki yönden nitelikli kimseleri maddi ve manevi 
yönden teşvik etmek. 

Şeriati, tıpkı Hegel ile Marx'ı birleştirmeye çalışan Garaudy gibi şöyle de
mektedir: 

İslam dini, bir dünya görüşü ve ekonomik asaletten oluşan güçlü bir alt yapı
ya sahiptir. Ekonomik asalete de sahip olan bu alt yapının, Batı'daki alt yapı
lardan farkı nedir? Farkı şudur: İslam'da ekonomi bir araçtır, asıl hedef insanın 
eğitilip tekamüle ulaştırılmasıdır. İslam'da Allah maddi ve tabii olgularda ara
mr. Ahlak, olgunluk ve tekamül, sadece ekonomik servet ve güç sahibi olan 
toplumlarda bulunabilir. Bu, benim savunduğum görüştür. Bundan dolayı ben, 
İslam'ın materyale (maddeye) dayanan bir idealizm olduğunu söylüyorum.33 

İnkılapçı ve Sosyal Adaletçi: Ebu Zerr el-Gıf<irf 

Şeriati daha öğretmen okulunda 18 yaşında bir öğrenci iken Mısırlı Cevdet es
Sahhar'ın İnkılapçı ve Sosyal Adaletçi Ebu Zerr el-Gıfari adlı eserini genişlete
rek Farsçaya çevirir. İslam mektebinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri 
olan Ebu Zerr'in, Şeriati açısından ayrı bir önemi vardır. Ebu Zerr, onun için ha
yatı boyunca örnek bir şahsiyet olmuş, dünya görüşünün şekillenmesinde önem
li bir rol oynamıştır. Şeriati sosyalizmin şiarı olan, "herkesten yeteneğine göre, 
herkese ihtiyacı kadar" ilkesinin 1400 yıl önce Ebu Zerr'in mücadelesinde görü
lebileceğini ifade ederek, onun bir 'sosyal adaletçi' olduğunu dile getirmekte
dir.34 Şeriati, Ebu Zerr'i, bu anlamda, kendi İslam düşüncesinde örnek bir insan 
olarak gösterir. Ona göre, özellikle şu anki İslam toplumu için, bir Ebu Zerr, 
yüzlerce Molla Sadra'dan, ve İbn Sina'dan daha önemli ve daha hayatidir.3' 

Ebu Zerr, hayatını, mal stoklayan ve 'İslami zekat' vermekle sınıfsal sömü~ 
rüye şer'! kılıf uyduran Emevi iktidarına karşı mücadeleyle geçirmiştir. Ümey
yeoğullarının ilk halifesi Osman, ritüellerin yerine getirilmesine dayanarak, 
"Herkes İslami zekatını verdi. Bundan sonra eğer bir tuğlası altından, bir tuğ
lası da gümüşten bir saray veya köşk yaptırsa, Allah'ın, bizim ve halkın hoş
nutluğunu kazanır," görüşünü ileri sürer. Ona, bu aklı veren ise, eski Yahudi 

33 Ali Şeriati, Kapitalizm, çev. Yakup Arslan, Dünya yayıncılık, İstanbul 1994, s. 70. 
34 Ali Şeriatİ, EbO Zerr, çev. Salih Okur, Tebliğ Yayınları, istanbul 1987, s. 18. 
35 Ali Şeriati, İslam Şinasi III, s. 50. 
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halıarnı Ka'bu-1 Ahbar'dır. Buna karşılık Ebu Zerr, Kur'an'ın kenz (sermaye) 
ayetini* okuyarak, meselenin, belirlenmiş zekat miktarını vermek olmadığını, 
asıl meselenin sermayedarlık meselesi olduğunu; ayette, serverin neden belirli 
ellerde yığılarak, halk için harcanmadığının sorgulandığını vurgulamaktadıf.36 

Şeriati'ye göre, Ebu Zerr'in önemi Batı için Spartaküs'ün önemi gibidir. Ken
disi de bir köle olan ve kölelerin özgürlük hareketinin önderi Spartaküs, M.Ö. 
70'li yıllarda önderliğini yaptığı kölelerin Roma'ya karşı savaşında hayatını kay-

. betmiştir. isyan hastırılır ancak Spartaküs adı, köleci egemenler için korkulan 
bir simge olarak kalır. Köleci toplumun tarihçileri bile onun adından saygıyla 
bahsetmek zorunda kalırlar. Kölelerin sömürülmesine dayanan düzen ise, hız
la değişime başlar. Zira kölelik kurumu, artık yeterince ekonomik değildir ve 
yeni sömürü yolları aramak zorunda kalırlar. Köleler sömürüye karşı insanlık 
onuru mücadelesi vermişler ve bunun sonuçlarını da almaya başlamışlardır. 
Bu, insanlığın tarihteki gerçek kazanımlarındandır. 

Şeriati, İslam'ın -zannedilenin aksine- ölümden sonraki bireysel kurtuluş 
için riyazet, cefa ve. yoksulluğu öneren bir din olmadığını, toplumcu bir din ol
duğunu belirterek şöyle demektedir: 

Benim İslam'ım, Osman ve Abdurrahman [b. Avf]'ın İslam'ı değil, Ebu Zerr'in 
İslamı'dır. Ebu Zerr'in şiarı, servet yığmaya, halkın yoksullaştırılmasına ya da 
sömürülmesine elverişli bir ortamın hazırlanınasma karşı çıkmaktır. Yani Ebu 
Zerr'in şiarı: "Ey iman edenler, halıarnların ve rahiplerin çoğu, insanların ma
lını haksızlıkla yerler ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gü
müşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyenleri elim bir azapla müjdele!"** 
ayetincieki durumun İslam toplumunda oluşmasına karşı çıkmaktı.37 

• Ey iman edenler, baharnlar ve rahiplerin çoğu, insanların malını haksızlıkla yerler ve insanları 
Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü stok edip de Allah yolunda harcamayanları elem 
verici bir azapla müjdele. O gün, bu biriktirdikleri, cehennem ateşinde kızdırılarak onların alın
ları, yanları ve sırtları dağlanacak. .. (9. Tevbe, 34-35). 

36 Ali Şeriati, İslam Şinasi III, s. 62. 
•• 9. Tevbe, 34. 
37 Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 59. İbn Haldun, Mukaddinıe'sinde Mes'udl'den şunları aktarır: 

"Sahabeler, Osman'ın halifeliği çağında gayrı menkul ve para toplamağa başladılar. Öldürüldü
ğü günde hazinedarlarının elinde Osman'ın 100 bin dinarı ve 1 milyon dirhemi vardı. Vadi'I-Ku
ni ile Huneyn ve başka yerlerdeki çiftlik gibi gayrı menkulleri 100 bin dinar kıymetinde idi. Os
man öldüğünde arkasında pek çok deve ve at bıraktı. Zübeyr öldüğünde arkasında 50 bin di
nar, bin at, bin tane köle bıraktı. Talha'nın Irak'taki mülklerinin !,>Ünlük geliri bin dinar, Serat 
tarafındaki mülklerinin geliri bundan daha çoktu. Abdurrahman b. Avf'ın ağı! ve ahırlarında bin 
atı, bin devesi, 10 bin koyunu vardı. Öldükten sonra arkasında bıraktığı serveti varisieri arasın
da bölünürken, servetin dörtte biri 84 bin dinarı buldu. Zeyd b. Sabit arkasında baltalarla par
çalanarak bölünecek derecede çok altın ve gümüş bıraktı. 100 bin dinar kıymetincieki diğer ser
vet ve gayrı menkulleri bunun dışındadır. Zübeyr, Basra, Mısır, Kufe ve İskenderiye'de konak
lar yaptırdı. Talha, Kufe'de konak yaptırdı. ... " Halife Osman hakkında Dr. İrfan Aycan'ın Yaku
bl'den aktardığı şu olay oldukça fikir vericidir: "Hz. Osman, Medine hazine görevlisine gelerek, 
Hakem b. Eb1'l-As'a Beytulmai'den bir miktar para vermesini emretmiş, Beytulmal memuru da, 
'Ben, sizin veya ailenizin hazine memuru değilim, ben Müslümanların hazine memuruyum,' di-



84 islamiyat V (2002), sayı 2 

Kıst ve Adalet 

Şeriatİ, İslam'ın ekonomi konusundaki anlayışını açıklarken, ·Ku'ani bir kavram 
olan 'kıst'ın hukuksal anlamdaki 'adalet' kavramından farkını ortaya koyar: 
Adalet, bir toplumun birey ve grupları arasındaki bireysel ve grupsal tanınmış
lığı bulunan hukuk temelinde sosyal ilişkilerin yasal biçiminden ibarettir. Kıst 
ise, herkesin veya her grubun, toplumda üstlendiği rol karşılığında maddi-ma
nevi ürünler ve sosyal imkanlar toplamından aldığı gerçek paydır. 

Adalet, yasal ve formel kaidelerin yerine getirilmesidir. Örneğin, bir işçiyle bir 
günlüğüne 10 milyon TL. ye anlaşılmış ve günün sonunda kararlaştırılan ücret 
ödenmişse, adalet gerçekleştirilmiş demektir. Bu kararlaştırılan ücretten kesinti 
yapılması haksızlıktır (hukuka aykırıdır). Eğer mahkemeye gidilir ve ödenmeyen 
ücret alınırsa adalet sağlanmış olur. İşçi de iş saatinden çalarsa aynı şekilde iş
verene haksızlık etmiş olur ve onun da mahkemeye başvurma hakkı doğar. Bu, 
yasal (fıkhi) durumdur. Burada yasalar doğru düzgün işletiliyorsa, hakimlerimiz 
dürüstçe işlerini yapıyorlarsa, kimse kimseye zulmedemez ve adalet korunur. 
Ancak, kıst açısından durum farklıdır. Evet doğru, 8 saatlik çalışmanın karşılığı 
olarak kararlaşrırılan ücret ödenmiş ve ülkedeki resmi düzenlemeye göre de bu 
kadar saatlik çalışmanın karşılığı verilmiş olabilir. Ancak, onun 'pay'ı (kıst) ger
çekte bu mudur? İşin resmi fiyatı 10 milyon TLdir; ancak, değeri (belki) 20 mil
yon TL.,dir. İşçi böyle bir durum için mahkemeye gidip itirazcia bulunamaz. Pe
ki ne olacak işçinin ödenmeyen 10 milyon TL.sine? İşte bunu soran kıst'tır. 

Adalet sessiz ve mutlu olduğunda kıst'ın itiraz ettiğini ve öfkeli olduğunu 
görüyoruz. ( ... ) Kıstın yargı ve adalet sistemiyle bağı yoktur; mülkiyet düze
ni ve ekonomik alt yapıya aittir ... Ürettiğinden fazla kar sağlayan kişi, bu 
fazla miktarı başkasının payından almış demektir. Russel'ın ifadesiyle, "Sa
yın lord! Bu kadar serveti ve varlığı elde etmek için doğma sıkıntısından 
başka ne zahmet çektiniz?" ( ... ) Adalete sahip olabilmek için yargıda reform 
yapmak gerekir; kıst içinse, ekonomik alt yapıyı değiştirmelidir. Kıst ancak 
mülkiyet düzeninde sosyal bir devrimle mümh.indür.38 

Görüldüğü gibi, Şeriati'ye göre, mesele, Osman ve Ka'bul Ahbar'ın öne sÜr
düğü gibi, sadece fıkhi bir formalitenin yerine getirilmesinden ibaret değil, ide
olojiktir (akidevi} Şeriati, Hz. Ali'nin Sıffin'de kendisine karşı savaşan Mu'aviye 
taraftarlarını ]faşıdin olarak adlandırdığını dile getirerek, bunun sosyal, siyasal 
ve ekonomik hir nitelendirme olduğunu ifade etmektedir. ~aşıdin, adalet karşıt
ları anlamındadır. Kur'an'da ise, Müslümanların asli sorumluluğu, adaleti (kıst) 
ayakta tutmak olarak belirlenmiştif.39 Dolayısıyla, konu ideolojik/akidevldir. 

yerek hazine kapısının anahtarlarını Hz. Osman'ın önüne atmıştı. Hz. Osman ona, 'Sen bizim 
hazine memurumuzsun, verdiğimizi alırsın, sustuğumuza da susarsın,' cevabını vermiştir. Bunun 
üzerine hazine memuru görevini bırakmış ve yerine Zeyd b. Sabit tayin edilmiştir" Muaviye b. 
Ebi Sufyan, Fecr Yayınları, Ankara 1990, s. 104. 

38 Ali Şeriati, İsianı Ekonomisi, s. 170 - 171. 
39 Ali Şeriatİ, İsianı Ekonomisi, s. 149, 153. 
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Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve 
insanlardan adaleti (kıst) emredenleri öldürenler: işte onlar için acıklı bir 
azabı müjdeleJ4o 

Özel Mülkiyet 

Şeriati, İslam'da özel mülkiyetin ancak emek karşılığında olabileceği görüşün
dedir. Buna örnek olarak; Hz. Ömer'in, Kur'an'daki, "İnsana çabasından baş
kası yoktur"* ilkesi gereğince, arazi sahibi bir kimsenin üç yıl boyunca onu ek
meden elinde bulundurması durumunda başkalarının bu araziyi ekmeye hak 
kazanacağı şeklinde hükmettiğini, göstermektedir. Yine, Osmanlı ve diğer İs
lam ülkeleri arazi hukukuna göre, aynı şekilde arazisini üç yıl süreyle boş bı
rakan kişinin elinden arazisinin alındığını hatırlatmaktadır. 

Bu bakımdan, kişisel iş ile üretilmemiş olan, Allah'ın yarattığı doğal kaynak
lar ve madenierin genel mülkiyeri vardır. Dolayısıyla, mülkiyet yanlızca iş 

temelinde gerçekleşir ve yanlızca çalışan insanlar mülkiyete hak kazanırlar. 
Bu nedenle, esasen, işin hizmete sokulması için sermaye üzerine mülkiyet 
olmasının bir anlamı yoktur. Mülkiyet bu şekilde, insanın kendi kazandığı 
üzerindeki hakkı anlamına gelmektedir. Şu halde mülkiyet sahibi işçidir.4ı 

Şeriati'ye göre, tevhidl dünya görüşünde her şeyin (güç, kutsallık, ilim, ira
de ve mülkiyet) gerçek sahipliği, herkes reddedilerek [la], yanlız ve yanlız Al
lah'a [illa] verilmiştir. Her bilgi, her durum, her olgu, her bağlantı ve her aitlik 
Allah ile ilişkili olarak anlam kazanır ve Allah'la ilişkili olarak gerçekliği var
dır; başka türlüsü sahtedir, aldatıcıdır. Şeriati'ye göre, esasen, İslami dünya gö-

40 3. Alu İınran, 21. 
• 53. Necm, 39. 
41 Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 143-145. Şeriati, İslam'ın dünyadan yüz çevirme ve bir miskin 

yaşantısı önermediğini, aksine "Meaşı (geçimliği) olmayanın meadı (ahireti) da olmaz," şeklinde 
meadı, maddi yaşama bağladığını belirtmektedir. Zira, doğru dürüst ekonomileri olmayan top
lumların, doğru dünist kültürleri de olmayacaktır. Ekonomik bozukluk, ardından, ahlaki bozul
mayı da getirecektir. Dinin bir ideoloji olarak okunuşuna karşıt düşünceleriyle tanınan, liberal 
ve felsefi gelenekçi (traditionalist) fikirlere sahip İranlı düşünür Abdulkerim Suruş, "Şeriati, din
dar insanların, dindar olduklan için, mükemmel, sıhhatli, refah içinde ve onurlu bir hayata ve 
çok ileri bir siyasi görüşe sahip olmaları gerektiğine inanıyordu," dedikten sonra, "benim görü
şüm şudur: Ahirete yönelik olmaktan, belirli bir dünyevi teori ortaya çıkmaz," diyerek 'dindar
lık'tan, 'ahirete yönelmek' anlamı çıkarmaktadır. Oysa Şeriati'nin düşüncesinde böyle bir 'din
darlık' tanımlamasının yeri yoktur. Kanaatimizce Suruş, bu sonuca, gerçekte Şeriati'nin düşün
celerinden ziyade, iran'da mevcut egemen rejiınle olan sonıniarını Şeriati'ye yansırarak ulaşmak
tadır. Suruş, dinin işlevine ilişkin olarak; dinin, belirli soıulara cevap vermek ve belirli dertlere 
derınan olmak için geldiğini, insanlan putçuluktan ve batı! olandan uzak tuttuğunu belirterek, 
"Dinin yaptığı en önemli iş, insanlara Allah değil, kul olduklarını öğretmektir", " ... başka bir nok
ta da, dinin, aslında bizim zihin ve aklımızı kurtarmak için gelmiş olmasıdır," demektedir. Dine 
böylesi büyük anlamlar veren Suruş, Şeriati'ye, 'dini dünyevileştirınek' gibi bir eleştiri getirmek
tedir. Sunış'un sözlerinden, dünyevilikten kastının 'siyasallık' olduğu açıktır. Ancak, 'kulluk', 
'putçu uktan/batıldan sakındırma', 'aklı koruma' gibi ifadelerin ne denli siyasal önermeler oldu
ğu da açıktır ("Abdulkerim Suruş ile Söyleşi, Özgürlük, Adalet ve Dindarlık", Aıya dergisi 26 ve 
29 Ekim 1998'den çev. Sami Oğuz, Birikim Dergisi, İstanbul 2000, sayı 147, s. 60). 
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rüşünde bireysel mülkiyetİn anlamı yoktur. Bireysel mülkiyet, İslam'da temeli 
ve tanımı bulunmayan, Roma hukukundan gelme bir kavramdır. Sonraları, İs
lam kültürü ve fıkhının, bazı dönüşümler veya sapmalarla, mevcut düzenierin 
çıkarıyla uzlaştığı doğrudur. Ama tevhidl dünya görüşü ve İslam'ın ideolojisi ile 
uyum içerisinde bulunan fıkıhta bireysel mülkiyet, Roma hukukunda söz ko
nusu olan şekliyle (mülkiyetin, insanla mülk edinilen arasındaki ilişki olduğu 
ve insanın mülkü ile ilgili olarak her türlü kullanım hakkına sahip olduğu an
lamda) aynı anlama gelmemektedir. İslam'da mülkiyet sadece ve sadece Al
lah'a ait kabul edilmiştir. "Her şey Allah'ındır." Bu anlamda, hiçbir şey hiç kim
senin değildir. Dolayısıyla, mülkiyet bu şekilde Allah'a has kılınınca özel mül
kiyet ortadan kaldırılmış ve gerçek anlamı hukuki açıdan da Allah'a ait kabul 
edilmiş demektir. Bundan sonra, "Allah her şeyin malikidir" ilkesinden hareket
le mülkiyetİn bilimsel bir tanımı ve teorik açıklaması yapılabilir. Yani inanç ve 
gerçeklik açısından Allah'a ait olan mülkiyetin bilimsel ve nesnel aitliğinin ne 
anlama geldiği izah edilebilir. Daha önce açıkladığımız gibi, Şeriati, Allah'ın 

yeryüzündeki temsilcisi ve yansıması olarak toplumu göstermektedirler. 

( ... ) İslami dünya görüşünde Allah'ın temsilcisi ise, halktır. Dolayısıyla, Allah'a 
ait olan gerçek mülkiyet realitede halka aittir. 'Allah'ın' evi, 'Allah'ın malı', 'Al
lah yolunda infak' ve sosyal, genel mülkiyerle ilgili şeylerin tamamı, İslam'da, 
Allah nedeniyle, Allah için ve Allah'a ait olan mallar, eşyalar ve davranışlar ola
rak tanımlanır. Nitekim Ebu Zerr (bu tanımın en iyi yorumcusu), Muaviye( ... ) 
için şöyle yorumlar: Mal Allah'ındır, nesnel realitede ise, mal insanlarındır; be
nim, senin, Hasan'ın, Hüseyin'in değildir. Bundan dolayı, Allah'ın mülkiyeti, bi
reylerin mülkiyetinin reddedilmesi ve toplu mülkiyetin gerçekleştirilmesidir.42 

Top/umcu bir Tanrı Tasavvuru 

Şeriati, insanın Tanrıyı, insanlaştırdığı oranda anlayabileceği görüşünde olup, 
toplumcu bir Tanrı düşüncesine sahiptir ve soyut bir Tanrı anlayışının, ege-
menlerin tanrısı olduğunu söyler: · 

Bu nedenle, Tamıyı gökten yere indirdiğimiz, bir muhatap haline getirdiği
miz oranda anlayabiliriz. ( ... ) seçkinler ve ruhaniler dışında kimsenin yol 
bulamadığı, hepsi de egemen sınıftan olan ruhanilerin beyinleri, ilimleri ve 
dini bilgileri dışında halk içinden hiçbir ruhun ve duygunun ulaşamadığı 
Tanrı, gökten ve melekGri alandan sokağa gelmeli, benim ve senin yoksul
luk sofrana oturmalı, arş-ı kibriyadaki makamı, yetimin yanağında zulümle 
akıtılan selden sarsılmalı, bir mazlumun boynuna zulüm çizgileri çizen bir 
kırbaçtan gazaba gelmeli, tarih boyunca yeryüzünün varisi olan ve insana, 
tanrılık tahtına, tanrılığa, büyük tanrıyla yakınlığa egemen olan yeryüzünün 
tüm galiplerini bir yana fırlatmalıdır."43 

42 Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 202. 
43 Ali Şeriati, İslam Şinasi I, s. 262. 
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Şeriati'ye göre İslam, Allah'ı hep, bir çatışmanın tarafı olarak gündeme getir
mektedir. Bu Allah, toprumsal hayatta tarafımızı da açıklamaktadır. Böyle bir 
Allah tasavvuru ve buna bağlı bir tevhid anjayışı da, insanları, 'Ailah'a inanan' 
ve 'AIIah'a inanmayan' olarak zihinsel ayrımın aksine, bu sınıfsal çatışmadaki 
yerine göre Allah'a inananları bile birbiriyle karşı karşıya getirebilmektedir.44 

Böyle bir Tanrı tasavvuru bizi, Tamıyı bilim-teknik yoluyla ispat etmeye ça
lışmak gibi bir kompeksten de kurtarmaktadır. Çünkü toplumcu Tanrının var
lığı, bilim-teknik konusu değil, ideolojik - varoluşsal bir konudur. Onu bir do
ğa olayını keşfeder gibi keşfetmek veya bir yanlış bilginin yanlışlığını ispatlar 
gibi, var olmadığı sonucuna varmak şeklinde bir durum asla olamaz. 'İslam Bi
lim'in konusu 'ilahiyat'ın aksine, Tanrının 'ne'liği değil, toplumsal, sınıfsal çatış
mada hangi safta yer aldığıdır. Ve O, gerçek, inkar edilemez, yok sayılamaz 
Tanrı, insanlığın tarihsel mustazaf (ezilen-sömürülen) ve müstekbir (sömüren
aşağılayan) çatışmasında 'doğanın' ve 'fıtratın' tarafsız kalmayışıyla apaçık bir 
şekilde mustazaflar safında yer almaktadır: 

Yeryüzünde zayıf bırakılanlara lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, 
varis kılmak, onlara yeryüzünde bir mekan vermek, Firavun'a, Haman'a ve 
onlardan olan askerlerine korktukları şeyi göstermek istedik.45 

Tarih Felsefesi Olarak Habil-Kabil Çatışması 

Şeriati'ye göre, tarih boyu süregelen bu sınıfsal savaş; elit sınıftarla ezilen halk 
arasında sürekli ve uzlaşmaz bir sömüren-sömürülen, müstekbir-mustazaf ça
tışmasından ibarettir.46 "Bu savaş, sonradan barışa yönelebilecek özel bir çağ
da, özel bir devrede, özel bir çatışma temelinde ortaya çıkmamıştır. "47 Peygam
berler tarihi bu mücadelenin tarihidir4s ve kıyamete dek devam edecektir. Do
layısıyla bu çatışmanın nedeni, teknik bir yanlışlığa veya bir bilgi eksikliğine 
dayanınamaktadır ve yapılacak akademik izahlada giderilecek bir sorun da 
değildir. Sorun ezeli ve ebedi bir kan davası olarak ahlaki ve ideolojiktir. Ha
bil ve Habil soyunun davasıdır. 

Şeriati, Kur'an'daki Habil-Kabil kıssasını, bu sınıf çelişkisi açısından, bir ta
rih felsefesi olarak yommlamaktadır. Buna göre Kabil, bireysel mülkiyerin ve 
tarımsal dönemin temsilcisidir. Habil ise, bir çobandır ve hayvancılık dönemi
nin, mülkiyet öncesi ortaklık döneminin temsilcisidir. Bu ikisi arasındaki kav
ga, Ademoğullarının tarih boyu süregelen ezen-ezilen, egemen ve mahkum sı
nıflar çatışmasının hikayesidir. Şeriati bu yorumları Kabil'in Tanrı için sunağa 
buğday takdim etmesinden ve dolayısıyla çiftçi olmasından, Habil'in ise suna
ğa bir deve getirmesinden ve dolayısıyla çoban olmasından çıkarmaktadır. 

44 Ali Şeriati, Kur'an'a Bakış, s. 27. 
45 28. Kasas, 5-6. 
46 Ali Şeriati, İs/am Ekonomisi, s. 32. 
47 Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 27. 
48 Ali Şeriati, İs/am Ekonomisi, s. 33. 
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İlkel komünal (Habil!) dönemde tüm tabiat kaynakları (deniz, orman, hay
vanlar vb.) tüm kabilenin emrindedir. Üretim kaynakları (o zaman için araç
ları) eşit olarak herkesin kollektif malıdır. Tarımın öğrenilmesiyle, toplumsal 
alt yapı değişmiştir ve sınırlı tabiat imkanlarının bir bölümünü kendine ayı
rıp başkalarını ondan uzak tutma, yani özel mülkiyet dönemi başlamıştır. 
Daha önce insan toplumunda birey yoktur. Birey, kabilenin kendisidir. Ta
rımla birlikte, herkesin kardeş olduğu bu yekpare yapı bölünür.49 

Tevhid ve Şirkin Sosyolojisi 

Şeriati, Allah Kur'an'da, " ... halkın Rabbine, halkın Melikine, halkın İlahına sığı
nırım"* derken; rabbi'n-nas ifadesiyle, halkın efendiler sınıfının halk kitlesine 
egemen olan 'efendi' gücünün; ik:nci ayette, meliki'n-nas ifadesiyle, egemen sı
nıfın 'mülkiyet' gücünün; üçüncü ayette de, ilahi'n-rı-ls ifadesiyle, kendilerini 
Tanrı'ya dayandırarak meşruiyet sağlayan ruhaniler sınıfının 'uluhiyyet' gücü
nün olumsuzlandığı, yorumunu yapmaktadır. Böylece, bu üç güç Allah'a özgü 
kılınarak, halka egemen olan üç sınıfın veya bireylerin, böylesi güçlere sahip 
olduklarını ileri sürmelerinin tanrılık iddiasında bulunmak anlamına geldiği ifa
de edilmiştir. Şeriatİ şöyle der: 

49 Ali Şeriatİ, İslam Şinasi I, s. 50. Bizce Şeriati'nin bu hikayeyi yorumlamasında sonuç olarak doğ
ru bir amaçlaması vardır; ancak, bnı zorlamalara gitmektedir. Habil-Kabil kıssasında bizce asıl 
anlarılmak istenen, 'meşruiyetin kaynağı' sorunudur. Bu ne demektir? Tevrat'ta, Kabil'in adağının 
kabul edilmemesine öfkelenmesine Allah şöyle cevap vermektedir: "Niçin öfkelendin? ve niçin 
çehreni astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mi? (adağın kabul edilmeyecek mi) ve eğer 
iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır ... " Dolayısıyla, burada olumsuzlanan çiftçilik 
veya Kabil'in sunağa buğday başağı getirmiş olması değil, Kabil'in, ihtiraslı, hegemonik kişiliği ve 
davranışlarıdır. Dahası, iki kardeş arasındaki anlaşmazlıkta asıl sorunun toplumsal/siyasal önder
lik, yani iktidar sorunu olduğunu düşünüyoruz. Zira, Allah'ın, kurbanını kabul ettiği kişi, aynı za
manda Allah'ın yeryüzündeki meşru temsilcisi anlamına gelmekte, meşruiyeti onaylanmış olmak
tadır. İki kardeş arasındaki sorunun, tek kız kardeşle hangisinin evleneceği tartışmasından çıktı
ğı şeklindeki bilgiler açısından da, hayvanlar aleminde toplu yaşayan bazı hayvan türlerinde sü
rü liderliğinin aynı zamanda eş seçiminde de belirleyici olduğu bilinmektedir. Hayvanlarda lider
lik veya eşe sahip olma, güç üstünlüğüne göre olmaktadır. Kıssada geçen iki karganın kavgası 
sonucu birinin eliğerini öldürmesi, bu anlamda yorumlanabilir. Ancak, kargaların kavgası belki 
sadece bir yiyeceği paylaşaınamaclan olsa da, Şeriati'nin Marksist felsefe doğrultusunda kıssadan 
çıkardığı arilam bizce zorlamadır. Allah, Kabil'in adağının kabul edilmemesine öfkelenmesine, 
"Niçin öfkelendin? ve niçin çehreni astın? Eğer 'iyi clavranırsan' o yükseltilmeyecek mP (senin 
adağın kabul edilmeyecek mi?)" diyerek sorumluluğu onun çiftçiliğine değil, ahlakına bağlamak
tadır. Dolayısıyla, meşruiyelin kaynağı da böylece üstün ahlak olarak belirlenmektedir. Kur'an'
da Hz. Peygamber'in peygamber seçilişiyle ilgili olarak, "Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun de
ğilsin .... Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahbk üzeresin" (68. Kalem, 2-4) , 'enilmektedir. Ancak, 
Habil-Kabil kıssasında, sonuç olarak, anlatılanın toplumsal yapının sınıflaşmasına yol açan bir ge
lişmenin olduğu kesindir: ''Bu, 'sosyal yaşamın yeni' ilişkisinde kartaUar ve leş yiyiciler (kıssada 
kargalar) bütün zayıf kuşların kolunu kanadını kirmış ve cın'ları kovalamıştır. Göçmen kuşlar gi
bi ahenk içerisinde ve aynı sesi veren, çöllerin bağrında, ırmak boylarında, deniz sahillerinde ha
reket halinde bulunan toplum, şimdi özel ve tekelci mülkiyet murdarı başında vahşice ve kin gü
derek bu onu vahşice öldürür, o da bunu gagasıyla clidikler" (İslam Ekonomisi, s. 43). Ali Şeri
atİ, İslam Sosyolojisi, çev. Kenan Sökmen, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 98. 
114. Nas, 1-3. 
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İslam, sürekli olarak "Hüküm ancak Allah'ındır", "Din tümüyle Allah'ındır" 
ve "Mal Allah'ındır" diye yinelemekle, İbrahim] tevhidin baltasını, halka ege
men olan sınıf şirkine ve üçlemeye, yani siyasi istibdada, ihisadi istismara 
ve din! eşekleştirmeye indirmeye çalışmaktadır.5° 

Şeriati, Kur'an'da, "Hüküm Allah'ındır", "Yeryüzü Allah'ındır", "Mal Allah'ın
dır" gibi ifadelerde Allah ile halkın özdeş oln asından hareketle, toplurucu bir 
sonuca varmaktadır. Şeriati, bunun aksine, Mu'aviye'nin kendisini Allah ile öz
deşleştirerek, "Mal Allah'ın, ben de Allah'ın Halifesiyim (Zillu'llah fi'l-arcj.: Al
lah'ın yeryüzündeki gölgesi); o halde, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak mal 
Allah adına benimdir," demeye getirdiğini, bunun farkında olan Ebu Zerr'in ise, 
Mu'aviye ile tartışarak, insanların kazanımlarını Ümeyyeoğulları için gasp et
mekle suçladığını belirtmektedir. • Şeriati, Peygamber'in 'ümmi' olmasının, da
ha önce başka dini düşünceleri tanımadığı ve okuma yazma bilmediğiyle ilgili 
olmaktan çok, toplumdaki sade kişiliğine, aristokratik veya dinsel anlamda bir 
özel statü taşırnamasına ilişkin olduğunu kaydetmektedir. 

Tevhid risaleti, özgürlük ve eşitlik risaletidir; tarihe ve insanın yazgısına 
egemen olan çatışma ve ayrılmaya birlik bağışlama risaletidir. Tevhid risa
leti, tutsak yığınların kurtuluş risaletidir; yeryüzünün süreğen lanetlilerine 
veraset bağışlama ve zamanın mustazaflarına izzet bağışlama risaletidir. Bu 
yüzden, tevhid Tanrısı, elçisini ümmiler arasından seçmektedir; kitle arasın
dan, tarihin en yoksun kurbanları arasından. Çünkü elçi, onların yanı başın
da olmalıdır. Aristokratların, yöneticilerin, filozofların, ariflerin ve toplumun 
seçkinlerinin diliyle değil, kitlenin diliyle, halkın diliyle konuşmalıdır. Çünkü 
onun muhatabı halktır. Çünkü onu gönderen, halkın Tanrısıdır, halkın Rab
bi'dir, halkın Melikidir halkın Dostudur.51 

50 Ali Şeriati, İslam Şinasi I, s. 226. 
• Tarihe baktığımızda Doğu'da da Batı'da da bütün egemenlerin kendileri için aynı felsefi izahı 

yaptıklarını görüyoruz. Tanrı'dan, bu imtiyazı, yani vekaleti almak için insanlar Tanrı'yla akra
balık bağları kurmuş, (aristokrasi) oğullar ve kızlar icat etmiş, aracılar (ruhbanlar, putlar vb.) 
koymuştur. Hint-Aryan inanışına göre, hükümdar, insan suretine girmiş büyük bir kutsiyettir. Mı
sır'da kral, Ra ve Horus'un bir tezahürüdür. İran'da hallar Işık tanrısının bir tezahürüdür v~ Jin 
adamı sınıfına dayanırlar. Alman ve kuzey prenslerinin kökeni, İskandinav iyilik tanrıianna da
yanır. Eski Türkler'de Hakan yeryüzünde Tanrı'nın gölgesidir. Japonya'da imparator, güneşin 
oğludur. Pagan Roma'da imparatorun, 'pontifeks maksimus', yani 'baş rahip'lik sıfatı vardır ve 
ölen her imparator tanrılar panteonuna dahil olur. Aristo: "Krallar liyakatlerini ortak kültün 
rabipleri olmalarına borçludurlar," der. Yahudiliğe göre İsrailoğulları diğer milletlerden ayrı 
olarak Tanrı'yla akrabalığı olan üstün bir ırktır. Hıristiyanlıkta par Allah'ın oğlu İsa'nın veki
lidir. İslam'da seyyidlik kavramıyla hükümdarlar, Peygamber'in soyuna karışmaya çalışmıştır. 
Şia'da bütün teori Peygamber'in soyu üzerine kurulmuştur. İran'ın fethinden sonra, son im
parator Yezdicerd'in kızı Şehribanu ile Peygamber torunu Hüseyin'in evlenmesinden Şii-İrani 
bir kutsal soy icat edilmiştir. Selçuklu hükümdan Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin kızını zorla 
alarak, kendi soyunu Peygamber soyuna dahil etmiş ve İslam dünyasına hakim durumuna gel
miştir. Yavuz Sultan Selim, 'kutsal emanetler'i İstanbul'a getirmekle bilafeti de getirmiştir. Os
manlı anayasasına göre padişah, zillullah fi'l-arz olarak layüs'eldir, vb. 

51 Ali Şeriati, İslam Şinasi I, s. 231. 
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Tevhid! dünya görüşünde insan ırkı yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak ya
ratılmıştır ve bu özellik, tüm insanlar için eşit oranda devredilemez bir hak ve 
yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün devredilmesi, dolayısıyla, 'insan olmaktan fe
ragat edilmesi' veya hakların gasp edilmesi sonucudur ki, yeryüzünde fesat çı
kar, kan dökücülük baş gösterir. • Tevhid, bütün varoluşu tek bir özde topla
yarak çelişki ve çatışmayı kaldırırken, toplumsal olarak da, sınıfsal ayrışmayı 
kaldırmaktadır. Yaratıcının çokluğu ise, yaratılanların çokluğunun açıklayıcısı, 
kutsayıcısı, ezeli: ve ebed! göstericisi olmaktadır. Şirkte tanrıların çelişkisi, in
sanların çelişkisini doğal ve tanrısal göstermektedir.5z 

İbrahim putları kırıp putperestliğe karşı kıyam ederek sadece Babil halkını ya 
da Ur şehri halkını, bu fikir ve hurafesinden kurtarınakla kalmadı. Bilakis, İb
rahim, insanlık tarihinde meydana gelen o büyük aldatıcı mekanizmayı, din 
ve tanrılar adına yeryüzünde kurulmuş zulüm sistemini insanlara birtakım ya
lanlarla kabul ettirmenin karşısında dimdik durdu. Belli bir sınıfın ortaya çı~ 
kardığı işkence, zulüm, mahrumiyet, kan dökücülük ve zorbalık karşısında 
ebed! mücadeleyi başlattı. İbrahim, insanlığa kölelerin ömür boyu köle kal
mayacaklarını, efendilerin de ömür boyu efendi kalmayacaklarını öğretti.ö3 

Farklı putlara tapınak, farklı farklı sosyal yapılara sahip olmakla eşanlamlı
dır. İşçi-patron, alt sınıf-üst sınıf, köle-efendi olmak gibi. Putperestlik, sınıflı top
lumsal yapı demektir. Bir sınıf açken diğer bir sınıfın tok olmasıdır. Bir kesim 
hukuki haklardan mahrum kalırken diğer bir kesimin ise bütün haklardan ya
rarlanabilmesidir.s4 Puthanedeki ilah, !isan-ı h~lliyle şöyle demektedir: 

Senin, toplumda mevcut sınıflar arasında şöyle şöyle bir mevkiin var. Yani se
nin içinde bulunduğun statü seni zorla getirip yerleştirdikleri veya senin olma
yan bir statü değildir. Bilakis bu, onu yaratıcılar mecmuasının icat ettiği ve ge
rekli gördüğü bir mevki olup, bu mevkii ilahlar ve din felsefesinden oluşan iki 
unsur oluşturmuştur. Sen kendi konumuna kötü gözle bakamazsın, isyan ede
mezsin, mevkiini değiştirmek için çalışamazsın, eğer kendi ilahına şükretmez
sen ilahların ortaya koyduğu ilmin hikmet ve felsefesine ihanet etmiş olursun.5s 

Şeriati, şirk dininin kaynağının iktisadi olduğu görüşündedir. Çünkü şirk di
ni bir azınlığın servet sahibi olmasına ve çoğunluğun yoksun kalmasına dayan
maktadır.s6 Bu nedenle şirk olgusu, mülkiyede birlikte doğmuş ilahlardan olu
şan bir mekanizmadır. Bu sistem içerisinde ilahlardan her biri belli derecelere 
sahiptir. Birinin hamurdan, ·birinin yakuttan, birinin tahtadan ve bir diğerinin 
altından vb. olması ilahlardaki bu sınıfsal farklılığın bir göstergesidir. Tevhid 

• 2. Bakara, 30. 
52 Ali Şeriati, İslam Şinasi I, s. 40. 
53 Ali Şeriati, İbrahim İle Buluşma, çev. A. Eymen Reyli, Fark Yayınları, İstanbul, s. 30. 
54 Ali Şeriati, İbrahim İle Buluşma, s. 32. 
55 Ali Şeriati, İbrahim İle Buluşma, s. 29. 
56 Ali Şeriati, Dine Karşı Din, çev. Hüseyin Hatemi, işaret Yayınları, İstanbul 1993, s. 27. 
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ise, bütün bu sınıfsal farklılıkları kaldırarak herkesin tek ilaha sahip olduğunu, 
toplumun bütün kesimlerinin insan olmakta eşit olduğunu ifade etmektedir.s7 

Tevhidin sosyolojisi, sosyal eşitliği gerçekleştiren bir düzen olmasıdır. Şirk 
ise, daima sosyal tefrikayı ve sınıf çatışmasını izah eden bir din hüviyetinde
dir. Bu, daima, sınıfların diğer sınıflara; ırkların diğer ırklara; milletierin diğer 
milletiere üstünlüğünün izahı olmuştur. 'foplumun bazı sınıflarının aşağılanma
sının, mahkum edilmesinin ve diğer sınıfların ise faydalanmacılığının, zati ve 
ırksal efendiliğinin, yüceliğinin açıklamasını üstlenmiştir.ss 

Tanrılar hiçbir zaman büyük yaratıcının karşısında yaratıcı olarak çoğalma
mışlardır. Tersine, Rabbu'l-erbab, Rabbu'l-envas, Rabbu'n-nas olarak, büyük 
yaratıcının çevresinde çoğalmışlardır. Dolayısıyla şirk, yaratıcı olarak tek bir 
ilahı tanımaya engel değildir. Cahiliye dönemi Arapları gibi Firavun da, fizik 
ötesine inanıyor, mukaddeslerine saygı gösteriyordu, tannlara tapıyordu. Fakat 
tanrılık savında bulunurken şöyle diyordu: "En e rabbukum el-a 'la, yoksa Ene 
!Jalil~ukum el-a 'la, dememişti. Yani ben sizin yaratıcınızım dememekte, büyük 
efendinizim, efendilerinizin efendisiyim ve hayatınızın ve halklarınızın yazgısı 
benim elimdedir," demekteydi.59 

Dolayısıyla şirk, yaratma ve yaratıcılıkla değil, 'rab'lıkla gelmiştir. Bu nedenle, 
şirk tanrılarının hiç birinin adı, yaratıcı anlamına gelmez; hepsi baba, sahip, sul
tan, üstün, müstebit, egemen, mütekebbir, muktedir, mazhar vb. anlamlara sa
hiptir. Bu, şirk tanrılarının, şirk rablerinin tecellisi olduklarını göstermektedir. Tan
rılar, gökte, yeryüzü efendilerinin halkla ilişkilerinden çoğalıp yorumlanmış hali, 
yeryüzü efendilerinin birer yansımasıdır. Yeryüzünde 'biz', hakim-mahkum, efen
di-köle, varsıl-yoksul vb. sınıflara bölünürken, gökte de tek tanrı bölünüp parça
lanır. Efendilerin şahsında rububiyet sıfatı tecelli ederken, alt sınıflara itaat, dilli 
bir veeibe olur. Böylece, tanrıya kul olan, gerçekte, egemen sınıfa kul olmuştur.60 

57 Ali Şeriati, İbrahim İle Buluşma, s. 32. 
58 Ali Şeriati, Makaleler, s. 53-54. 
59 Ali Şeriati, İsl<ım Şinasi I, s. 225. 
60 Ali Şeriati, İslam Şinasi I, s. 253-255. 
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~rk düşünce tarihindeki fikir akımları, 19. yüzyıldan bugüne kadar belirli 
1 problemler etrafında doğmuş ve çeşitli mecralarda seyretmiştir. Türk düşün

ce tarihinde gözlenen çeşitli fikir akımlarının beslendiği ve bugünkü varlıklarını 
borçlu olduğu bu zemin, bugün de, tarihselliğini ve güncelliğini korumaktadır. 
Ancak, Türk düşünce tarihinin, yeterli derinlikte ve kapsamlı olarak ele alınma
yışı, Türk modernleşmesinin henüz sağlıklı olarak değerlendirilememesiyle de 
bağlantılı olabilir. Türk düşünce tarihinde, aydın veya entelektüel olarak adlandı
rılan düşünürlerin bağlı oldukları düşünce yapılarının kapsamlı olarak karşılaştır
malı bir analizinin yapılması, Türkiye'nin son yüzyıldaki değişme serüvenine bağ
lı olarak, bu düşüncelerin, içinde doğdukları toplumsal şartlarlarla olan bağlantı
larını ve dünyadaki düşünce akımlarıyla olan etkileşimlerini ortaya koyacaktır. 
Dünyadaki örneklerine bakarak Türkiye'de de yapılan sağ-sol, ilerici-muhafaza
kir gibi nitelendirmelere, ülkemizin koşullarında; laik, milliyetçi, sosyalist, dinci 
vb. kavramiaştırmalar da girmektedir. Şüphesiz, düşünce akımlan ve bunlarla 
ilişkileri içinde aydınlarımızın bu tarzda nitelendirilmeleri, analiz kolaylıkları sağ
layabilmektedir. Ancak, bu sınıflandırmalara uymayan, birçok düşünceyle sentez 
ilişkileri bulunabilen aydınlarımız da vardır. Bu aydınlar arasında 'Müslüman Ana
dolu sosyalizmi' düşüncesiyle Nurettin Topçu, müstesna bir yere sahiptir. 

Nurettin Topçu, 1909 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise öğreniminden sonra, 
Avrupa burslarına başvurur ve kazandıktan sonra gittiği Fransa' da, önce Bordea
ux Lisesi'nde psikoloji öğrenir. Fransız fılozofu Maurice Blondel ile olan kişisel 
dostluğu, onun felsefesi temelinde Topçu'nun 'hareket felsefesi'ne katkı sağlar.ı 

'Hareket felsefesi', 18. yüzyıldan beri Batı'da gelişen materyalist-pozitivist akımların karşısında 
insanlığın kurtuluşunu, ahlaki ve manevi değerlerin yükselişinde gören spiritüalist bir felsefe akı
mıdır. Bu felsefenin kurucusu Fransız filozofu Maurice Blondel (1861-1944)'dir. 
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Bordeaux Lisesi'nden sonra Strasbourg Üniversitesi'ne geçer ve burada; felse
fe, ahlak ve sanat tarihi çalışır. Daha sonra Sorbonne'da felsefe doktorasını ve
rir. Fransa'daki çevresi, ağırlıklı olarak, Batı uygarlığının ahlaki ve toplumsal 
eleştirilerini yapan Hıristiyan mistik düşünür ve yazarlada doludur. Yine Fran
sa'da, Anadalucu hareketinin önemli düşünüderi olan; Remzi Oğuz Arık, Ziya
eddin Fahri Fındıkoğlu gibi kişilerle yakın ilişkileri olur.z Türkiye'ye döndükten 
sonra göreve başladığı Galatasaray Lisesi felsefe öğretmenliği (1934), idealist
liği nedeniyle, farklı yerlerde sürgünlerle devam eder. Bu arada, 1939 yılında 
başlattığı Hareket Dergisi, düşüncelerini açıklayabileceği önemli bir zemin ol
muştur. Bergson üzerine yaptığı "Sezginin Değeri" adlı doçentlik teziyle üni
versiteye yönelmiş, kısa süre, Hilmi Ziya Ülken'in eylemsiz doçentliğini yap
mıştır.3 1975 yılında vefatma kadar, düşüncelerinden hiçbir şekilde taviz ver
meden, ülkede yaşanan bütün gelişmeleri yakından takip eden, kendine göre 
onları tahlil eden, eleştiriler getiren yazılar kaleme almıştır. 

'Hareket felsefesi'nin metodunu ve kavramlarını tasavvuf ve ahlak açısından 
değerlendirmeye çalışan, Anadolu insanının sosyal hayatını anlamak amacıyla bu 
felsefeden faydalanan Nurettin Topçu; Türk milletinin, bütün kurumlarıyla birlik
te nasıl bir devlet ve toplum düzeni kurması gerektiği hususunda Anadolu mil
liyetçiliğini ve sosyalizmi savunmak suretiyle, döneminde farklı bir aydın tablo
su çizmiştir.4 Topçu, bütün entelektüel hayatını, Anadolu Türkleri tarihinden ha
reketle, döneminin siyasi, ekonomik, ahlaki, dini yapısını ve bu yapılardaki de
ğişmeleri anlamaya adamış, kendi açısından da bir takım modeller önermeye ça
lışmıştır.5 Anadolu milliyetçiliğinin doğal bir sonucu olarak düşündüğü sosyaliz
mi; her türlü düzensizliğin ve karmaşanın kaynağı olabilecek, otorite ve sorum
luluğu yok edecek bir anarşizm yerine, Allah'ı insanda tanıyan, Allah dışındaki 
bütün otoriteler karşısında anarşist, Allah karşısında ise itaati benimseyen bir is
yanı; insanı kendi bencilliğine mahkum eden bireycilik yerine, şahsiyetçiliği sa
vunan Topçu, Anadolu Türklüğü ile İslam'ın bir sentezini yapmaya çalışmıştır.6 

Nurettin Topçu, düşünce tarihimizde, Anadalucu akım içinde değerlendiri
liyor. Onun, Türkçülere ve İslamcılara karşı diğer Anadolucularla paylaştığı or~ 
tak tavır; bu iki hareketi, ütopik yönleri bakımından eleştirmesidir.7 Topçu'nun, 

2 Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, İs-
tanbul 1992, s. 46-47. 

3 Mustafa Kök, "Önsöz", İsyan Ahlakı, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, s. 10. 
4 Ali Osman Gündoğan, "Nurettin Topçu", Doğu Batı, (Mayıs-Temmuz 2000), sayı: 11, s. 104. 
; Gündoğan, agm., s. 90. 
6 Gündoğan, agm., s. 104. 
7 Anadolucu akım, mütareke yıllarında, Mükrimin Halil (Yinanç) başkanlığında, Turancı tarihçilik 
anlayışına karşı başlamıştır. Geniş ve belirsiz bir coğrafyada, diğer Türkçe konuşanlarla kurula
bilecek ütopik bir Türkçülük yerine, Anadolu'da belirli bir sınırda Türk varlığını tarihsel kader 
birliği kapsamında muhafaza etmelidir.Daha sonra, Mustafa Şekip, M. Şemseddin Günaltay gibi 
düşünürler, İslam ile milliyetçiliği kaynaştırarak, Anadoluculuk hareketine yön vermiştir. Bkz. 
Öğün, age., s. 23-45. 
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savunduğu 'Anadolu-İslam cemaatçiliği'* ile, o günün şartlarındaki sosyalizm 
akımından; cemaat içindeki bireye, şahsiyeti ve iradesi itibarıyla tanıdığı özgür
lükle, mesleki içtimai akımından; ve başka ülkelerdeki gelişmelerden, kendimi
zi yaziaştırmadan nasıl yararlanacağımıza ilişkin görüşleriyle, batılılaşmacı 

akımdan daha ileri bir fikri merhaleyi ve daha gerçekçi bir fikri tavrı temsil et
tiği söylenebilir. Bu açıdan, Topçu'yu belirli bir fikir akımı içinde değerlendir
mek yerine, kendine has düşünce sistemi bulunan bağımsız bir düşünür ola
rak kabul etmek daha isabetli görünmektedir.s 

Bu tezin anlaşılabilmesi için, onun, çalışmalarında ortaya koyduğu bakış 
açısından ve kullandığı kendine has terminolojiden hareket etmek gereklidir. 

Topçu'nun 'Müslüman Anadolu sosyalizmi'nin genel esasları, komünizmin ve 
kapitalizmin dışında, ahlakı esas alarak, sosyal adalet, milliyetçilik ve maneviyar
çılığa dayanmaktadır. Bu sistemde, Anadolu insanının -islam'ın ruh ve ahlakına 
sahip olarak- bütün hayat kuvvetlerinin, ferdi menfaatlerden ve ihtiraslardan 
kurtarılacağı, millet selameti yolunda toplu olarak seferber edileceği öngörülür: 

Anadolu'nun içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan; şuursuzca bir batılı
laşmadan; Tanzimat'tan beri gelen ve aydınların, bizi tahrip edecek batılı fi
kirleri yurda ithal etmelerinden; yanlış milliyetçilik anlayışlarından; dinin 
yanlış anlaşılması ve anlatılmasından; yabancı hayranlığından ve pragmatiz
min benimsenmesinden ötürü, bizde, komünizm kendisine bir zemin bula
bilmektedir. Materyalist, ihtilalci, anarşist bir komünist tehlikeden bizi koru
yacak olan; ruhçu, devletçi,.muhafazakar, otorite sahibi bir sosyalizmdir.9 

Nurettin Topçu'nun, asla gerçek bir inkıHlpçılık olarak görmediği Batılılaşma, 
şuursuz bir taklitçilikle, Türkiye'nin kendi öz değerlerine uymayan bir toplum 
yaratmıştır. Bu çerçevede, o, Cumhuriyet dönemi milliyetçilik anlayışını, Gö
kalp'in pozitivist yorumlanyla ortaya çıkan maddeci bir milliyetçilik olarak de
ğerlendirir. ıo Ona göre; millet bir realite, milliyetçilik bir ideal dir. Topçu, millet 
konusunu Bergson'un zaman ile ilgili düşüncelerini esas alarak değerlendirerek; 

"Milleti; kökleri mazide, gövdesi halde bulunan, dalları ve yaprakları İstik
bale uzanan, geçmişte, halde ve gelecekte, hatıraları, temayülleri ve tasav
vurlarıyla birleşmiş bir varlık" olarak tanımlar. Milleti yaşatan hayati kuv
vetler geçmiştedir. ama bu kuvvetler hali suladıktan sonra kaybolmazlar ve 
geleceği de yaratırlar.ıı Milliyetçiliği, milletinin menfaatlerini düşünen, ken
di evinden önce köyünü ve şehrini yükseltip güzelleştiren, cemiyeti ve mil-

• Anadolu İslam cemaatçiliği (Muhammed Sarıtaş'ın kavramı tanımlaması); 'Müslüman Anadolu sos
yalizmi' tabiri, Nurettin Topçu'nun daha çok tercih ettiği tanımlamadır. Bkz. Nurettin Topçu, Ah
lak Nizamı, Dergah Yayınları, İstanbul 1997, s. 25. 

8 Muhammed Sarıtaş, "Nurettin Topçu'nun Fikir Dünyası", Nurettin Topçu'ya Annağan, ed. Ezel 
Erverdi, Dergah Yayınları, İstanbul 1992, s. 88. 

9 Topçu, Ahlak Nizamı, s. 158. 
ıô flurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, İstanbul 1970, s. 23-27. 
ıı Topçu, Alıfak Nizamı, s. 150. 
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!eti için yaşadığına inanan, nefsini cemaate adamış olan insan olarak belir
tir. Topçu, böyle bir milliyetçiliğin, Müslüman Anadolu sosyalizmini savun
ması gerektiğini düşünür. Biz, Anadolu'nun coğrafyasında İslam'ın ruhunu 
yücelten ve toprağın çehresine İslam'ın ruh ve karakterini sindiren ruhçu bir 
milliyetçilik davasına bağlanıyoruz. 12 

Kendisine özgü milliyetçilik tanımlamasından sonra, toplumda giderek kay
bolan gerçek İslam ahlakına ilişkin yorumlarda da bulunur. Topçu, zengin ve fa
kir kesimler arasında milli gelirin haksız bölünmesinin doğurduğu olumsuzlukla
rı çeşitli örneklerle zikreder ve Müslümanların bu konudaki kayıtsızlıkianna şid
detli eleştiriler yöoeltir. Bu durumun, dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandı
ğını her yazısında vurgulayarak, şeriatın, dini hayatın kaynağı olmadığını, din 
karşısında belirli devirlerin yorum biçimi olduğunu belirtir. Her devrio gerçek 
icaplarına uyma kabiliyeri olan İslam dini; softa, hurafeci ve falcılardan ibaret bir 
grubun elinde, bu yüksek değerlerinden sıyrılmıştır. 13 Dinin güzel değerlerinin bu 
kesimlerin elinde katiedildiği ve bütün kirliliklerin üzerine dindarlık elbisesinin 
giydirilerek din hayatının pazara çıkarıldığı eleştirisiyle, çözümler önerir : 

Davamız, İslam ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmaktır. Her tarafı 
hörmetsizlikle tarümar edilen bir cemaate hörmet, her uzvu haksızlıkla ya
ralanan bir hayata hakkaniyet, her hareketi hemcinsine zulüm olan bir in
sanlığın kalbine sevgi ve merhamet doldurmak istiyoruz.14 Evvela insana kıy
ınet vermemiz lazımdır. Kur'an'ın, insanı eşref-i mahlukat sayan hükmüne 
hörmetten başka kurtarıcı yolumuz yoktur. 15 Gerçek dini hayat, ahlakımızia 
beraber yetim ve yoksuldur. Din adamlarımız, cemaatın dertlerine uzanmak
tan, Allah kullarının kalbine yaklaşmaktan bile habersizdirler. Ancak hasta
nın, yoksulun, garibin, yerimin ve bu yerim milletin sahibi ve kurtarıcısı olan
lar, İslam ve seta.met dininin sahipleridir. Mezhep, üstad, efendi kavgasında 
birbirini yiyenler, Allah kulluğunun manasını ve gerçek iman yolunu kaybet
miş olanlardır. Bunlar, din şekline bürünmüş hırsiarının kurbanlarıdır.ı6 

Nurettin Topçu, yoğun bir şekilde, dinsel hayatın şekiki ve dogmatik yapı
sına karşı çıkarken, örnek aldığı, Anadolu'da önceki devirlerde yaşayan Mevla-. 
na ve Yunus Emre gibi mutasavvıfların yorumladığı sufi düşüncedir. İnsanın 
kendi iştihalarını reddedip, başka insanların sefaletierine uzanan ıstırabı için 
başkalarının da sorumluluğunu yüklenmesi, kendisiyle beraber kurtarılacak 
ruhlar da araması olarak gördüğü bu hareket, sonsuzluğa da kapıları açacaktır. 

Nurettin Topçu, Anadolu milliyetçiliğini ve gerçek ahlak temeline dayalı İs
lam dinini, kendisine özgü ideal toplum felsefesini oluşturmada hareket nokta
sı olarak alırken, toplumun şuursuzca teslim olduğu kapitalizmin, tüketim hırs-

12 Topçu, age., s. 158. 
13 Topçu, age., s. 79. 
14 Topçu, age., s. 174. 
15 Topçu, age., s. 28. 
16 Topçu, age., s. 29. 
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larıyla dolu, sefaletle inleyen ve birbiriyle kavga edecek duruma getirilen kit
lelerin komünist düşünce için zemin hazırladığını belirtir.17 

Bu kapsamda, Topçu'nun eserlerindeki en çarpıcı bölümler: kapitalizme, li
beralizme ve emperyalizme yönelik eleştirilerdir. Dünyadaki toplumsal felaket
lerin, kültürel tahribatların, insanın değerini madde karşısında ezen, onu ya
bancılaştıran kapitalist sistemden kaynaklandığını ileri sürer. İnsanlar arasında 
zamanla var olan mülkiyet ve iş bölümü farklılaşması, sanayileşmeyle birlikte 
yeni boyutlar kazanarak, eşitsizliği artırmıştır. Mülkiyerin giderek ferdileşmesi 
ve herkesin başkalarıyla bir rekabet ortamına girmesi, insanlar arasındaki ser
vet ve geçim farklılıklarını büyütmüştür. Büyük sermaye, sanayileşmeye para
lel olarak, insanı insan yapan bütün değerleri ortadan kaldırmış; maddi kazanç 
hırsları, insanı kendine yabancılaştırmış; en üstün değer olan emek, makine uy
garlığının çarkları arasında ezilmiş gitmiştir. Kapitalizmi önemli bir felaket ola
rak niteleyen Topçu, soğuk savaşın milliyetçi çevrelerde egemen kıldığı komü
nizm düşmanlığı edebiyatından çok farklı bir çizgiye ulaşır. Anti-komünizm 
vurgusu Topçu'da da vardır; fakat, Topçu, komünist hareketleri, kapitalizmin 
insan üzerindeki yıkıcı tesirleriyle açıklar. Sahipsiz bırakılan fert, büyük ser
mayenin esareti altında, ister istemez müesseselere karşı isyana mecbur olu
yor ve bu hareketten komünizm doğuyor.1s 

Komünizm, ekonomik eşitlik davasıdır; başkalarıyla eşit olma arzusu, her 
insanın kalbinde yer bulan bir idealdir. Bu nedenle komünistler, sistemleri
nin halk arasında propagandasını en çok bu temeli müdafaa ederek yapı
yorlar. Ancak, komünistler, ilk bakışta pek haklı gözüken bu davayı müda
faa ederken, hürriyetimizi elimizden alıyorlar.ı9 

Halbuki, insanoğlunun sanayileşme öncesinde iş bölümü ve çalışmasına gö
re paylaşım, aralarında fazla farklılaşma olmayan, adalet ve eşitliğin sağlana
bildiği dönemler olarak değerlendiriyor. Topçu'ya göre, sanayileşmeyle birlik
te, teknoloji ve onun insana hakim olmasıyla, kazanç vasıtaları ve gelirler ara
sındaki eşitsizlikler artmış, ezilen insanların sırtından, bu araçları kullanan in
sanlar daha büyük birikimler elde etmişlerdir.ıo 

Komünizmin kaba maddeciliği gibi, kapitalizmin maddeyi tanrılaştıran de
ğerleri ile inhisarcı iktidarının, büyük insanlığa karşı koyan iledeyişi bir an 
evvel durduıulmalıdır. Komünizmin ortadan kaldırılmasına gelince, bunun 
için daha çok şeyler yapılması lazım geliyor. Komünistler, milli hayatımızın 
bütün meselelerine, Anadolu'nun bütün dertlerine dokunuyorlar. Biz, bu 
meselelerin kaba maddeciliğin eliyle değil de, insanlığa inanan ıuhun ve Al
lah'a çevrilen imanın eliyle halledilmesini istiyorsak, bunları kendi mesele-

17 Topçu, ~ıge., s. 181-186. 
18 Topçu, age., s. 272. 
19 Topçu, age., s. 32. 
ıo Topçu, age., s. 37-38. 



98 islamiyat V (2002), sayı 2 

lerimiz olarak ele almalıyız .... Millet vücudunun yaralarma dokunmaktan, bu 
yaralan tedaviden biz vazgeçersek eğer, bu hatalı davranışlarla, millet var
lığını onlara terk etmiş olunız.ıı 

Topçu, komünistlerin Anadolu'da istismar ettiği problemleri, onlara bırak
madan, kalplere uzanan şefkatli ellerimizle tedavi etmenin gerekliliğini, bazı 
önerilerle birlikte savunur. Öncelikle, insana değer vermemiz gereklidir. Bu 
noktada, gelir adaletsizliğini gidermenin önemi üzerinde durur.ız Mill1 devlet, 
ruhçu sosyalist nizarn içinde, üretim ve tüketimi de denetlernek görevini yük
lenecektir. Kooperatifçilik esasına dayanan devlet sosyalizmi, toplumsal daya
nışmanın ve ahiakın yaşatılmasında en etkili yoldur. Çünkü kooperatifçilik, 
emek ile sermaye arasındaki çelişkileri sona erdirecek, çalışana, karşılığı hak
ça verilecektir. "Ruhçu bir sosyalist düzene muhtaç oluşumuzun sebepleri; iş
sizlik, haksızlık ve bunların hepsinin önünde, bizi eğilmeye mahkum eden 
kudretsizliktir; bunların yanında, bizleri herhangi bir yönde kurtuluşa götüre
bilecek otoritenin yokluğudur. "23 Topçu'nun teklif ettiği devlet, sosyalist bir ik
tisat sistemine sahip olacak, toprak reformuyla, toprak davasını çözmüş, iş ve 
ferdi mülkiyet meselesini adaletli bir şekilde halletmiş olacaktır.z4 

Nurettin Topçu'nun en çok eleştirilen tarafı, 'sosyalist' ve 'sosyalizm' terim
lerini kullanarak, kendisine özgü bir Anadolu sosyalizmi görüşünü savunması
dır.2; Eserlerinde, sosyalizm ve maddeci komünizm arasındaki farklılıkları vur
gulayarak, bu konudaki yanlış anlamaları karşılamaya çalışır. Kuşkusuz, Top
çu, 'Marksist' anlamda bir sosyalizmi savunmaz. Bu tür sosyalizm, ruhi varlığı 
ve ferdi iradeyi reddeden, milletin hayat kaynaklarını hiçe sayan, eşitlik adına 
insan hürriyetlerini harcayan, kini kinle yok etmeye çalışan, iptidai anlamda bir 
eşitlik güden hasta ruhlara hitap etmektedir.26 Nurettin Topçu'nun savunduğu 
sosyalizm anlayışının 'ruhçu' sıfatını taşıması, toplumsal sorunlar üzerinde, ma
nevi belirleyicilerin tartışılmaz yerini vurgulamak kaygısından kaynaklanmak
tadır. Ruhçu devlet sosyalizminin başarıları, şu veya bu derecede iktisadi ba-

21 Topçu, age., s. 27. 
22 Topçu, age., s. 29. 
23 Topçu, age., s. 164. 
24 Nurettin Topçu, Devfet ve Demokm.5i, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, s. 177. 
ı; Süleyman Seyfi Öğün, sosyalist düşüncenin kendisine özgü düşünürü Mehmet Ali Aybar ile Nu

rettin Topçu'nun görüşleri arasında yaptığı karşılaştırmada ilginç benzerlikler üzerinde durmak
tadır. Öğün'ün, çalışmanın nihayetinde, Aybar'ın kendi bağımsız ideolojik değişkenini, yani sos
yalizmini milliyetçiliği ile; Topçu'nun kendi milliyetçiliğini ise, sosyalizm ile örtüştürmesi ilginç
tir. Aybar'a kızanlar, onun tam bağımsızlık ilkesinde somutlaşan milliyetçiliğine kızıyor. Çekos
lavakya'nın Sovyetler tarafından işgalini ödünsüz bir fikir namusu içinde kınadığı için, onu af
fedemiyorlardı. Topçu ise, bırakın sosyalizmi, sos diyenlerden bile şüphetenilen soğuk savaşın 
kar:ınlığı i<;inde, İslamın hak ve adalet değerlerini ancak milll bir sosyalizmin karşılayabileceği
ni, komplekssiz bir şekilde, her yerde söylüyordu. Milliyetçi ve mukaddesatçı dostları onu, bi
rer birer terk ettiler. Bkz. Süleyman Seyfi Öğün, "Zor Zamanda İlkeli Düşünmek ya da Nuret
tin Topçu ve Mehmet Ali Aybar", TOrkiye Giinliiğii, (Bahar 1993), sayı: 22, s. 29. 

ı6 Topçu, Ahlak Nizamı, s. 235-237. 
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şanlar sağlamakla sınırlandırılmaz. Ruhçu sosyalizm, ana ilkelerini İslam dinin
den alacaktır. "Topçu'nun Anadolu milliyetçiliği ve İslam'ın kendisi olarak gör
düğü sosyalizmi, daha çok İslamcılığa yakın olarak değerlendirilebilir."27 

Topçu, dünya görüşüne karşı çıktığı ideolojilerde eleştirdiği maneviyat ek
sikliğini, bilimin dinden bağımsızlaştırılması konusunda da tekrarlar. Bilimcilik 
dediği bilimin fetişleştirilmesine, insan yabancılaşmasını derinleştirdiği gerek
çesiyle karşı çıkar.2s İnsanın değeri, Topçu'da, her türlü ideolojik tartışmanın 
üstündedir. İnsanı, en değerli ve hürmet gösterilmesi gereken bir varlık olarak 
değerlendirir. "Ahlaklılığın ilk temeli, insanın her şeyden önce, dünyalardan de
ğerli, hürmete layık olduğunu kabul etmektir. "29 

Nurettin Topçu, ülkesinin kalkınması ve gelişmesi için, farklı düşünceler 

arasında ilginç sentezler yapabilen, kendisine has bir entelektüeldir. Topçu, ta
viz vermez kişiliğiyle, yaşadığı dönemde Türkiye'de Batılılaşmanın ortaya çı
karttığı sonuçları, kendi toplumsal bünyemizde gözlemleyebilmiş ve entelektü
el sorumluluğu içinde çözümler üretebilmiştir. Bu noktada, Türk toplumunda, 
dindar insanlardan milliyetçi kesimlere, sıradan vatandaştan entelektüel kesi
me, gördüğü bütün yanlışlıkları, ikiyüzlülükleri hiçbir şeyden çekinmeksizin 
açıklamaya ve kendi sentezini bütün bu düşüncelerden çıkartmaya devam et
miştir. O, Batı'da sanayi medeniyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosya
lizmi; insana değer veren, manevi değerlerle toplumsal barış ve dayanışmayı 
ön plana çıkaran, toplumsal kurumlarda değişiklik yapmayı amaçlayan bir sen
teze vardırmaktadır. Böyle bir sosyalist iktisadi anlayışa, dini argümanlar da 
bulmaktadır. Sosyalizmin eşitlik idealini, kapitalizmin acımasız sömürüsü ve 
eşitsizliği karşısında, kendi toplumumuzun ruhuna uygun İslamcı ve milliyetçi 
bir estetikle kaymıştırmaya çalışmıştır. O böyle bir sosyalist iktisadi anlayışa, 
özeilikle İslam dininden etkin destekler bulabilmektedir. Arafta kalan bir Türk 
düşünürü olarak, vefatma kadar sahip olduğu dergide, yazılarını kararlılıkla 
sürdürmüştür. İnsanların yersiz iltifatlarına ve şöhrete hiçbir zaman iltifat et
mediğini, görevini sessiz ve derinden yapabilmiş olmanın huzuru içinde bu 
dünyadan göçtüğünü biliyoruz. 

27 Gündoğan, agm., s. 96. 
28 Topçu, Kültür ve Medeniyet, s. 54. 
29 Topçu, age., s. 37. 
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I. Medeniyet Tartışmaları Üzerine 

B
atı toplumları karşısında yenik düşen Doğu toplumları, aşağı yukarı üç 
yüzyıldır, yenik düşmelerinin nedenlerini araştırmakta; yine üç yüzyıldır, 

Batı toplumlarına erişebilmek ve dahası onları geçebilmek için de Batı bilim
selliğini ve çağdaşlaşmayı esas almaktadırlar. Zaman zaman Batı'yı acemlte 
taklit etmekte, zaman zaman da modernite ile kendi öz değerleri arasında uiu
sal birleşim yollarına başvurmaktadırlar. 

Doğu toplulJllarında Batı'ya teslim olmamak, dahası Batı'yı geçmek için Ba
tı bilim ve teknolojisini ve hatta Batı kültürünü kendi ulusal yapılarına -kendi
lerinin ulusal yapılarını bozmadan- aktarmada yadırganacak veya ayıplanacak 
bir durum da yoktur. Nedeni ise, Batı ve Doğu toplumları arasında bilimsel 
kültür ve teknolojik kültürün sürekli alışveriş içinde olmasıdır. Dahası, bugün
kü Batı uygarlığının ve bilimsel gelişiminin kökeninde Doğu uygarlığının da 
hayli katkısı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Gustave Le Bone, 

... uygarlığın gelişme şekillerine ait gerçekler uzun süre bilinmez olarak kal
sa da keza bazı Batılı tarihçilerce Yunanlıların büyük bir uygarlığın tarih 
sahnesine hazırlanmadan birdenbire çıktıkları düşüncesine kapılsalar da, bu 
teoriler artık gerçeği yansıtmadığı bilinen bir durumdur. Yunan uygarlığın
dan çok önceleri, bu uygarlığın tohumunu Keldanilerin, Mısırlıların ektiği 

. bugün için bilinen bir gerçektir. 

Yunan uygarlığı için Keldani ovalarından Nil boylarına kadar dört beş bin 
yıllık bir ön çalışma evresi gerekmektedir. Yani Yunan uygarlığının kayna
ğı Yunanistan değil, Asya ve Kuzey Afrika'dırı. 

Asya'nın uygarlığın başlangıcı olduğu konusunda büyük idealist, Sultan Ga
liyev'in ardılı, aynı zamanda şarkiyatçı olan Elçibey ise şu görüşleri ileri sürer: 

1 Gustav Le Bon, Tarih Felsefesinin Bilimsel Yasaları, Ufuk Yayınları, İstanbul 1999. 
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... Çağdaş tarihçilik her taraflı araştırmalarından toplam böyle bir sonuca gel
miştir ki, en kadim medeni insan meskeni Ceyhun ve Seyhun (Amu-Derya ve 
Sir-Derya) çaylarının havzası, Aral Gölü'nün etrafı ve Turan ovalığı olmuştur. 
Dünyada medeniyet ilk defa burada merkezileşmiştir. Daha doğrusu; Doğu 
Türkistan'dan Hazar Denizi'nin sahillerine dek olan arazi dünyanın en kadim 
medeniyet merkezi olmuştur. Buna göre de, bir vakitler "Tarih Şumerden baş
lıyor" dediğimiz halde, indi tarih Orta Asya'dan "Turandan başlıyor" demeyi 
tarih ilmi bizden talep etmektedir .. Hiç de tesadüfi değildir ki dünyanın büyük 
sembollerinden olan sekiz bucaklı ya da sekiz çıkıntılı yıldız, dünyanın bü
tünlüğünü gösteren baş ayak budalar ve başka en kadim numuneler; son yıl
larda gerçekleştirilen kazılar hep bu araziden çıkarılmıştır. Bu ilk medeniye
ün meydana geliş ve var olma tarihi M. Öncesi X-VI binli yıllara aittir. 

Dünyanın ikinci kadim medeniyetinin toplandığı merkez; Hazar'ın batı sa
hillerinden başlayarak batıya doğru Kür-Araz ovalıkları, Kızılüzen boyu ve 
Urmiye gölü etrafını ihata eder. Ve M. Öncesi VII-II binlere dayanır. 

Tarih bakımından Şumer üçüncüdi.ir. Dicle ve Fırat'ın havzası, yukarı kıs
mı, Patan dağlarının batı eteklerinden Arabistan salırasının kuzey doğusuna 
kadar olan alanı içine alır. M. Öncesi IV-Il biniikiere bağlanır. 

Bu bakımdan Akclenizin doğusu ve Nil havzası (Mısır) dördüncü (M.Ö N-I bin
likler), Hind-Quanq çaylarının arası beşinci (M.Ö. III-I binlikler) merkez sayı\ır.ı 

Batı medeniyetine kaynaklık eden Yunan medeniyeti, kaynağını Nil havza
sından (Mısır medeniyetinden) aldığına göre, beşinci kUŞak medeniyerin mem
balarından beslenmiş olması gerekir. 

Yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi, Doğu ve Batı toplumları ara
sında dünden bugüne kadar gerek teknolojik alanda gerekse düşün alanında sü
rekli bir biçimde alışveriş olagelmiştir. Yukarıda söylemiş olduğumuz gibi bunda 
yadırganacak bir durum yoktur. Yunan uygarlığının dağınasına büyük katkıları 
olan Mısır ve Mısır öncesi uygarlıklar nasıl yadsınamaz ise, İslam uygarlığının oluş
masında büyük katkıları olan Yunan uygarlığının (Aristo 'Muallim-i Evvel' ve Sok
rates'in), keza Hind ve Çin uygarlıklannın (Budizm ve Konfıçyuscülük'ün) katkı
ları da yadsınamaz. Ancak şu da bir gerçektir; nasıl ki İslam uygarlığı için Aristo 
bir 'Muallim-i Evvel' ise, Farabi, İbn Sina, İbn Ruşd ve benzerleri de bugünkü Ba
tı uygarlığının oluşması ve gelişmesinde büyük kalkıları unutulmamalıdır. 

Dahası Kurtubalı İbn Ruşd (1126-1198); çeşitli düşünceleri ile Batı'da Röne
sans'ın hazırlayıcılarını büyük oranda etkilediği ve Kilise nasslarını sarstığı bi
linen bir gerçektir) Medeniyetler arası sıralama ve alışverişi burada kapatıp 
tekrar konumuza dönelim. 

II. Milliyetçilik ve Sosyalizm 

Doğu toplumlarında çağdaştaşmanın iki ayağı olmuştur. Bunlardan biri milli
yetçilik ve milliyetçiler diğeri ise sosyalizm ve sosyalistlerdir. Kısacası, Doğu 

2 Ebulfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, Ecdat Yayınları, İstanbul 1997, s. 16. 
3 İsmet Birkan, "İbn Rüşd Düşüncesinin Tarihteki Yeri ve Etkileri", Felsefe Düny-JSı 0994), sayı: ll, s. 57 
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toplumlarında gerek milliyetçiler gerekse sosyalistler çağdaşlaşmayı bağımsız
lık ve ayakta kalmak için olmazsa olmaz şartlardan biri olarak görürlerken, 
buna mukabil, Doğu toplumlannın gelenekçileri, çağdaşlaşmayı şiddetle ret yo
luna giderek tutucu bir yol izlemeyi yeğleyip, geleceğe kaı;ı:;ı geçmişe kapan
mışlardır. Salt gelenekçiler, çağdaşlaşmayı savunan gerek milliyetçi ve gerek
se sosyalist aydınları -kendi eski geleneklerini sürdürmek için- sömürgecilere 
jurnallemek ve teslim etmekten de çekinmemişlerdir. Nitekim Türkistan'da 'Ka
dimciler' (Tutucu-gelenekçiler) Çarların izin verdiği Şeriat mahkemelerine kar
şılık olarak 'Ceditçiler'i Ruslara teslim etmekten çekinmemişlerdir. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Doğu toplumlarında, modernizmin savunu
culuğunu yapanlar, daima milliyetçiler ve sosyalistler olmuş ve adeta milliyet
çilik ile sosyalizm Doğu toplumlannda iç içe girmiştir. Çünkü Doğu toplumla
rının sosyalist anlayışı ile Batı'da gelişen ve büyüyen sosyalist anlayış; mahiye
tleri itibanyla bambaşka anlayışları içermektedir. Batı toplumlannın sosyalist 
hareketleri işçi sınıfının sonuçta iyileştirilmesini hedef alırken Doğu toplumla
rında sosyalizm, daha çok, ulus devletleri, bölgesel işbirliği ve yardımlaşmala
rı ve ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerini esas alır. Kökeni sınıfsallık
tan çok, ulusaldır. Bunu da çağın ilk çeyreğinde sosyalizmi Doğu toplumları 
için doğru yönlendirmesini bilen 'Sultan Galiyev'e borçludur. Hemen hemen bi
lerek veya bilmeyerek Gal_!yev'in tezlerini benimseyen Mao Çin'i dahil Asya ve 
Afrika ülkeleri, sosyalizmi daima milliyetçilikle yan yana terennüm etmişlerdir. 
Hatta sosyalizmi Mao gibi, milliyetçiliğin yanında araç olarak da görmüşlerdir. 
Buna mukabil olarak da Türkiye'de Sultan Galiyev'in Batı kolu Mustafa Sup
hi'nin kaybından sonra Türkiye sosyalistleri veya sosyal demokratları, sosya
lizmi, bir ulusal bağımsızlık ve sömürgecilikten kurtuluş metodu olarak gör
mek yerine; maalesef, sınıfsal, etnik ve mezhebi kökenlerle birleştirme yoluna 
giderek adeta mandacılığın ve emperyalizmin bir aracı haline sokmuşlardır. 
Ulusal bağımsızlığın ve ülke bütünlüğünün garantisi olan milliyetçiliği sürekli 
dışlamış, diğer emperyalist güçlere jurnallemiş ve hedef göstermişlerdir. Bu, 
1980'lerin sonuna kadar böyle sürmüştür.. Bu bakış açısı demokratik bir sol 
söylem geliştirenlerde de önceleri böyle devam etmiş; hatta bunlardan bazıla
rı, 27 Mayıs 1960 anayasasının dibacesine 'milliyetçiliğin' konulmasına karşı 
çıkmış ve ilgili dönemde milliyetçiliği, 'çağı geçmiş' olarak nitelendirmiştir. Da
hası, Atatürk'teki çağdaşlaşma ve devrimci uygulamalan da modası geçmiş 
'gardırop devrimciliği' olarak nitelendirmekten de çekinmemişlerdir.* 

Türkiye solundaki bu milletten kopuk sosyalist ·anlayış, zaman içinde ger
çekler karşısında çözülmüş ve yerini ulusal sola veya Türkiye solundan 'Türk 
solu' gerçeğine bırakmıştır. Bugün artık gerek Kemal Tahir'lerin gerekse Attila 
İlhan'ların zorlayarak açtığı bir 'Türk solu'ndan, bir de 'kimliksiz, kişiliksiz Tür
kiye solu' olmak üzere Türkiye'de iki sol anlayiştan bahsetmek pekalii müm-

• İlgili dönemde sayın Bülent Ecevit de aynı anlayışı ifade ediyordu. 
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kündür. Türk solu milliyetçidir; başka bir söyleyişle, ulusalcıdır. Türkiye 'solu 
ise küreselcidir; kayıtsız şartsız Batıcıdır. 

Burada şunu belirtmekte yarar var: Doğu toplumlarında milliyetçilik hare
ketleri sanıldığı gibi burjuvazinin bir ürünü değil; tam tersine, kökünü tüm halk 
katmalarında bulan, bu nedenle de sağ· veya sol olarak nitelenmesi oldukça 
zor olan tarihsel bir sürekliliktir. Bundan dolayı da daima anti-emperyalist bir 
karakter arz eder. İşte bu yüzden bizdeki sol ve sağın oturduğu tabanı sınıf
sal olmaktan daha çok, ya mezhepsel, ya etnik ya da milli olmayan yerli ve 
yabancı sermayeye yakınlığına veya bağımlılığına göre değerlendirmek gere
kir. Meseleye bu açıdan baktığımızda Türkiye'deki toplumsal ve siyasal yapı
lanmaları yeni baştan değerlendirmemiz gerekir. Gerek sol tanımlamalar, ge
rekse sağ tanımlamalar Türk toplumsal ve siyasal yapısını belirlemekten ol
dukça uzaktır. Dolayısıyla da Türkiye'deki siyasal ve toplumsal yapıyı, ulusal 
yapıya yakın veya yanında olanlar ile yabancılaşmaktan, ulusal bir öze dayan
madan küreselleşmekten, beynelmilel çok kültürlülükten yana olanlar olarak 
ortaya koymak, sol ve sağ tanımlamalardan daha uygun olsa gerektir kana
atimdeyim. Dahası Türk mill! kurtuluş hareketini de bu görece sağ ve sol kav
ramlarının dışında, yukarıdaki biçimde algılamak herhalde daha uygun olur. 

Atatürk'ün Siyasi Parti Anlayışı ve Sultan Galiyev 

Nitekim, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk milliyetçiliğinin büyük ustası Mustafa 
Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluş safhasında Balıkesir Paşa 
Camii'nde 7 Şubat 1923 tarihli konuşmasında bu gerçeği ortaya koyar. O gün
den bugüne Türk toplumsal ve siyasal yapısında fazlaca bir şey değişınediği için 
konunun önemine binaen konuşmasının büyük bölümünü aynen aktarıyorum: 

... Bu milletin siyasi fırkalardan çok canı yanmış tır. Şunu arz edeyim ki, me
mali ki sairede fırkalar behemehal iktisadi maksatlar üzerine teessüs etmiş 
ve etmektedir. Çünkü o memleketlerde muhtelif sınıflar vardır. Bu sınıfın 

menfaatini muhafaza için teşekkül eden siyasi bir fırkaya mukabil diğer ·bir 
sınıfın menfaatini muhafaza maksadıyla fırka teşekkül eder. Bu pek tabiidir. 
Güya bizim memleketimizde de aynı sınıflar varmış gibi kurulan siyasi fır

kalar yüzünden şahit olduğumuz neticeler malumdur. Halbuki halk fırkası 
dediğimiz zaman bunun içine bir kısım değil, bütün millet dahildir. 

Bir defa halkımızı gözden geçirelim. ·Biliyorsunuz ki, memleketimiz çiftçi 
memlekettir. O halde memleketimizin ekseriyeti azimesi çiftçi ve çobandır. 
Bu böyle olunca buna karşı büyük arazi ve çiftlik sahipleri varidi hatır olur. 
Bizde büyük araziye kaç kişi maliktir. Bu arazinin miktarı nedir? Tetkik edi
lir ise görülür ki, memleketimizin vaziyetine nazaran hiç kimse büyük ara
ziye malik değildir. Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek in
sanlardır. Sonra sanat sahipleriyle kasabalarda ticaret eden küçük tüccar 
gelir. Bittabi bunların menfaatlerini, hal ve atilerini temin ve muhafaza mec
buriyetindeyiz. Çiftçilerin karşısında olduğunu farz ettiğimiz büyük arazi sa-
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hipleri gibi bu ticaret erbabının karşısında da büyük sermaye sahibi insan
lar yoktur. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz parası olanlara da 
düşman olacak değiliz. Bilakis memleketimizde birçok milyonerin hatta mil
yarderin yetişmesine çalışacağız. Sonra arnele gelir. Bugün memleketimizde 
fabrika, imalathane ve saire gibi müesseseler çok mahduttur. Mevcut arne
lemizin miktarı yirmi bini geçmez. Halbuki, memleketi teali eylemek (yük
seltmek) için çok fabrikalara muhtacız. Bunun için de arnele lazımdır. Bina
enaleyh tarlada çalışan çiftçilerden farklı olmayarak ameleyi de himaye ve 
siyaset etmek kab eder. Bundan sonra münaveran ve ulema denilen zevat 
gelir. Bu müneveran ve ulema kendi kendilerine toplanıp halka düşman ola
bilir mi? Bunlara tereddüp eden vazife halkın içine girerek onları irşat ve ila 
etmek (yükseltmek) anlara terakki ve temeddüde pişva (çağdaşlaşmakta 
başkan) olmaktır. İşte ben milletimizi böyle görüyorum. 

Binaenaleyh mesaiik-i muhtelife erbabının menafii yekdiğerine mensup ol
duğundan onları sınıfıara ayırmak imkanı yoktur ve heyet-i umumiye ise 
halktan ibarettir. 

Halk fırkası halkımıza terbiyeyi siyasiye vermek için bir mektep olacaktır. 
Beni çok seven ve hayatımı düşünen bazı arkadaşlarım bana böyle bir fır
kayı siyasiye teşkil etmemekliğimi tavsiye etmişlerdir ... Biz hepimiz o suret
le çalışalım ki, kuracağımız şey milli bir müessese olsun. Bu da millete ter
biyeyi siyasiye ,vermek ile olur.4 

Mustafa Kemal'in bu değerlendirmesini gerçekte bütün Doğu topluıniarına 
şamil hiile getirmek de mümkündür. Nitekim, Mustafa Kemal'in yukarıdaki söz
leri çağdaşı olan Sultan Galiyev'in tezlerini de hatırlatmaktadır. Her ne kadar 
yukarıdaki sözlerle tam örtüşmese de Galiyev'in ana tezi aşağıdaki gibidir: 

Doğu toplumları ve bilhassa Doğu'nun Müslüman halkları, işçisiyle, köylüsüy
le, proleter halklardır. Buna karşılık olarak Batı toplumları, işçisiyle, köylüsüy
le, burjuvazisiyle birlikte sömürgeci halklardır. Batı toplumlarındaki gibi sınıf
sal çelişki, sınıfsal farklılık Doğu toplumlarında yoktur. Dolayısıyla esas çeliş
ki, sömürülen Doğu toplumları ile sörriürgeci Batı toplumları arasındadır) 

Galiyev ayrıca Batı topluıniarına kuşkuyla bakar. Meseleyi, Doğu toplumları ile 
Batı toplumları arasındaki uzlaşmaz çelişkide görür. İlgili konuda görüşlerini 
keskin hatlarla şöyle ifade eder: 

... Yer küresinin halkları arasındaki sosyal-hukuki ilişkilerin tahlili, bir husu
su ortaya koymaktadır: Çağdaş insanlığı oluşturan milletler sayı, sosyal ve 
hukuki açılardan eşit olmayan iki düşman kampa bölünmüş durumdadır; bi
risinde insanlığın sadece % 20-30'unu oluşturan ve tüm yer küreyi (altında 
ve üzerinde var olan) her türlü ölü ve canlı zenginlikleriyle ele geçirmiş 
olan halklar bulunmaktadır; diğerinde, insanlığın 4/S'ini oluşturan ve birin-

4 Barram Sakallı, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s. 402-403. 
; Oğuz Şaban Duman, Doğu-Barı Meselesi ve Sultan Galiyev, TDAV, İstanbul 1999, s. 68. 
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ci kampa mensup halkların, diğer bir deyişle 'efendi halkların' ekonomik, si
yasi ve kültürel tahakkümü ve köleliği altında olan halklar bulunmaktadır. 

Efendilerin kendi dillerinde kendilefi, 'uygar' ve 'medeni milletler' olarak ad
landırılan ve birinci kampa mensup halklar, insanlığın kölelikten, cehaletten 
ve sefalerten kurtarılmasıyla görevlendirilmişler; ikinci gruba mensup olan 
halklar ise, onların dilinde 'vahşi' ve 'yerli' vs. ifadelerle tanımlanmakta 
olup, birincilerin 'bilimsel' görüşlerine göre 'efendi halkların' çıkarlarına hiz
met etmek için yaratılmışlardır.6 

Milliyetçilik Çağdaşlaşmaya Engel mi? 

Batı'nın Doğu'ya bakışı bugün de hala değişmiş cleğildir. Bu nedenle de aziz 
Atatürk başta olmak üzere, tüm Doğulu milliyetçiler ve devrimciler Batı'ya da
ima kuşkuyla bakmışlar, çağdaşlaşma ile Batılılaşmayı farklı olarak algılamaya 
çalışmışlardır. Çağdaşlaşmayı ulusal bir öze oturtmaya çalışmışlardır. Ne yazık 
ki, Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra, bilhassa 1944'lerden sonra uygu
lana gelen politikaları yürütenler, gerek komünizm korkusuyla, gerekse başka 
nedenlerden dolayı Batı'ya karşı eşitlikçi, bağımsızlıkçı politikalar izlememiş, 
adeta Batı'ya teslim olmayı Tanzimat döneminin teslimiyetçi, milli kişilikten 

yoksun yönetici ve aydınları gibi çağdaşlaşmayla aynı anlama gelir biçimde al
gılamaya başlamışlardır. Çağdaşlaşma adı altında toplumu kültür ve kimlik de
ğişimine tabi tutmaya çalışmışlardır. Nitekim, bunun sonucu olarak, bütün eği
tim ve öğretimin kurumlarında (aşağıdan yukarıya doğru) yabancı dille eğitim 
ve öğretimin ulusal onuru kıracak bir şekilde dayatılmaya kalkılması, yükse
köğretim kurumlarının başında bulunan kişinin "Türkçe eğitim ve ilim dili ola
maz" gibi haysiyet kırıcı beyanlarda bulunması, Tanzimat döneminin teslimi
yetçi, milli kişilikten yoksun, yanlış modernite anlayışının günümüze kadar de
vamından başka bir şey değildir. Oysa ki modernizm, yukarıdan beri anlata
geldiğimiz gibi, millet olma ve milliyetçilikle iç içe ve at başı giden kavramlar
dan başka bir şey olmadığı gibi, milliyetçiliğin de olmazsa olmaz şartlarından 
sayılabilir. Öyleyse mesele ne idi? 

Birinci mesele, 21. yüzyıla başlarken küreselleşen dünyada ulusların ve 
ulus devletlerin, varlıklarını sürdürüp sürdüremeyecekleri. 

İkinci mesele ise; hem milli hayatı yaşamak, hem de çağdaş olmak, küre
selleşen çağdaş dünyada mümkün mü? Yani milli hayatı yaşayarak, ulusal ka~ 
larak modern dünyayla bütünleşilebilinir mi? 

Önce biririci soruya cevap arayalım. Çünkü ikinci soru birinci sorunun için
de saklıdır. Bir kere, tarihte dünden bugüne kadar sürekli biçimde milletler 
arasında birliktelikler de, ayrılmalar da, ayrışmalar da (aynı milletin içinde bö
lünmeler) olagelmiştir. Bundan sonra da olmaması için hiç bir neden yoktur. 
Fiziki ve coğrafi mesafelerin ortadan kalkmasına, hemen hemen yok olmasına 

6 Duman, age., s. 202. 
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rağmen, gene de milli hayat ve milletler varlığını sürdürmeye devam etmekte
dir, Milletler arasında fiziki ve coğrafi farkların sıfıra indirgendiği bir dünyada, 
milletierin kültürleri ve duyguları arasındaki farkların, dinleri bile hiçe sayarak, 
sürekli bir biçimde açıldığını görmekteyiz. Bu durumun tersini düşünmek, dün
yayı görmemek olur, 'Ümmette birliği' tahayyül eden düşünceler gibi, duygu
sallıktan ve hayalcilikten öteye gidemez. Ya da bir millet adına bir veya bir
kaç milletin kendi milli ve hukuki varlıklarından vazgeçmelerini ortaya çıkarır 
ki, bwda çağdaş mandacılık veya çağdaş asimilasyondan başka bir şey değil
dir, Galiba küreselleşme adı altında dünyaya sürülen Amerikan dayatmasının 
tercümesi de böyle bir şey olsa gerektir, AB bizi yanıltmasın. Alman patronlu
ğu, İngiliz homurdanışı, Fransız ezilmişliği şimdiden orta yerde görülmeye baş~ 
!adı bile. Hülasa, dünden bugüne kavimler, çağdaş anlamda milletler arasında 
birleşme, ayrışma ve çatışmalar varlığını koruyacaktır. Milletler arasında tam 
anlamı ile bir entegrasyon veya ümmet toplumu sanırız ünlü düşünür Bertrand 
Russel'ın haklı olarak belirtmiş olduğu gibi, "aydan, büyük bir tehlikenin inme
siyle" söz konusu olacaktır, Aksini düşünmek, başka bir ulusun emperyalizmi
ni davetten öteye bir şey değildir, Dün, hatta bugün, dine dayalı ümmetçiliği 
düşleyenler, Arap kültür emperyalizmini davet etmişler, hala da etmektedirler, 
Sosyalist ümmetçiliğin peşinde gidenler de Rus-Slav emperyalizmine veya Ma
oculuk adı altında Çin emperyalizmine bağlanmaktan çekinmemişlerdiL 

Günümüzde de küreselleşme ve liberalizm gibi düşünce temsilcileri açıkça, 
Amerika ve Batı ile, her şeyi terk ederek kayıtsız bütünleşmeyi -gerçekte sö
mürgeci bir anlayışı- çağdaşlık ve küreselleşme adı altında dayatmaktan .çe
kinmemektedirler. Bunların nazarında, yukarıda Galiyev'in de belirtmiş olduğu 
gibi, Doğu halklarının milliyetçiliği; ilkel, milletler arasındaki işbirliğine kapalı, 
hatta başka uluslara hayat hakkı tanımayan ve kendi içine kapanık gerici, tu
tucu bir akımdır. Buna karşılık olarak da efendileri olan Batı'nın uygulamakta 
olduğu tavır, çağdaş ve insani tavırdır. Almanya'nın Yugoslavya'yı zorla böl
mesi, Çekoslovakya'yı ha keza aynı şekilde ikiye ayırması çağdaşlık sayılır. 

Amerika'nın Ortadoğu ve Asya ülkelerinde uyguladığı sömürgeci kıyımlar, 'saf 
yeni dünya düzeni' adına yapılan masumane hareketlerdir. 

Gelelim ikinci sorunun cevabını aramaya. Demiştik ki, hem milli hayatı ya
şamak, hem de çağdaş olmak ve çağdaş dünyayla bütünleşrnek mümkün mü? 
İkinci sorunun cevabı birinci sorunun içinde saklı demiştik. Bir kere, milletler 
ve milli hayat devam edeceğine göre, elbette milli hayat içinde kalarak ve mil
letin varlığını koruyarak çağdaşlaşmak mümkündür. Çağdaş dünya ile dün ol
duğu gibi, bağımsızlıktan taviz vermeden birlikteliklere gitmek hem Türk mil
liyetçilerinin hem de Türk halklarının en başta gelen görevidir. Çağdaşlaşmak, 
çağdaş dünyayla bütünleşmek, yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız biçimde, 
ancak millet hayatını devam ettirerek milli gerçeklik içinde söz konusu olabi
lir. Aksine durum, başka uluslara köle olmaktan başka bir şey değildir. 
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Batının ve kimliksiz Batıcıların aksine, Mustafa Kemal Atatürk de bu ulusal çağ
daşlaşmadan yana, hatta uygulayıcısı idi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Batı'nın ve 
Batıcı-köleci zihniyetin görmek veya anlamak istedikleri Atatürk'ü şöyle anlatır: 

Batı'nın anladığı Atatürk, Batı'yı seven ve kendini kayıtsız şartsız Batı'nın ku
cağına atmış bir adam ... Ona uygar adam diyorlar, çünkü onlar uygarlığın te
kelini almışlar ya ... Atatürk'ü Batı'ya yönelmiş bir kişi sayan Batılılar, onu Tan
zimat döneminin adamlarından sayıyorlar. Büyük devletlerin etkisi altında ka
lan, onlarla birleşrnek isteyen adam, oysa hiç de öyle değildir. Atatürk, Batı
'nın neden güçlü olduğunu arıyor, onları güçlü kılan şeyleri alıp onlar gibi 
kuwetli olmamızı istiyordu ... Batılılar sanıyorlardı ki, Atatürk de kendi adam
larıdır. Atatürk, böyle adam değildi. Şoven denilecek kadar milliyetçiydi.7 

Nitekim bu köleci teslimiyetçi anlayışiara karşın, aziz Atatürk çağdaşlaşmanın 
ve modernizmin sınırlarını şöyle çiziyordu: 

Bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin hurafelerinden ve ta
bii özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğu'dan ve Ba
tı'dan gelen bütün etkilerden tamamen uzak, mill! tarihimiz ve yaratılışımızia 
uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü dehamızın tam olarak gelişmesi, an
cak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lalettayin bir yabancı kültür, şimdi
ye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. 

III. Sultan Galiyev'de Din 

Yazımızın ikinci bölümünde; Batı toplumlarında sosyalizm, sınıf gerçeğini esas 
alırken, Doğu toplumlarında ise sosyalizm, daha çok, ulus devletleri, bölgesel 
işbirliği, yardımlaşma ve ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerini esas alır 
demiştik. Doğu toplumlarında sosyalizmin kökeninin sınıfsallıktan çok, ulusal
lığa dayandığını söyleyip bunu da çağın ilk çeyreğinde sosyalizmi, Doğu top
lumları için doğru yorumlamasını ve yönlendirmesini bilen Sulan Galiyev'e 
borÇlu olduğunu söylemiştik. 

Şimdi burada tekrar ayrıntılı olarak Galiyev'e ve Asya Müslüman Türk halk-· 
larındaki çağdaşlaşma anlayışına döneceğiz ve Galiyev'in ideolojik anlayışını 
ve dine bakışını irdelemeye çalışacağız. 

Galiyev'in yetiştiği dönemde; Doğu ve Türk-İslam dünyasında ve bilhassa 
Rusya Müslümanları arasında iki fikir akımı gündemde idi. Birincisi modernizm 
veya yerel adiandırma ile cedidcilik.. İkincisi ise kadimcilikti. Yukarıdaki satır
larda da sık sık bahsedegeldiğimiz gibi, modernizmin ana ayağını milliyetçilik 
çekiyordu, ama milliyetçilerin modernizm anlayışı, kişilikten yoksun, toplum
dan uzak, taklitçilik üzerine kurulu değildi. Türkiye'deki Türk milliyetçilerinde 
de, Rusya Müslüman milliyetçilerinde de bu anlayış hakimdi. Rusya Müslüman
larında modernizmin merkezlerini Bahçesaray (İsmail Gaspıralı), Baku (Hüse-

7 Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş T!lrihi, I. 14. 
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yin Zade) ve Kazan oluşturuyordu. Bilhassa Kazan, modernleşme düşüncesi
nin en hareketli merkezlerinden idi. Kazandaki reformizm ve modernleşme ha
reketlerinden İslam da nasibini almaktaydı. Bir zamanlar Türk-İslam dünyası
nın bilim ve felsefe merkezi olan Türkistan; ilgili dönemde, üstüne sanki ölü 
toprağı serpilmiş gibi, yeniliğe kapalı ve suskun, kadimciliğin temsilciliği göre
vini yüklenmişti. Buhara, Semerkant gibi, İslam bilim ve medeniyetine büyük 
katkıda bulunmuş şehirler ilerlemenin ve kurtuluşun değil, geriliğin ve geride 
kalmışlığın birer temsilcisi durumundaydılar. Sultan Galiyev'in de düşünce dün
yasında yeri olan ve aynı zamanda Mehmet Akif'in de düşünce ve fikir dünya
sını etkileyen, 1850-1944 tarihleri arasında yaşamış olan Kazanlı İslamcı aydın 
Abdürreşid İbrahim; 1907 yılında Kazan'dan Japonya'ya kadar yaptığı seyahat 
sırasında Buhara'ya da uğrar ve Buharalı ulema ve talebe hakkındaki düşün
celerini seyahat notlarında şöyle belirtir. 

... Öğretim usulü berbat, bir kitabın mukaddimesini beş yılda okur, yirmi
otuz sene medrese odasında oturur; bütün ömrünü alat ve !isan öğrenimin
de geçirir; tahsil sonunda iki kelime konuşamadığı gibi, bir satır da Arapça 
ibare yazamazlar. Tahsil çok acınacak haldedir. Bütün medreseler, bütün 
Buhara talebesi bu üzüntü veren hale bakarak !isan-ı hal ile feryat eder ki, 
bizim hücrelerimizde oturarak kaybetmiş ve kaybetmekte olduğumuz 

ömürlerin hesabını ahrette vakıf sahipleri huzurunda nasıl vereceksiniz.s 

Gene Abdürreşid İbrahim, Türkistanlı ulema ve kadimciler üzerine bir 
imamlayaptığı söyleşide imarnın " ... ulemaya itibar azaldı, millet içinde ahlak
sızlık çoğaldı," sözüne cevap olarak: "Ulemaya itibar mı azaldı yoksa ulema
nın itibarı mı eksildi?" der ve sözüne devamla: "Eğer ulemanın itibarı azaldı 
ise, halk ulemanın sözüne itibar etmez oldu ise, ulemaya hürmet ve izzet kal
madı ise, acaba bunun sebebi ne?"9 diye kadimcileri sorgular. 

Yukarıda Kazan'ın, Rusya Müslümanlarının modernleşmesi, reformizm ve 
çağdaşlaşma hareketlerinin merkezlerinden biri olduğunu söylemiştik. Kırım
dan bahseder iken ise, İsmail Gaspıralı adından söz etmiş idik. İsmail Gaspı
ralı'nın Kırım'da çıkarmıŞ olduğu Tercüman gazetesi, bir yandan modernizmin 
veya yerel adla cedidciliğin öncülüğünü yaparak yeni bir eğitim sistemi ile Tür
kistan'a kadar Usul-ü Cedid Mekteplerinin açılmasına çalışırken, diğer yandan 
da Türk vahdetinin ve bilhassa Türk dil birliğinin oluşması için gayret göste
rir. Öte yandan Kazanda Alim Can Barudi'nin başında olduğu Medrese-i Mu
hammedi, Oranbmg'daki Hüseyniye Medresesi ve Vefke vilayetindeki Bubi 
medresesi reformist amaçla kurulmuş medreseler idi. Ayrıca Kazan'da, Kazan
lı din aydınlarının yeni durumlar karşısında eski gelenekleri yıkarak dinde (İs-

8 Abdürreşid İbrahim, 20. Asrın Başlarmefa İslam Diinyası ve j;ıponya'cfa İslamiyet, Özal Matbaası 
1987, s. 46. 

9 Abdürreşid İbrahim, age., s. 73. 



110 islamiyat v (2002), sayı 2 

lam'da) yeni yorumların kapılarını zorlayan hareketleri başlattıkianna şahit ol
maktayız. İslami anlayıştaki bu yeniden yapılanma (teceddüt) arayışları cedid
cileri kuvvetlendirmekte, eski dönemin kalıplaşmış anlayışlarının dışında yeni 
bir hayatın arayışlarını ve kavgasını da peşi sıra getirmekte idi. Kazanlı bu ye
ni yorumculardan, Şihabeddin Mercani, Rızaeddin Fahreddin ve Musa Carullah 
Bigi gibi isimleri zikredebiliriz. Bunlardan, hür aklın savunuculuğunu ve tem
silciliğini yapan Musa Carullah'ı -dindeki bu teceddüt anlayışına bakarak- dö
nemin bazı Batılı yazarları "Müslüman Lüther'i"10 olarak tanımlamışlardır. Sul
tan Galiyev de bu kuşağın yoğurduğu ve ürettiği o dönemin bir meyvesidir. 
Kendisi kadim ci lik karşısında. çağdaşlaşmayı, sömürgecilik ve kapitalist anlayış 
karşısında ise, gene çağdaşlaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olan milliyetçilik 
ve sosyalizmi temsil etmiştir. Ancak, Sultan Galiyev ne bir din müctehidi ne de 
dine dayalı bir ideolojinin savunucusudur. O, ezenlere karşı ezilenlerin, sömü
renlere karşı sömürülenlerin, sömürgecilere karşı sömürülen ulusların ve Ba
tı'ya karşı Doğu'nun varlığını ve çıkarlarını savunan bir anlayış ve ülkünün sa
vunucusu ve temsilcisidir. Batı'dan metot olarak almış olduğu Marksizm ve 
devrimcilik bile onun için, mensup olduğu Asya Müslüman halkalarını kurtar
mada, sadece bir araçtır. Bu nedenle, hu anlayış ve kavrayış ona şu sözleri 
söyletir: "Ben holşevizme halkıma olan büyük sevgimin itmesi ile geldim."ıı 

İslam'la Hıristiyanlığı karşılaştırırken de ilerde vereceğimiz gibi,· konuya 
Doğu-Batı çelişkisi üzerinden bakar. 

Galiyev Müslüman mıdır? 

Şimdi burada, yukarıda kısmen zikretmiş olsak da, Galiyev Müslüman mıdır? so
rusuna cevap aramaya çalışalım. Konuyu kendi ağzından sorgulamaya bakalım. 

Galiyev her şeyden önce bugün Tataristan diye adlandırılan Kazan Türkle
rinden Müslüman Sünni öğretmen bir babanın eviadıdır (1882-1941). Daha ilk 
mektep çağında iyi bir dini terbiye alarak yetişmiş olup, anne tarafı zengin ol
duğundan 'Mirza' (hey çocuğu) olarak adlandırılmıştır. Baba tarafından ise, 
'Seyyid' unvanından anlaşıldığı gibi, kendilerini Peygamber soyuna bağlarlar.ız 

Okuduğu ilk mektep bir köy mektebi olmasına karşın, o dönemde 'yarı ye
nilenmiş okul' denilen Usfıl-ü Cedld okulları grubuna girmekte idi. Bu okullar
da yeni alfabe metoduna göre Türkçe (Tatarca) ve Arapça metinlerio okutul
masının yanı sıra, temel aritmetik, coğrafya ve tarih bilgileri gibi laik konular 
da öğretilebiliyordu. Okulun dış görünüşü sefil olsa bile, öğretmen ve öğren
cilerin bilgi düzeyi komşu Rus köylerindekilere oranla şaşırtıcı bir biçimde 
yüksekti. Dahası, Ruslara göre Tatarlarda ve özelliklede Tatar kızlarında oku
ma yazma oranı daha yüksekti. 

10 Musa Camllah Bigiyef, TDV Yayınları, Ankara 1994, s. 90. 
11 Duman, age., s. 176. 
12 A.Bennigsen-C.L.Quelquejay, Sult;ın G;ıliyev, s. 499 
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Sultan Galiyev, ilk öğrenimini 8 yaşından 15 yaşına kadar öğretmen baba
sının mektebinde yapar. Babasından Rusça öğrenir. Kısmen klasik Arapça öğ
renir. Ayrıca Osmanlıca ve Farsça hakkında da fikir sahibi olur. İlk mektep dö
neminde tüm öğrenci arkadaşlan gibi İslam'la ilgili temel dini bilgileri alır. Ar
kadaşlarının ifadesine göre Galiyev, daha 15 yaşında ateşli bir milliyetçi idi ve 
o, alkol almayan, namaz kılan, oruç tutan dindar bir insandı. Galiyev'i, çocuk
luk yıllarından gençlik yıllarına kadar olan döneminde dindar olarak görmek
teyiz. Ne var ki, 1895'ten sonra, Kazan Öğretmen Okulu'nda sosyalist düşün
ceyle tanışır. Sultan Galiyev'in fikir dünyasının oluşması ve gelişmesinde "Ka
zan Öğretmen Okulu" büyük rol oynar. Genç devrimciler ile ilişkisi bu okulda 
başlar. Keza Marksizmin ilk temel bilgilerini de bu okulda alır. 1 3 Bu dönemden 
sonra Galiyev artık materyalisttir ve ateisttir. Ancak, Galiyev'in materyalist an
layışı, Batı'da gelişen ve anlaşılan materyalist anlayışın dışında bir anlayış ola
rak karşımıza çıkar. Galiyev materyalist anlayışını, kendi ideolojisinin ve felse
fesinin adeta bir özeti olan ve 1929'da yayımlanan meşhur '~sya ve Avrupa 
Türk Halklannın Sosyo-Politik, Ekonomik ve Kültürel Gelişmelerinin Esasları
na İlişkin Bazı Görüşlerimiz" adlı makalesinde özetle şöyle anlatır. 

Asya ve Avrupa Türk halklarının çağımızdaki sosyo-politik, ekonomik ve 
kültürel gelişmelerini tespit etmek için kullanılabilecek olan esasların belir
lenmesinden önce; konuyla ilgili görüşlerimizin metodolojisi üzerinde, kısa 
bir şekilde olsa dahi, durmamız gerekecektir. 

Herhangi bir anlaşmazlık ve belirsizliğin giderilmesi için, bir hususu ilk baş
tan açıkça söylemeliyiz ki, biz bu meseleye de (tüm diğer meseleler gibi) ma
teryalist dünya görüşü ve felsefesi açısından yaklaşmaktayız. Ayrıca, biz, bu 
devrimci felsefe mektebinin daha radikal olan ve tarih! veya diyalektik ma
teryalizm diye adlandırılan koluna önem veriyoruz. Kanaatimizce, materya
list felsefenin bu kolu, sosyal hayatın önemli unsurlarının anlaşılması için en 
doğru ve bilimsel açıdan da daha sağlam bir fikir sistemidir. Zira, onun yar
dımıyla (sosyal) hayat olaylarının sebeplerini daha net ve gerçekçi bir şekil
de tahlil etmek ve sonuçlarını önceden kestirrnek veya sezmek mümkündür. 

Fakat önceden şunu da söyleyelim ki; bizim, diyalektik, daha doğrusu, ener
jetik materyalizm mektebine mensubiyetimiz, bu mektebin Batı Avrupalı 
mümessillerini (Marksist veya komünist denilenleri) körü körüne taklit et
memiz ve onların bu mektebin ürünü bildikleri veya öyle takdim ettikleri 
her şeyi körü körüne kopya etmemiz anlamına gelmez. Bunu aşağıdaki se
beplerden dolayı yapmıyoruz. 

1. Bizce, materyalist felsefe, Batı Avrupa ilminin müstesna 'malı' değildir; zi
ra, belli bir düşünce sistemi olarak bu felsefe, bu veya başka şekilde (Fars, 
Arap, Çin, Türk, Moğol vs. gibi) birçok başka halklarda da (üstelik çağdaş 
Batı Avrupa kültürünün çıkışından çok önce) görülmüştür. 

13 Duman, age., s. 54. 
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2. Bizim birçoğumuz, daha son Rusya devrimi öncesinde enerjetik materya
list dünya görüşüne sahip olmuştuk. Bu görüş, bizim aramızda yapay bir şe
kilde ve dışandan enjekte edilmiş olmayıp, Rus milliyetçiliğinin ve Rus dev
letçiliğinin üzerimizdeki zalimane ekonomik, siyasi ve kültürel baskılarının 
bizi ezmekte olan ağır şartlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştı. 

3. Bizim tarihi materyalizm taraftariarına bağlılığımız, onların beyan ettikle
ri, keza (diyalektik materyalizmin) Rus veya Avrupa tekelcileri tarafından 
takdim edilen her türlü fikri 'kutsal' bir şeymiş gibi tartışmasız olarak kabul 
etmemizi de kesinlikle gerektirmez. İnsan kendisini bin kere materyalist, 
Marksist, komünist veya şimdi Rusya'daki moda söyleyişle Leninist ilan ede
bilir, bunu tüm dünyaya var sesiyle bağırabilir, bu alandaki yüzlerce ve bin
lerce konuda yüzlerce ve binlerce cilt kitap yazabilir; fakat yine de asgari 
düzeyde dahi olsa gerçek materyalizm ve komünizmle ilgisi olmaz; hareket
lerinden vazgeçelim, görüşlerinde ve vardıklan sonuçlarda dahi bir damla 
gerçek devrimcilik görülmez. Bu sebepten dolayı, biz onlar karşısında her
hangi bir yükümlülük alınamakla beraber; (tüm beklentilerin aksine) diya
lektik materyalizm üzerindeki tekelcilik haklarını tartışmaya açmaya 'cesa
ret ediyoruz.' Örneğin; birincisi sömürgeler meselesi, ikincisi de komüniz
min (diğer bir deyişle sınıfsız ve kimsenin kimseyi istismar etmediği bir top
lumun) gerçekleştirilme yöntemleri olmak üzere; bu konularda Rus komü
nistler ve onları takip eden Batı Avrupalı komünistler aleni yanlış yapmak
talar; ve bunun neticesi, insanlığın 'anarşi ve kargaşa baskısından' kurtulu
şu değil, talan, yoksulluk ve ölüm olacaktır. Onlar yırtıcı Avrupa kapitaliz
mi ile soyguncu ~vrupa emperyalizmini eleştirdikleri ve yerdikleri zaman, 
kendileri ile muta6ıkız (her zaman her konuda değil). Çağdaş Avrupa kapi
talist kültürünün gericiliğini gündeme getirdiklerinde de keza ... Fakat tüm 
bu düşüncelerden çıkardıkları sonuçlar ve sundukları reçeteler konusunda 
kesinlikle mutabık değiliz. Bizce, onların sundukları reçete (ki Avrupa, top
lumun bir sınıfının (burjuvazinin) dünya üzerindeki diktataryası yerine, 
onun karşıtı olan diğer sınıfın (proletaryanın) diktaroryasını öngörmektedir) 
insanlığın ezilen kısmının sosyal hayatına hiçbir önemli değişiklik getirme
yecektiL Her hallikarda nesnel bir değişiklik alacaksa, bu, iyileşme değil 
kötüleşme yönünde olacaktır. Bu, sadece daha az gücü olan ve daha aşağı 
düzeyde organize bir diktatoryanın yerine, aynı kapitalist Avrupa'nın (ki, 
Amerika'yı da buraya dahil etmek gerekmektedir) Avrupa çapında bütün
leştirilmiş olan tüm güçlerinin, dünyanın geriye kalan kısmı üzerinde ortak 
diktatoryasının getirilmesi demektir. Biz, buna karşı farklı bir tez ortaya ko
yuyoruz. Şöyle ki; insanlığın yeniden yapılandırılmasının maddi zemini, yal
nızca sömürge ve yarı sömürgelerin metropoller üzerinde diktatoıyası ara
cılığıyla oluşturulabilir; zira sadece bu yol, yer kürenin (Batı emperyalizmi 
tarafından zinciriere vurulmuş olan) üretici güçlerinin kurtuluşu ve atılım 
yapması için gerçek bir teminat sağlayabilir. 1 4 

14 Duman, age., s. 201. 
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Galiyev'in İslamJa Bakışı 

Yukarıdaki satırlarda, Sultan Galiyev'in materyalist bir dünya görüşünü savun
duğunu, ancak, bu materyalist dünya anlayışının ise, Asyatik ve Dağucu olduğu
nu bizzat kendi makalesinin özetinden öğrendik. Galiyev'in İslam'a bakışını ve 
ateist anlayışını da, gene kendi makalelerine başvurarak anlamaya çalışacağız. 

Galiyev'in İslam üzerine görüş ve düşüncelerini -1921 yılında Moskova'da 
intişar eden ]izn Natsional'nostey dergisinin 127 ve 128. sayılarında yayımla
nan- "Müslümanlar Arasında Anti-din Propagandasının Metotları" adlı makale
sinde derli toplu olarak görmekteyiz. Sovyetler Birliği çözüJmederi önce, sağcı 
ve solcu araştırmacılar, Galiyev'in ilgili makalesinin kendi işlerine gelen yanla
rını vermişler ve ilgili makalesi adeta ikiye bölünmüş ve araştırmacıların kar
şısına ayrı ayrı iki makaleymiş gibi çıkmıştır. Sağ kesim, bu makalenin İslam'ı 
öğücü yönünü verirken; sol kesim ise, Galiyev'in ateistlik bölümünü ön plana 
çıkarmış ve yayımlamıştır. Bu makalenin tümü ele alındığında, bu Turancı-dev
rimci-eylemci aydınımızın dine bakışının daha sarih bir şekilde ortaya çıktığını 
görmekteyiz. Galiyev'in bu makalesine bakarak, "Müslüman mı?" sorusuna 
olumlu bir cevap almamız söz konusu değildir. Şu var ki, Galiyev -yukarıda 
zaman zamanda değindiğimiz gibi- inanç olarak her ne kadar ateist olsa da, 
kültür olarak iyi bir Müslümandır ve kendisinin de mensup olduğu Asya Türk 
halklarının dini olan İslam; Batı toplumlarının dini olan Hıristiyanlık karşısında 
gençtir, akılcıdır ve ilericidir. Bu konuda ilgili makalesinde özetle şöyle der: 

... Müslümanlar arasında din-karşıtı propagandanın yöntemleri sorunu, İs

lam'ın, Müslüman yaşantısında işgal ettiği yer ve Müslüman halkların genel 
toplumsal ve siyasal durumu nedeniyle çok nazik ve karmaşıktır. 

Doğallıkla, biz komünistler için, Rusya Müslümanları dışındakiler arasında 
da din-karşıtı propagandanın gerekliliğine kuşku yoktur. Bize göre tüm din
ler aynıdır. Bu düzeyde sorun açıktır ve hiçbir tahlil gerektirmez. 

Güçlük, hızlı ve mümkün olduğu kadar inüşkülatsız biçimde arzu edilen sonuç
lann alınmasını sağlayacak yöntemler söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. 

Şu durumda, düşmanı iyi tanımadan onu yenıneyi umamayız. Ne olursa ol
sun, iyi bilmediğiniz bir güçle savaşmak, düpedüz bozgun olmasa bile, en 
azından başarısızlık tehlikesi içerir. Dolayısıyla, Müslümanlar arasındaki 

din-karşıtı savaşta kullanılan yöntemleri tartışmaya girmeden önce, çok ge
nel çizgilerle de olsa, İslam'ı tanımlamalıyız ve ancak ondan sonra devrim
ci pratiğin diğer diniere karşı oluşturduğu propaganda yöntemlerinin bura
da da geçerli olup olmadığını görebiliriz. 

Bu son noktayı tahlil ettiğimizde Müslümanlar arasındaki din-karşıtı karn
panyada özel yöntemlerin kullanılması için sayısız gerekçenin bulunduğu 
açıkça ortaya çıkar. Bu aynı gerekçeler nedeniyle farklı Müslümanlara yak
laşırken de farklı yöntemler benimsenmelidir: 
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İslam'ın konumunu belirleyen başlıca etmen, gençliğidir. Dünyanın 'büyük 
dinleri' içinde en genç olanıdır ve dolayısıyla da etki bakımından en sağla
mı ve en güçlüsüdür. Tüm ciddi Avrupalı İslam bilimciler bu olguyu kabul 
etmişlerdir. İslam'ın toplumsal ve siyasal öğeleri çok iyi korunmuştur; oysa 
ki, diğer dinler her şeyden önce, etnik ve dinsel öğeleri vurgularlar. Müslü
man yasası --Şeriat- müminin dünyevi hayatının tüm veçhelerini düzenleyen 
bir yasa ve hukuk normları manzumesidir. İçinde, nasıl ibadet edeceğimi
ze, işte, toplum içinde, aile içinde ve gündelik hayatta nasıl davranacağımı
za dair, en küçük ayrıntısına kadar talimatları buluruz. Dahası, emirlerinin 
çoğunun açık seçik ve pozitif bir niteliği vardır. 

Talimatlarının zorunlu niteliğini hatırlamak yeterlidir (Hz. Muhammed'in hadisi: 
beşikten mezara kadar ilim peşinde koş); ticaret ve çalışma içinde yer alma gö
revi (kesb); ebeveynlerin belli bir yaşa gelinceye dek çocuklarını eğitme görev
leri; medeni evlilik kanunu; toprakta, su ve ormanlarda özel mülkiyerin yoklu
ğu; hurafelerin mahkum edilmesi; büyücülüğün, şans oyunlarının, lüksün, şata
fatın, altın, mücevher ve ipek elbisenin, alkollü içki kullanımının, tefeciliğin ve 
yamyamlığın (bu nokta kuzey Afrika'da önemliydi) yasaklanması: Ürün ve mal
lar üzerinde ayrıntılı ve ilerici bir vergi sisteminin (zekat, öşür vb.) tesisi. 

İslam'daki aile hukuku ile miras hukuku bile pozitif ilkeler içeriyordu, çün
kü geliştirildikleri sırada ve hatta daha sonra bile putperest Arapların anar
şik durumlarını düzenliyordu. Böylece, örneğin, İslam bilimciler, Hz. Mu
hammed'in çok eşiilikle ilgili hadisini, onun bunu sınırlandırma arzusunun 
ifadesi olarak ele alıyorlar. 

İslam, toplumsal ve siyasal motifleri kapsayan bir din olduğu ölçüde, mü
minin ruhuna diğer dinlerden daha derinlemesine nüfuz eder; dolayısıyla, 
onun etkisiyle mücadele etmek çok daha zor ve nazik bir görevdir. Bunun 
en iyi kanıtı, Müslüman din adamlarının diğer dinlerin temsilcilerininkinden 
daha sağlam olan kişisel konumlarında yatar. 

Örnek olarak, Rusya'da, içimizdeki din adamlarının durumunu ele alın. Rus
lar arasında her 10.000 ila 12.000 kişiye bir kilise düşerken, Müslümanlar 
arasında her 700 ila 1000 cana bir cami düşmektedir ve her camide en az 
üç din adamı hizmet vermektedir: molla, yardımcısı ve müezzin. 

Müslüman din adamlarının gücü aynı zamanda onların Müslüman nüfus için
deki toplumsal ve siyasal konumlarıyla da açıklanabilir. Molla, aynı zamanda 
hem dinsel önder (dinsel ibadetle görevli); hem öğretmen (her mollanın ca
miye bağlı bir din okulu vardır: mektep veya medrese), hem yönetici (mülk
lerin düzenlenmesi, medeni durum sicilinin tutulması), hem de yargıç (evlilik, 
boşanma ve miras işlerinde yetkili) ve hatta zaman zaman da hekimdir. 

Üstüne üstlük, Müslüman din adamları göreve seçilerek gelirler ve bu da 
onları; söz gelişi Rus ruhbanına kıyasla daha elverişli ve sağlam konuma 
yerleştirir. Üst otoriteler tarafından atanan Rus rahibinin, güruhu üzerinde 
kuşkusuz Tatar mollası veya Özbek ulemasının, mahallesinde sahip oldu
ğundan daha az otoritesi vardır. Bu sonuncular kendilerini tam olarak 'hal-
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kın hizmetkarları' olarak görürler ve onların isteklerine özenle kulak verir
ler. Daha demokratiktirler ve halka daha yakındırlar ve onun üzerinde köy 
rahibinin Rus mujiği üzerindekinden daha büyük bir etkide bulunurlar. 

Müslümanlar arasındaki din-karşıtı propagandayı güçleştiren ikinci bir etmen 
de, tüm Müslüman halkların son yüzyıllardaki toplumsal ve iktisadi durumları
dır. Arap ve Türk-Tatar kültüründeki gerileme (Arapların İspanya'dan ve Türk
Tatarların Güneybatı Avrup<;ı'dan atılmaları, Avrupalıların Kuzey Afrika ve Or
tadoğu'daki Müslüman topraklarını fethi, Rusların Tatarlar, Başkurtlar, Kafkas
ya'nın dağlı halkları ve Orta Asya'daki Türk hanlıkları üzerindeki egemenliği) 
dünyadaki 300 milyon Müslümanın siyasal ve iktisadi- bağımlılığına yol açtı. 

Son yüzyıl boyunca tüm Müslüman dünyası Batı emperyalizmi tarafından sö
mürülmüş ve onun ekonomisi için maddi bir üs olarak hizmet görmüştür. Bu 
olgu, Müslümanların dinine derinlemesine damgasını vurmuştur. Batı emper
yalizminin genişlemesi, kendini ilk kez Haçlılar ve sonra da iktisadi fetih biçi
minde gösterdi. Fakat Müslümanların çoğunluğu bu savaşı her zaman siyasal 
bir çatışma olarak gördüler, yani bütün olarak İslam'a karşı bir savaş olarak.. 
Dahası, tersi olamazdı, çünkü Müslümanların gözünde, Müslüman dünyası hiç
bir ayırım, milliyet ve aşiret gözetmeyen bölünmez bir bütün oluşturur. 

Bu nedenle, İslam, en azından Müslümanların gözünde, savunmaya çekil
rnek zorunda bırakılmış baskı altındaki bir dindi ve hala da öyledir. Bir baş
ka deyişle, İslam'ın tarihsel evrimi çeşitli mürnin gruplar arasındaki dayanış
ma duygusunu güçlendirip, İslam'a dönme eğilimine güç vermektedir. Bu 
koşullar İslam-karşıtı kamparıyayı çok güçleştirmektedir. 

Bu görev Rusya'da çok daha çetindir, zira Müslümanlar arasında din karşıtı 
propagandayı yaygınlaştırarak yakın geçmişteki 'İslam düşmanları' ile -bu sa
vaşta kamu fonlarından milyonlar harcayan Rus rnisyonerleriyle- aynı kefeye 
konulma riskini taşıyoruz. Bu müzmin gericilerin Rusya'nın tüm Müslüman böl
gelerine üşüşüp, buralarda misyoner yolsuzluğunun tiksindirici kokusunu yay
malarının üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Son dönemde, üstüne üstlük, 
bu topraklar Muhammetçilik'le savaşta 'uzman' yetiştirrneye yönelik yoğun bir 
'üniversite kurumları', seminerler ve din akademileri ağıyla sarılmıştı. Mahir ol
mayan din-karşıtı bir propaganda Müslümanların zihninde bu yakın geçmişi 
uyandırma tehlikesini içerir ve ancak, çok olumsuz sonuçlara yol açar. 

Son olarak, Müslümanlık-karşıtı propagandanın zorluklarını tartışırken bir 
başka önemli etmeni daha belirtmeliyiz: Genel olarak Müslümanların kültü
rel geriliği: Burada konu üzerinde derinlemesine durmayacağız, çünkü hiç 
kimse kültürel gerilik ile dinsel fanatizmin el ele gittiğini, birbirlerini tamam
layıp, karşılıklı olarak güçlendirdiklerini yadsımıyor. 

Tüm bu nedenlerle, bir yandan ortaya geç çıkışına bağlı olan büyük canlılı
ğıyla, diğer yandan da ezilen ve ancak çok geç olarak özgürleşen Müslüman 
halkların (Rusya Müslümanları) psikolojik clurumuyla açıklanabilecek olan 
din-karşıtı propaganda da yeni yaklaşım ve yeni yöntemler gerektirmektedir. 
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Bu yöntemler neler olmalıdır? 

Her şeyden önce, soruna dikkatli biçimde, uygulanabilirlik mantığıyla yakla
şılmalıdır. Her türlü bürokrasiden ve saldırganlıktan kaçınılmalıdır. Konu din
karşıtı bir savaş olarak değil, din-karşıtı bir propaganda olarak ele alınmalı
dır. Bir kerede, tümden, hasımlarımızın elinden, sırtımızı yere getirecek silah
ları almalıyız. Bağıra bağıra doğrudan dine karşı savaşmadığımızı, sadece do
ğal hakkımız olarak kendi tanrıtanımaz inançlarımızın propagandasını yap
mak istediğimizi ilan etmeliyiz. Gerici misyonerlerle aynı kefeye konulmama
mız ancak kullandığımız yaklaşımın niteliğiyle güvence altına alınabilir. Din
karşıtı propagandayı yaygınlaştırırken, Pobedonostsev ve İl'minsky'nin çalış
malarını değil, daha çok İslam'ın kendi aydınlarının yakın zamanlardaki ay
nı yöndeki çalışmalarını sürdürdüğümüzü Müslümanlara anlatmalıyız. Sonra, 
saflarımızdan, içimize sızabilmiş olan eski misyonerleri temizlemeliyiz. Din
karşıtı propagandanın örgütlenmesi görevine Müslüman komünistleri getir
meliyiz. Hiçbir şekilde, beceriksizler ve sahtekarlar bu işte yer almamalı. Bu 
ancak, bizim Müslüman ahalinin gözündeki inandırıcılığımızı zedeler.ıs 

Konuyu burada bitirirken, sonuçta Galiyev'in sosyalistliği, milliyetçiliği ve 
İslami yanı üzerinde söylenecek son söz şudur: Belki Galiyev'de, bunların her 
üçü de söz konusudur. Ancak onda esas olan, sömürgeci Batı karşısında, ezi
len Doğu halklarının ve öncelikle de Müslüman Türk halklarının kurtuluşu için 
mücadele ve geleneksel tutuculuk (kadimciler) karşısında ise, çağdaşlaşma ve 
milliyetçiliği ön safta görmekteyiz. Diğer yandan Galiyev'de Marksizmin Asya
hiaştığını gördüğümüz gibi, diyalektik materyalizmin de 'enerjetik materyaliz
me' dönüşerek Asyalılaştığına şahit olmaktayız. İslam'daki Emevi (büyük mil
let) dayatmasında olduğu gibi, sosyalizmin Sovyet uygulaması olan ve Leni
nizm diye adlandırılan ve büyük ınillet/sömürgeci millet elinde bir sömürgeci 
dayatınacı ideolojiye dönüşen Sovyet ideolojisine/sosyalizme karşı Horasanlı 
Ebu Muslim gibi başkaldırmış ... Ne yazık ki Ebu Muslim başanya ulaşmış, ama 
Galiyev, Roma'daki gladyatörlerin ve isyancıların başı Spartaküş gibi hüsrana 
uğramış ve halkını, kendi deyimiyle, ilgili dönemde'sırat köprüsü'nden geçire~ 
memiştir. Ancak, dünya uluslarının % 80'ninin küreselleşmed dayatmalar yü
zünden çektiği yoksulluk nedeni ile Galiyev'in savunduğu ideoloji ve ülkü, gü
nümüzde de haklı olarak gündemde olacaktır. 

ıs A.Bennigsen, S. Enders-5. Galiyev ve Sovyetler Birliğinde Milli Komünizm, Anahtar Yayınları, is
tanbul 1981, s. 176. 
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Klasik İslam Kamu Hukukunun Kaynağı 
Olarak İcma 
-Tarih! Uygulamanın Hukukileşmesi Üzerine 
Bir Örnekleme-

TALİP TÜRCAN 
YRD.DOÇ.DR., S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi 
tturcan@ilahiyat.sdu.edu.tr 

H ukuk, beşeri ilişkileri düzenleyen normatif bir alandır. Norrnatiflik, yönlen
dirme ve belirleme esasına dayanmakla birlikte, bu, hukukun toplumsal 

gerçekliğe rağmen var olabileceği anlamına gelmez. Hukukun, evrensel pren
sipler istisna edilirse, varlığını, sırf olması gerekene ilişkin değer yargıianna de
ğil, üzerine kurulu bulunduğu karmaşık ilişkilere borçlu olduğu görülür. Top
lumsal yaşamda ortaya çıkan söz konusu ilişkiler, hukuki yargılar olmaksızın 
tabii olaylardan farklı değildir. Onları hukuki kılan, hukuk normlarınca düzen
lenmiş olmalarıdır. Hukuki yargılar ise, bağlandıkları davranışlar olmadan sa
dece ideal (fikri-manevi) telakkilerden ibarettir. Öyleyse hukuk, normatiflik ve 
gerçeklik arasındaki karşılıklı ve zaruri munasebetin bir ürünüdür. Bu tespit, 
ayrıca, hukukun tüm zamanlar dikkate alındığında tarihi karakterini teslim et
memizi öngörmektedir. Hukuk olgusu hakkında söylediklerimiz, evrensel inşai 
yanı1 bir tarafa bırakılmak kaydıyla, İslam hukuku bakımından da geçerlidir. 

ı İnşa terimi, ihtilaflı meselelerde bir yetkiye (velayete) dayalı olarak pozitif düzeyde (sırf dilsel 
değil) buyurucu ve bağlayıcı fıkıh normu (hüküm) koymak anlamında kullanılmaktadır. İcmaa 
konu olmuş bir hüküm ise, bizatihi inşai olup, bağlayıcılığı herhangi bir yetkili organın iradesiy
le kaim değildir. Bkz. el-Karafi, Şihabuddln Ebu'I-Abbas Ahmed b. İdrls, el-İbkam fi temyizi'l-fe
cava 'ani'l-abk<lm ve taşanufüti'l-l.Giçli ve'l-imüm, Gözden geçiren: Abdulfettah Ebu Gudde, Daru'l
Beşairi'l-İslamiyye, Beyrut 1416/1995, s. 33, 35, 62-64, 88, 162 vd. "İslam hukukunun evrensel in
şili yanı" ifadesiyle ise, biz burada, İslam hukukunun aynı zamanda dini birer değer teşkil eden; 
zamana ve mekana göre değişmesi beklenemeyecek düzenlemelerini kastediyoruz. Söz konusu 
düzenlernelerin bağlayıcılığı Müslüman bireyler ve toplumlar bakımından salt hukukilik niteliğin
den değil, öncelikle dinilik niteliğinden kaynaklanmaktadır. Mesela, İslam hukukunun evlenilme-
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Nitekim aşağıda kamu hukukunun kaynağı ve oluşumu bağlamında, belirtilen 
yargının fikri kanıtlarını bulmak mümkün olacaktır. Çalışmamızda İslam kamu 
hukuku terimini, özel hukuk mukabili anlamını korumakla birlikte, kapsam ba
kımından aynı genişlikte değil, yalnızca genel kamu, anayasa ve kısmen idare 
hukuku alanlarını ifade etmek üzere kullandığımızı da belirtmeliyiz. 

Belirtilen kapsamda klasik İslam kamu hukuku, hukukun diğer alanlarına 
göre daha az işlenmiş ve gelişiminde fukahanın rolü sınırlı kalmıştır. Kamu hu
kuku alanına ilişkin çalışmalar gerek muhteva (nitelik) ve gerekse nicelik bakı
mından tetkik edildiğinde tespitimiz doğrulanacaktır. Kanaalimize göre, bunun 
üç temel nedeni bulunmaktadır. İlki, devlet, devlet örgütlenmesi ve iktidara da
ir meseleler hakkında Kur'an ve Sünnet'te, az sayıdaki genel ve yüksek düzey
li prensip dışında, düzenleyici kuralların öngörülmemiş olmasıdır. Kur'an-ı Ke
rim, insanlığın yeryüzünde istihl:'l.fı,ı yönetim yetkisinin (emanet) ehline verilme
si,3 yönetirnde İStişare usulüne uyulması,4 yöneticilere itaat edilmesiS gibi, olabil
diğince genel düzeyde ve evrensel nitelikte hükümler sevk etmekle yetinmiştir. 
Kur'an'ın iktidar olgusuna ilişkin söz konusu tavrının, özel hukukun bir kısım 
alanlarında -ve hatta nispeten ceza, yargılama ve devletler hukuku alanlarında
yapmış olduğu düzeniemelerin niteliği dikkate alındığında, farklılık taşıdığı açık
tır. Göz önünde tutulması gereken belki daha önemli bir husus ise, Sünnet'in de, 
hukukun öteki alanlarına yönelik bilinen yaklaşımının aksine, yönetime dair me
selelerde Kur'an'ın tavrını benimsemiş olmasıdır. Kur'an veya Sünnet'te belirti
len tavrıo yerine, yönetim meseleleri hususunda da maddi içerikli ve ayrıntılı dü
zenlemeler<' yer almış olsaydı, bunun bahse konu alanlarla ilgili olarak fukaha
yı daha ileri düzeyde bir doktrin geliştirmeye yönelteceği kuşkusuzdu. 

İkincisi, klasik İslam hukuk doktrinlerinin fukahanın kendi inisiyatifleri da
hilinde ve devlet uygulamasından bağımsız olarak gelişmiş olasıdır. Fıkhın ya
sama yoluyla geliştirilmemiş olması,7 bilhassa kamusal alanın yöneticilerin ira-

si caiz ve caiz alınayan kimselere ilişkin telakkisi tamamen dini nitelikli ve kesinlikle değişmesi 
düşünülemeyecek yanıyla ilgilidir. Buna karşılık din! kaynaklı olmama anlamında beşeri hukuk 
düzenlerinin, ahlaka dayalı düzenlemeleri bile, ahlaki zihniyetin değişimine paralel olarak deği
şiklik gösterirler. Sözgelimi, yakın zamanlara kadar aynı cinsten insanların evlenmeleri hukuk dü
zenlerince uygun bulunınazken, ahlaki telakkikrin kısmen değişimiyle kimi Batı ülke hukukların
da aıtık yasal kabul edilmektedir. Halbuki İslam hukuku bakımından belirtilen tarzda bir deği
şimden söz edemeyiz. Şu halde evrensel inşai yan ifadesi, İslam hukukunun olgusal olan yaşam 
ilişkilerinin etkisi dışında kalınası gereken düzenlemelerini göstermektedir. 

2 2. Bakara, 30. 
3 4. Nisa', 58. 
4 3. Alu İmran, 159; 42. Şura, 38. 
' 4. Nisa', 59. 
6 Düzenleme tabiri, Sünnet bakımından fıkhi hükme kaynak olabilecek söz, fiil ve takrirlerin tü

münü ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
7 Nitekim bazı ilim adamları, fıkhı, bahse konu karakterinden ötürü, fakihlerin hukuku' (jurists' 

law) biçiminde nitelemişlerdir. Bkz. ]oseph Schacht, "lslaınic Law", Encyclopaedia of the Social 
Sciences (15 cilt), The MacMillan Company, New York 1957, VIII. 345; An Intl'oduction to Islamic 
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desine bırakılmasına, dolayısıyla, kamu hukukunun az işlenmesine yol açmış
tır. Esasen fıkıh, oluşturulma prosedürü, muhtevası ve amacı bakımından hu
kuki anlamda bir toplumsal düzenleme aracı olmaktan çok, daha kapsamlı bir 
normatif yapıyı ifade etmektedir. Fıkıh, genel karakteri itibarıyla, tarihin hiç bir 
devrinde sırf herhangi bir devletin pozitif hukuk ihtiyacını karşılamak üzere 
var olmuş değildir. Zira o, yalnızca süjeler arası ilişkileri konu edinmez; önce
likle süjenin kendisiyle ilgilidir. Yani fıkıh, başlangıçta "kişinin lehinde ve aley
hinde olanları bilmesi"B faaliyeti olarak doğmuş ve büyük ölçüde -bilhassa ilim 
olmak bakımından- öyle devam etmiştir. 

Klasik İslam kamu hukukunun yeterince gelişmemesinin üçüncü nedeni ise, 
oldukça erken bir dönemde ortaya çıkan ve iktidarın, kimin hakkı olduğu so
runu etrafında oluşan politik tartışmanın imarnet merkezli itikadl bir soruna 
vücut vermiş olmasıdır. İslam'ın ilk neslinde, Hz. Peygamber'in hemen ardın
dan başlayan tartışma, henüz o dönemde Hz. Ali'nin iktidara kendisinin daha 
ehil olduğunu ileri sürmesinden9 ibaret, salt politik bir talepten kaynaklanmış 
iken, çok geçmeden Şianın sorunu bir aidiyet meselesi haline getirmesiyle iti
kadl boyut kazanmıştır. Ayrıca, imarnet meselesini bilimsel düzeyde ilk defa Şi
anın ele aldığı, ilk eserlerin All b. İsma'il b. Meysem et-Temmar (ö.l79/795) ve 
Hişam b. el-Hakem (ö.199/815) tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır.1o Sorunun 
ilk defa Şia tarafından ele alınması, tartışmanın hem itikadl düzeyde kalması
na hem de imarnet kavramını temel alan sınırlı bir yaklaşımın dağınasına yol 
açmıştır.11 Şianın etkisi, devletin anayasal yapılanması, siyasi iktidarın kaynağı 
ve temsil meselelerine ilişkin çalışmaları içerik ve metodolajik bakımdan belir
lemiş; gerçek bir kamu hukuku alanının doğmasını büyük ölçüde engellemiş
tir.ız imarnet meselesi, Şafi'i: ile birlikte,13 erken sayılabilecek bir dönemde hu-

Law, Oxford University Press (Reprinted), Oxford 1971, s. 209. Ayrıca bkz. Muhammad Hashim 
Kamali, "The Limits of Power in an Islamic State", Islamic Studies, 28 0989), sayı: 4, s. 341. 

s Ma 'rifetu'n-nefs ma Jelıa ve mg 'aleylıa biçimindeki tanım Ebu Hanife'ye nispet edilmektedir. Bkz. 
Sadruşşerl'a, Ubeydullah b. Mes'ud b. Mahmud, et-Tavç}Tb fi ~ıalli ğavanıiçli't-teni>Tb (2 cilt), (et-Tel
vTb ile birlikte), Mekteb-i Sanayi Matbaası, İstanbul 1310, I. 19; ei-Beyadi, Kerniiluddln Ahmed, İşa
ratu'l-meram min 'ıbarati'l-im<1m, tahk. Yüsuf Abdurrazzak, Daru'I-Kitabi'I-İslaml, İstanbul ty. (Kil
bire 1368/1949 baskısından), s. 28-29. Klasik fıkhın alanını belirleyen 'anıe/ kelimesinin tanıma ilk 
defa kim tarafından ve ne zaman eklendiğini henüz tespit edememiş bulunuyoruz. 

9 Bkz. İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullilh b. Muslim ed-Dineverl, el-İmame ve's-siygse (2 
cilt), tahk. Ali Şiri, Daru'l-Edva. Beyrut 1410/1990, I. 28-33. 

ıo İbnu'n-Nedlm, el-Fihrist, ta'li'k: İbrahim Ramadan, Daru'I-Ma'rife, Beyrut 1415/1994, s. 217, 218. 
ıı Ziyauddin Rayyis, İslam'da Siyasi Düşünce Tarihi, çev. İbrahim Sarmış, Nehir Yayınları, İstan

bul 1995, s. 92-93. 
12 Bu hususta bkz. Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yet

kileri -islam ve Batı Hukuk Düşüncesi Bağlammda Bir İnceleme-, Ankara Okulu Yayınları, An
kara 2001, s. 31 vd. 

13 İbnu'n-Nedi'm, Şafii'nin el-Melısüt adlı fıkıh eserinde 'Kitabu'l-imame" başlıklı bir bölümün var
lığından söz etmektedir (Bkz. el-Filırist, s. 260). O dönemde aynı başlıklı müstakil eserlerin ya
zıldığı bilinmektedir. Bahse konu eserlerden tespit edilebilenler için şu çalışmaya bakılabilir: Nasr 
Muhammed Arif, Fi Maşadiri't-tur<1§J's-siygsiyyi'l-islami -Din1se fi işkaliyyeti't-ta 'mim i>able'l-istil>-
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kuk alanına dahil olsa bile, bir kısım itikadl ve politik kaygılarla kelami yakla
şımdanl4 hiçbir zaman bağımsızlık kazanamamıştır. 

Sünni imarnet teorisi, V./XI. yüzyılda el-Maverdl'nin el-Ahkamu's~sultaniy
ye'si ile mütekamil bir düzeye kavuşmuşıs ve ondan sonra kaleme alınan eser
ler, XIII./XIX. yüzyıla kadar, kamu hukukunun gelişmesi anlamında, dikkate 
değer bir katkı getirmemişlerdir.ı6 Bu yargıyı, Maverdi'nin meseleyi, itikadl tar
tışmadan uzaklaştırarak, hukuki bakımdan ele alması ve genel çerçevesini or
taya koyması gerekçesine dayandırıyoruz. Zira Maverdi'yle birlikte imamet me
selesinin hukuk alanına taşınması önemli ölçüde tamamlanmıştır. Onun çağda
şı olan İbn Hazm'ın fıkıh eserindeı7 meseleyi ele alışıyla karşılaştırdığımızda, 
Maverdi'nin hukuk adına ortaya koyduğu katkı açıkça görülebilmektedir. El
bette bununla sorunun yalnızca hukukun konusu haline geldiği kastedilme
mektedir. Diğer taraftan Gibb'in, Maverdi'nin açıkladığı biçimiyle imamet teori
sinin yalnızca Eşari görüşünün bir ifadesi olduğu yolundaki fikfi,ıs İslam kamu 
hukukuna ilişkin köklü ve farklı yaklaşımlar taşıyan başka Sünni teorilerin bu
lunduğunu doğrulamaz. Maverdi ile nihai anlamda belirginleşen genel çerçeve, 
tarih boyunca (XIII./XIX. yüzyıla kadar) korunmuş, imamete/hilafete ilişkin ge
leneksel tanımlamanın dışına çıkılamamıştır. Bahse konu çalışmaların içerik 
olarak imam ve onun yetkileri çerçevesinde sınırlı kaldığını ve klasik İslam ka
mu hukukuyla kastedilebilecek olanın, devlet başkanlığı (imamet) merkezli 
politik bir teoriden fazla bir şey olmadığını söylememiz gerekir.ı9 

Kitap ve Sünnet'te doğrudan düzenlernelerin yapılmamış olması, klasik İs
lam kamu hukukunu kapsam ve sınırları bakımından belirtilen nedenlerden 
ötürü Şiaya, meşruiyet kaynağı bakımından da sahabeden itibaren süregelen 
tarihi uygulamaya bağımlı kılmıştır. Söz konusu durum, yani yorumlanıp siste
matize edilecek nassların oldukça sınırlı ve dalaylı olması, tarihi uygulamayı 

rii' ve't-te'sil-, el-Ma'hedu'l-Alemlli'l-Fikri'l-İslaml, Hemdon (Virginia) 1415/1994. Şafi'l'nin ima
met meselesiyle ilgilendiğine dair el-Umm'da da ipuçları vardır. Özellikle Kureyşllik hakkındaki 
görüşleri zikredilınektedir. Bkz. Kit~ibu'l-uıııııı (8 cilt), Daru'l-Fikr, Beyrut 1410/1990, I. 188-190. 

14 Ehl-i Sünnet kelaıncıları imametin hukuki bir soıun olduğunun bilincindedirler. Mesela bkz. ei
Curcanl, s·eyyid Şerif All b. Muhammed, ŞeıJııı'l-mev<lipf (8 cilt) (Siyalkut!'nin ve Çelebi'nin ha
şiyeleri ile), tash. es-Seyyid M. B. en-Nu'manl el-Halebl, Matbaatu's-Saade, Mısır 1325/1907, VI
Il. 344. 

11 Krş. Luey Safi, el-l1J.çide ve's-siyase (Me'alimu nn?ariyyetin 'iiıımıe li'd-devleti'l-isl<inıiyye), ei
Ma'hedu'I-Alemlli'I-Fikri'l-İslaml, Hemdon (Virginia) 1416/1996, s. 15. 

ı6 Türcan, age., s. 33. 
17 İbn Hazm, Ebu Muhammed All b. Ahmed b. Sa'ld ei-Endulusl, el-Muballii bi'l-aş_iir (12 cilt), tahk. 

A. S. el-Bendar1, Daru'I-Fikr, Beyrut ty., VIII. 420-426 (Kitabu'l-İıname). 
18 Harnilton A. R. Gibb, "Some Considerations on the Sunni Theory of the Caliphate", Studies on 

the Civilization of Islam (eds. S.]. Shaw & W. R. Polk), Beacon Press, Bostan 1962, s. 142. 
19 Türcan, ~ıge., s. 31, 33. İslam hukukçularınca geliştirilen anayasal teorinin (constitutional theory) 

halifenin/imamın şahsını odak aldığı hususunda bkz. Gibb, "Constitutional Organization", Law 
in the Middle East (Vol. I: Origin and Development of Islamic Law), Edited by Majid Khadduri 
and Herbert]. Liebesny, The Middle East Institute, Washington, D. C. 1955, s. 4. 
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hukukçular için bir anlamda bilgi veya yürürlük kaynağı haline getirmiştir.zo 
Bununla birlikte, salt tarihi uygulamanın İslam hukuku bakımından meşru bir 
kaynak olarak savunulamayacağı açıktır. İslam hukukunun genel teorisinde 
herhangi bir düzenlemenin meşruiyeti, ilahi iradeyle irtibatının bir şekilde sağ
lanmasına bağlıdır. Zira bilindiği üzere, İslam hukukunda yegane hüküm ko
yucu Allah'tır.2ı Fıkhi bir hükmün ilahi iradeden elde edilmesi ise, çeşitli yön
temler yoluyla mümkün olabilmektedir. İşte kamu hukuku yönünden -ki aşa
ğıda kanıtları görülecektir- şer'lliği temin eden yöntem olarak karşımıza icma22 

çıkmaktadır. Klasik İslam hukukçuları, icma yöntemine başvurmak suretiyle ta
rihi uygulamayı kamu hukukunun kaynağı kılmışlardır. Aslında bu yaklaşım, 
olanın/vakıanın hukuki tavsifinden başka bir şey değildir. 

İslam'da icma, yalnızca hukukun değil, tüm dini düşüncenin en işlevsel kav
ramı kabul edilebilir. Din ve dinin temel kaynakları, doğal olarak icmadan ön
ce ve ondan bağımsız olarak var olmakla birlikte, İslam dini düşüncesinin olu
şumunda icmam asli bir yeri bulunmaktadır.z3 İcma, dini ve dinin sözü edilen 
kaynaklarını tanımlayıcı rol oynamaktadır. İcınam otoriter karakteri, ispat edici 
ve aykırılıkları dışlayıcı olmak üzere iki yönlü işlev görmektedir. Dolayısıyla ic
ma, işlevi itibarıyla -nihai anlamda- temel belirleyici bir delil konumuna yük
selmektedir. Nitekim VIII./XIV. yüzyıl hukukçularİndan TGfi'nin, "kuvvet yönün
den [delillerin sıralanınasına gelince önce] icma, sonra Kitab ve sonra da Sün
net gelir. Çünkü icma, Kitab ve Sünnet'in aksine neshe konu olmaz. Halbuki 
KW1b ve Sünnet, nesh edilebilir; dolayısıyla, icmaa aykırı bir ayet veya haberin 
mensuh sayılması caizdir,"z4 biçimindeki ifadesi bahse konu genel telakkiyi yan
:;ıtmaktadır. İcınam konumunun nesh meselesinden hareketle izah edilmesi ise, 
bilhassa hukuki bağlayıcılık sorununu çözmeye dönük bir çabadan kaynaklan
maktadır. İslam hukuk teorisinde bağlayıcılık kavramı ikili bir karaktere sahip
tir. Bunlardan birisi, ideal (fikrl),z; diğeri pozitif düzeyde bir bağlayıcılığı gös-

zo Krş. Gibb, "AI-Mawardi's Theory of the Caliphate", Studies on the Civilization of Islam (Edited 
by S.]. Shaw and W. R. Polk), Beacon Press, Boston 1962, s. 154-155. 

zı el-Amidi, Seyfuddin Ebu'I-Hasen Ali b. Ebi Ali b. Muhammed, el-İbkam fi uşılli'l-abkam (4 cilt), 
Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1405/1985, I. 72. Ayrıca bkz. İbn Emiri'l-H:kc, Muhammed b. 
Muhammed, et-Tal;crir ve't-ta[ıbir (3 cilt), (İsnevi'nin Nihayetu's-sıll'ü ile), el-Matbaatu'l-Kubra'l
Emiriyye, Bulak 1316, Il. 79. 

22 Sünni imarnet teorisinin icınaa dayandınldığı hususunda bkz. Gibb, Mohamınedanism An Histo
rical Swvey, Oxford University Press, Butler and Tanner Ltd., Oxford 1969, s. 67; Schacht, "ls
laınic Law", s. 347; Rayyis, age., s. 97, 99. 

23 Dinin kaynakları habere/nakle dayalıdır. Haber de dini otoritesini icmadan almaktadır. Bu hu
susta bir analiz için bkz. Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam KOltürünün Akıl Yapısı Arap
İslam Kültürüncieki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Amılizi, çev. B. Köroğlu-H. Hacak-E. Demir
li, Kitabevi, İstanbul 1999, s. 164 vd. 

24 et-Tufi, Necınuddin Ebu'r-Rebl' Suleyman b. Abdilkavi b. Abdilkeriın b. Sa'ld, Şerbu ınugtaşa
ri'r-ravba (3 cilt), tahk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Turki, Muessesetu'r-Risale, Beyrut 
1419/1998, ı. 111. 

25 İslam hukuk teorisinde hükümler bağlayıcılıkları açısından ilahi iradeye aidiyet kesinliğine ve 
açıklığına, yani teknik ifadesiyle, subut ve delalet derecesine göre tasnif edilmektedir. Bu tas-
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termektedir. Üzerinde icma gerçekleşmiş hükümler bizatihi ve zorunlu olarak 
bağlayıcı iken, ictihad ve yoruma (anlama faaliyetine) açık alanla ilgili olanlar 
ise, kamusal kudret eliyle bağlayıcılık kazanmaktadır.z6 Bir normun pozitif dü
zeyde bağlayıcılığını (normun hukukilik karakterini) temin etme hususunda ön
celikle icma yöntemine başvurulması, klasik fıkhın, iktidar dışında fukahanın gi
rişimiyle gelişmiş olması gerçeğiyle de bağdaşmaktadır. Bununla birlikte bu tes
pit, icma kavramının tarihi süreçte başlangıçtan itibaren her zaman aynı işlev
sel ağırlığa sahip olduğu anlamına da gelmemektedir. Dolayısıyla burada ele 
alacağımız verilerin, kamu hukuku bağlamında, aynı zamanda, kavramın tarihi 
oluşumuna dair gelişmeyi tespite katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Bu itibarla İslam kamu hukukunun dayandığı icma kavramının çeşitli yön
lerden değerlendirilmesi gerekmektedir: 

I 

fslam kamu hukukunda icma, müctehidlerin fıkhi bir mesele üzerinde sarih ve
ya sükuti yolla görüş birliği sağlaması biçimindeki kavramsaliaşmış anlamını 
taşımaz. Fıkıh usulüne göre icmaın şer'! bir delil kabul edilebilmesi için, bir kı
sım yapısal unsurlara sahip olması gerekmektedir. Bu yapısal unsurlardan biri
si de, doktrinde çoğunluğa ait ve tercih edilen görüşe göre, icmaın senedi dir. Se
ned (mustened), üzerinde icmaın gerçekleştiği hükme ulaşılırken müctehidlerin 
dayandığı kat'! veya zanni delil anlamına gelmektedir.27 İslam hukukunun genel 
teorisi gereği, her bir hükmün mutlak surette şer'! bir delilinin olması gerekir. 
İcmaa konu olan mesele hakkında da ayrıı ilke geçerlidir. Müctehidlerin salt it
tifak etmiş olmaları icmaın gerçekleşmesi ve bağlayıcılığı için yeterli değildir.zs 
Bununla birlikte, kamu hukukunda, sözgelimi imametin vucubu meselesinde ic
ma salt bir ittifak olarak sunulmakta; ittifaka vücut veren gerekçelerin şer'! ol
ma zorunluluğu, icmaın gerçekleşmesi (in'ikadı) açısından problem edilmemek
tedir. Nitekim, Maverdl, imametin vucubu üzerinde gerçekleşen icmaı izah eder
ken " ... ümmet içinde onu [imametil yerine getirecek kimseyle sözleşme yapılma
sı, icma ile vaciptir; Ebu Bekr el-Esamm, onlardan [icmaa katılan kimselerdenJ. 
ayrı düşünse bile. İmametin aklen mi yoksa şer'an mı vacip olduğu konusunda 
görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır,"29 demekte ve şer'an vacip olduğu görüşünü ter-

nifte bağlayıcılık hukuk alanı bakımından bile öncelikle maddi değil, fikri düzeydedir. Üstelik fı
kıh, hukuktan daha geniş bir normlar bütününü temsil etmektedir. Dolayısıyla, her fıkhi hüküm 
bakımından maddi bağlayıcılık kriteri aranamayacağı için ilgili tasnif kendi mantığına sahiptir. 

26 Karafı, Eııvaru'l-burük tl eııvai'l-furük (el-Furük) (4 cilt), (İdranı'ş-şurük 'ala eııv<l'i'l-furül;c ve 
Tehgibu'/-furük ve'l-l;cawi'idu'{!-,;!eııiyye f'i'l-esrari'l-fikfıiyye ile birlikte), tash. Hal1l el-Mansur, Da
ru'l-Kütübi'l-IIıniyye, Beyrut 1418/1998, IV. 113, 116; el-İlıkam fi temyizi'l-fetava 'aııi'l-abkam ve 
wşarrufati'l-l;caçli ve'l-im<Im, 33-36, 88, 162 vd. 

27 İbn Emlri'l-Hiicc, age., III. 109 vd. 
28 eş-Şevkanl, Muhammed lı. All b. Muhammed, İrşadu'J-fuhül il<I tabifiifı 'ilmi'l-uşül, tahk. Ebu 

Mus'ab M. S. ei-Bedrl, Mu'essesetu'l-Kutubi's-Sekafiyye, Beyrut 1412/1992, s. 146. 
29 el-Maverdl, Ebu'I-Hasen All b. Muhammed b. Hablb, el-Abkamu's-sul(aniyye ve'l-velayatu'd-di

ııiyye, tahk. A. M. el-Bağdadl, Daru İbn Kuteybe, Kuveyt 1409/1989, s. 3. 
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cih ettiği anlaşılmaktadır.30 Dikkat edilirse, burada imametin aklen vacip olduğu 
görüşünü benimseyenler, şer'! olmayan bir delile dayandıkları halde, icmaa ka
tılan kimseler arasında sayılmaktadırlar. Halbuki klasik fıkıh usUlü bağlamında 
'aklen vucup' biçiminde bir hükümden ve bunun şer'f bir yöntem olan icmaa 
mesnet teşkil etmesinden bahsetmek, hükmün 'ilahi hitap veya ilahi hitabın ese
ri' biçiminde tanımlandığı dikkate alındığında tutarlı değildir. 

II 

Teknik anlamda icma, Hz. Peygamber'den sonra herhangi bir dönemde, yaşayan 
tüm müctehidlerin şer'! bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliğine varmış ol
maları ·demektir. Kamu hukuku alanında gerçekleştiği ileri sürülen icmalarda, 
'tüm müctehidlerin katılmış olmaları' şartının genellikle ihmal edildiğini görüyo
ruz. Mesela, yukarıda Maverdi'den yaptığımız alıntıda da görüldüğü üzere, Ebu 
Bekr el-Esamm'ın imametin vucubu hakkında aykırı bir görüş bildirmesi, icmaın 
oluşumu bakımından dikkate alınmamaktadır. Bu yaklaşımda iki gerekçeden söz 
edilebilir. Aykırı görüş, ya icmaın oluşumundan sonra, ona muhalif olarak ortaya 
çıkmıştır, ya da icmaın oluşumu hususunda görüşün sahibi kimse veya kimseler 
yetkili kabul edilmemektedir. Birinci ihtimalde icma kavramına ve/veya ilgili me
seledeki icma iddiasına ilişkin bir görüş aynlığı; ikinci ihtimalde ise politik/mez
hebi bir tavır söz konusudur. Her iki durumda da icma hakkında öngörülen bağ
layıcılığın tartışmaya açık bulunduğu ve gerçekçi olmadığı söylenebilir. 

İmametin şartlarından sayılan Kureyşllik meselesinde de sahabenin icmaın
dan söz edilmektedir. Sak!fe Günü kimin halife olacağına ilişkin tartışmaların, 
Hz. Ebü Bekr'in ensara karşı delil getirdiği "İmamlar Kureyş'tendir,"31 hadisiyle 
sona erdiği ve böylece sahabe icmaının oluştuğu ileri sürülmektedir.32 Olayın 
belirtilen biçimde gerçekleştiği ve nakledilen haberin de sahih olduğu kabul 
edilse bile, klasik teori çerçevesinde bir icmadan söz edilecekse, Sa'd b. Uba
de'nin muhalefetinin33 dikkate alınması gerekirdi. Nitekim Kureyşllik şartı üze
rinde sahabe icmaının gerçekleştiği fikri, Sünni siyaset teorisini benimseyenler 
arasında34 dahi ittifakla kabul edilmiş deği~dir. 

Burada hukukun diğer alanları bakımından da geçerli olmakla birlikte, ka
mu hukuku alanında ileri sürülen hemen neredeyse tüm icma iddialarının, fu-

30 Maverd!, age., s. 3-4. 
31 İbn Hanbel, Ebu Abdiilah Ahmed b. Muhammed, d-Musned (6 cilt), Daru Sahnun ve Çağrı Yayınla

rı, İstanbul 1413/1992, III. 129, 183, IV. 421. "Halifeler Kureyş'tendir," hadisi için bkz. et-Tirmizi, Ebu 
Isa Muhammed b. İsil b. Serve, es-Sunen (5 cilt), Daru Sahnun ve Çağrı Yayınları, İstanbul1413/1992, 
"Fiten", 49. "Hilafet Kureyş'e ve hüküm de ensam aittir," hadisi için bkz. İbn Hanbel, IV. 185. 

32 el-Bakıllan!, Ebu Bekr Muhammed b. et-Tayy!b, et-Tenılı/d fi'r-recld 'aHi'l-mulhıcleti'l-mu'attıle 

ve'r-rafiçla ve'l-[wvaric ve'l-mu'tezile, zabt ve ilave: M. Muhammed el-Hudayr! ve M. Abdulha
di Ebu Ride, Kahire 1366/1947, s. 182; el-Bağdacli, Ebu Mansur Abdulkilhir b. Tahir et-Temlml, 
Uşülu'cl-dln, Daru'l-Kutubi'l-İlıniyye, Beyrut 1401/1981, s. 276; Maverd!, ~ıge., s. 5. 

33 İbn Kuteybe, age., I. 27-28. 
34 Seınnanl, 'ashab-ı hadis'den bir kısmının Kureyşlliği iınamet için şart koşmadıklarını zikretmek

tedir. Bkz. es-Semnanl, Ebu'I-Kasım All b. Muhammed b. Ahmed er-Rahbl, Ravçlatu'I-l,wçlat ve 
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kahanın kendi icma tanımlarının sınırları dışında kaldığını görüyoruz. İmametin 
vucubu konusunda bile, sözgelimi Eş'arl, ihtilaftan söz ederken,3; ondan yakla
şık bir buçuk asır sonra ölen Maverdl, icma iddiasında bulunmaktadır.36 Bu ta
vırda, icmaa yüklenen anlam ve ondan beklenen işievin etkili olduğu açıktır. 

III 

Kamu hukuku doktrininde icma, geriye dönük olarak inşa edilen ve tümüyle ta
rihi uygulamayı referans kabul eden bir istidlal niteliği taşımaktadır. Zira hem 
sahabe dönemi hem de sonraki dönemlerle ilgili icma iddiaları, o dönemlerde 
yapılmış fıkhi tartışmalar neticesinde oluşmuş ortak görüşlere dayandırılmamak
tadır. Ayrıca, hukukun diğer alanlarının aksine, icmaın maddi varlığına ilişkin 
herhangi bir tespit yöntemi de geliştirilmiş değildir. Bir mesele hakkında icma
ın gerçekleşip gerçekleşmediği soıunu, yalnızca geçmişte iktidarı kullananların 

uygulamaları dikkate alınarak cevaplanmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, tarihi uy
gulamayı zorunlu olarak baştan meşru kabul etmeyi gerektirmektedir. İstihlaf 
veya ahd kurumu, bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Mevcut imamınihalife
nin kendinden sonra gelecek olan imaını belirlemesi anlamına gelen istihlaf, 
meşruiyetini sahabenin icmaından almaktadır. Sünni imarnet teorisine göre Hz. 
Ebu Bekr'in kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer'i belirlemiş olmasına yö
nelik sahabeden herhangi bir itiraz gelmemiştir ve dolayısıyla bir iktidar iktisap 
yöntemi olarak istihlafın/ahdin meşruiyeti üzerinde icma gerçekleşmiştif.37 As
lında, Hz. Peygamber'den sonraki ilk tartışmanın tecrübesiyle Hz. Ebu Bekr'in 
yöneldiği politik bir tercih olarak karşımıza çıkan uygulamanın icma yoluyla hu
kukileşmesi, gerçekte olgusal olanın normatif düzlemde izah edilmesine duyu
lan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Nitekim Hz. Ebu Bekr'in bahse konu tercihi, 
Emevilerle başlayan saltanata dayalı iktidar iktisabının geriye dönük huku
ki/şer'! gerekçesini teşkil etmiştir. Zira istihliif prensibi, iktidarı bir ailenin elin
de tutmanın asli vasıtası haline getirilmiş ve zaman içinde İslam kamu hukuk. 
doktrininde yasal bir yetki olarak yerini almıştır. İbn Hazm, imamette veraset 
olamayacağını açıkça ve İslam'ın ilkeleri dikkate alındığında yerinde bir tespit
le belirtmektedir.3s Buna rağmen, ahd usulünü -toplumsal düzen başta olmak 
üzere bir kısım politik gerekçelerle- tercih edilmesi gereken en uygun yöntem 
olarak kabul etmekte ve Hz. Peygamber'den başlayarak bir dizi tarihi istihlaf 

tari~u'n-necat (4 cilt), tahk. Salahuddin en-Nahi, Daru'I-Furkan ve Muessesetu'r-Risa!e, Arn
rnan/Beyrut 1404/1984, s. 63. 

os el-Eş' ari, Ebu'I-Hasen Ali b. İsma'il, M~alatu'l-i.s/amiyyin ve'l_ıti/{ıfi.ı1-muşal1In (2 cilt), tahk. M. M. Ab-
dulharrıid, ei-Mektehetu'I-A>riyye, Beyrut 1416/1995, IL 149. Ayrıca bkz. Bağdadi, age., s. 271-272. 

36 Maverd1, age., s. 3. 
37 Maverdi, age., s. ll. 
38 İbn Hazm, el-F<ışl fi'l-nıilel ve'/-elıva'i ve'n-niJıal (5 cilt), tahk. M. İbrahim Nasr ve A. Umeyra, 

Daru'I-Ceyl, Beyrut ty., V. 12. 
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örneğini de şer'! delil olarak zikretmektedif.39 Ona göre, sahabe ve tabiinden 
Yezld b. Mu'aviye, Velid ve Suleyman'a bi'at etmeyi kabul etmeyenler, onların 
imametlerine razı olmadıkları için öyle davranmışlardır; yoksa önceki imam ha
yatta iken onlara ahdde bulunduğu için değiJ.4o Bahse konu yöntemin, tarih! sü
reçte saltanata vücut verecek biçimde suistimal edildiği bir gerçektir. İbn 
Hazm'ın belirtilen yaklaşımı, tarih! uygulama ve hukuki formalizm arasındaki 
ilişkinin ulaştığı seviye bakımından kayda değer bir örnek teşkil etmektedir. 

Hatta iktidarı birbirinin peşinden kullanmak üzere birden fazla kimsenin is
tihlaf edilmesi de, yine icma yoluyla tarih! uygulamaya dayandırılmıştır. Üstelik 
birden fazla kimsenin istihlafında icmaın senedi olan uygulama, sahabe dönemi
ne ait değildir; bizzat saltanatın kendisidir. Maverdl, birden fazla kimsenin istih
lafına ilişkin hukuki gerekçeyi açıklarken, öncelikle, Hz. Peygamber'in Mute Sa
vaşı'nda, şehid olmaları ihtimaline binaen birden çok kimseyi ordu komutanı 
olarak belirlemesini delil getirmektedir. O, imarette (ordu komutanlığı) istihlaf 
caiz ise, hilafette de caiz olmalıdır, biçiminde bir kıyasa başvurmaktadır. Ancak, 
kendisi de imaret ve hilafet arasında yapılan benzetmenin tatmin edici ve itira
zı kaldırıcı nitelikte olmadığının bilincindedir. Bu itibarla o, daha güçlü bir delil 
olarak tarim uygulamaya yönelmektedir. Maverdi'ye göre, Emeviler döneminde 
Suleyman b. Abdilmelik sırasıyla halife olmak üzere Ömer b. Abdilazlz ve Ye
zld b. Abdilmelik'i; Abbasiler döneminde de Harun er-Reşld, üç oğlunu (Emin, 
Me'mGn ve Mu'temen), ulemanın önde gelenleri ile istişarede bulunarak, istihlaf 
etmiş ve dönemin ulemasından hiç kimse her iki uygulamaya da karşı çıkma
mıştır.4ı Salt tarih! uygulamanın hukuki bakımdan kaynak olma niteliği bulun
mamaktadır. Bu itbarla Maverdl, "Şayet Suleyman [b. Abdilmelik'in yaptığı] bir 
hüccet değilse, tabiinden ve hakkı söyleme konusunda kınayanın kınamasından 
korkmayan alimlerden onun çağdaşı olan kimselerin ikrarı bir hüccettir, "42 de
mek suretiyle, 'sukGt'tan bir şer'llik çıkarmaktadır. Burada, klasik teoriye göre, 
sukutl icmaın varlığı ve şer'! bağlayıcılığı kabul edilse bile,43 gerçekleştiği düşü
nülen dönemde yaşayan müctehidlerden bi_rinin bile herhangi bir politik baskı-

39 İbn Hazm, Ebu Bekr'in, Hz. Peygamber tarafından istihlaf edildiği kanaatindedir. el-Faşl, V. 16. 
4o İbn Hazm, el-Faşl, V. 17. 
41 Maverdi, age., s. 17-19. 
42 Maverdi, age., s. 18-19. 
43 Sukuti icmaın kesin bir delil olarak kabul edilip edilerneyeceği fıkıh usulünde tartışrnalıdır. İmam 

Şafi'l, sukutl icmaı açıkça reddetmektedir. (Bkz. el-Umm, I. 178; İ{ıtilafı.ı'l-hadlş_, tahk. M. Ahmed 
Abdulazlz, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1406/1986, s. 88). Şafi'i'nin. bilhassa fukahanın kavll 
ittifakıyla oluştuğu kabul edilen sarih icına hakkında da ciddi kuşkularının bulunduğu görülmek
tedir. Hatta fıkıh usulünü ilk tedvin eden kimse sıfatıyla, Kur'an ve Sünnet'in yanı sıra müstakil 
bir delil olarak icma ilkesini de kurumsallaştıran Şafi'l'nin eserlerinden net bir icma teorisi çı
karmak da hayli güçtür. Şöyle ki, Şafi'l eserlerinde icmaı hem Müslümanların geneline (bkz. el
Unlln, VII. 292 vd.; er-Risale, tahk. A. M. Şakir, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, y.y. t.y., paragraf no: 964 
vd., s. 1102, 1105, 1309-1320) ve hem de kendi tabiriyle 'ehl-i ilm'e veya 'fukaha'ya (mesela 
bkz. er-Risale, paragraf no: 399, 478- 479, 881) nispet etmektedir. Bu durumu Schacht, Şafi'l'nin 
icma anlayışında eski icma (old concept of consensus-ulemanın/müctehidlerin icmaı) kavramın-
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ya maruz kalmamış olması gerekir. Halbuki sahabe dönemirnde dahi zor yoluy
la bi'atlar alındığı gibi,44 kaba kuvvete dayalı iktidarların meşruluğu da kimi ge
rekçelerle doktrinde açıkça kurallaştırılmıştır. Sözgelimi, Ahmed b. Hanbel'in 
politik mülahazalar ve toplumsal düzen endişesiyle söylediği anlaşılan "Kim on
lara kılıçla galebe çalarak halife olur ve em!ru'l-mü'min!n diye isimlendirilirse, 
Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimseye, onu kendisine imam görmedi
ği halde geeelemesi helal olmaz. O ister iyi isterse kötü olsun, müminlerin emi
ridir,"4; sözü ne kadar hukuki ise, Maverdi'nin icma iddiası da o kadar gerçek
çi ve o ölçüde bir şer'! delil niteliğindedir. Önceleri fitne ve fesada yol açınama 
gerekçesiyle ulemanın sessiz kaldığı kaba kuvvete dayalı haksız iktidar iktisap
ları, zamanla İslam kamu hukuku doktrininde, kahrl bey'at (kahr ve ğalebe/is
tlla) adı altında meşru bir yöntem olarak tasnif edilip incelenmeye başlanmış
tır.46 İstihlaf yönteminde olduğu gibi, kahr ve ğalebe yöntemi de tarih! koşulla
rın hukuka yansıması gerçeğine açık bir örnek teşkil etmektedir. 

dan toplumun icmaı kavramına doğru bir gelişme süreciyle izah etmektedir. Bununla birlikte, 
pasajlar için köklü fikir değişimini ispatlayacak şekilde bir tarihiernenin mümkün olmaması (Şa
fi'l'nin er-Risale'de icma terimini birbirini takip eden iki paragraf içinde hem ulemaya ve hem 
de tüm Müslümanlara izafesi için mesela bkz. s. 881-882), Schacht'ın teorisinin bir kurgudan 
öteye geçmesine imkan vermemektedir. Nitekim Schacht'ın kendisi de, Şafi'l'nin en son eseri 
olan İ{ıtil<lfu'l-badiş_'de dahi her iki türde icma kavramının mevcut olduğunu belirtmektedir. 
(Bkz. Schacht, The Origins of Mulıammadan jurisprudence, The Ciarendon Press, Oxford 1950, 
s. 88-94). Aslında Şfifi'l'nin icma anlayışı bakımından sorun, yalnızca icmaın kimlerin katılımıy
la gerçekleşeceğiyle değil, aynı zamanda icmaa konu olan hususlarla da ilgili bulunmaktadır. 
Buna göre, eş-Şafii' bir yerde "icma ifadesi namaz ve zekat gibi bilinmemesi caiz olmayan 
farz(lar) ile haraın(lar)ın tahrimi hususunda sahih olur ... " (bkz. el-Unım, VII. 278) derken, yal
nızca iki sayfa ileride "ilmin çeşitli (hiyerarşik) kategorileri vardır: İlki Kitab ve sabit olan Sün
net, ikincisi hakkında Kira b ve Sünnet'te bir düzenlenme bulunmayan konular üzerinde gerçek
leşen icma, üçüncüsü ... " (el-Unını, VII. 280) demektedir. Bu ifadeler, Şafi'i'nin icma teorisini izah 
etmek için ilm-i amme ve ilm-i hassa aynınma dayalı bir tasnifin de yeterli olmadığını göster
mektedir. Zira kavramlar (icma ve ilim) arasında tam bir uyum ve karşılıklılık ilişkisinin bulun
madığı anlaşılmaktadır. Y<ızarlar, belirtilen nedenlerden ötürü, Şafi'l'nin icma anlayışı konusun-· 
da farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Şu halde belirtmeliyiz ki, Şafi'l'nin icma telakkisi, diğer eser
leriyle birlikte ei-Umm'un tamamını içine alacak bir şekilde, Schacht'ınkinden daha sistematik 
ve aynı zamanda mukayeseli bir incelerneyi hak etmektedir. Burada göz önünde tutmamız ge
reken ve bizi ilgilendiren husus ise, Şafii' ile, ondan -iki asır sonra yaşamış olan bir Şafii hukuk
çunun telakkilerindeki farklılıktır. Öyleyse, icma kavramının tanımlanabilmesi -ki bu yargı, di
ğer hukuki kurum ve kavramlar hakkında da geçerlidir- tarihi süreçteki gelişiminin ve kendisi
ne yüklenen işievin anlaşılınasına bağlıdır. Ayrıca bu tespit, kamu hukuku alanı açısından söy
lersek, geriye dönük icma inşaına ilişkin fikrimizi de desteklemektedir. 

44 Mu'aviye'nin, oğlu Yezid'i veliabd tayin ettikten sonra, sahabenin önde gelenlerini dahi bi'at husu
sunda zorlamasını burada belirtebiliriz. Bkz. İbnu'l-Eslr, Izzuddin Ebu'I-Hasen All b. Ebi'l-Keram Mu
hammed b. Muhammed, el-Kamil fi't-Tarib (12+1 cilt), Daru Sadır, Beyrut 1415/1995, III. 509-511. 

. 45 Ebu Ya'la, Muhammed b. el-Huseyn el-Ferrl, el-Af:ıkanıu's-sulraniyye, tash. ve ta'llk: M. Hamid el-Fe
ka, Daru'l-Kutubi'l-İlıniyye, Beyrut 1403/1983, s. 20, 23. Ahmed b. Hanbel'in bu görüşünü, İbn Ömer'e 
ait "Biz galip olanla beraberiz," sözüne dayandırdığı ifade edilmektedir. Bkz. Ebu Ya'la,age., s. 23. 

46 İbn Cema'a, el-İmam Bedruddin, Ta~ıriru'l-abkam fi tedbiri elıli'l-islanı, tahk. Fuad A. Ahmed, 
Daru's-Sekafe, Katar 1408/1988, s. 55. 
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IV 

Kamu hukukuna ilişkin literatür, tarihi süreç esas alınarak takip edildiğinde, ic
ma iddialarının giderek arttığı tespit edilebilmektedir. Hicri III. yüzyılın sonla
rına kadar imarnet ve ilgili meselelerden herhangi biri hakkında icma gerçek
leştiğini ileri süren kayıtlara rastlayamamış bulunuyoruz.47 Şu kadar ki, Şafi'i, 

sonraki siyasi anlamından uzak bir bağlamda, haber-i vahidin bağlayıcılığını 
(hüccetliğini) ispat sadedinde " ... halifenin bir kişi olacağı, Müslümanların icma 
ettikleri hususlardandır ... "4s demektedir. Şafi'i, bununla halifenin sözünün, o bir 
kişi olduğu halde geçerli kabul edildiğini kas~etmektedir. Nitekim cümlenin de
vamında, aynı şekilde kadinin ve emirin de tek kişi olmasını (işlevlerini tek 
başlarına yerine getirmelerini) örnek vermektedir. Bununla birlikte, Eş'ar!'nin 
imametle ilgili meselelerde icma delilini olgunlaşmış bir biçimde kullanması,49 
belirtilen yöndeki fikirlerio en azından hicri III. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
geri gittiğini kabul etmemizi gerektirmektedir. Kanaatimizce, Şia karşısında ana 
kütleyi temsil eden Etll-i Sünnet bilincinin teorileşmesiyle birlikte, meşruiyet 
kaygısı, hem tarihi uygulamayı hem de onun devamı olan mevcut durumu hu
kukileştirme/şer'ileştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Zira V./XI. yüzyıla 
kadar büyük ölçüde parçalanmamış olarak devam eden kurumsallaşmış (mer
kezlleşmiş) iktidar, sürecin belli bir aşamasında teorileşen ana siyasi/itikad! 
akımın mensupianna dayanmaktadır. Açık nassın olmadığı veya delalete ilişkin 
kesinliğin bulunmadığı durumda, hukukiliği temin etmenin en emin yöntemi ic
ma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sünni teorinih savunulmasını üstlenen kelam 
kaynaklarında, icma yöntemine, fıkıh literatüründe olandan daha fazla başvu
rulmasının sebebini, Sünni teorinin varlığını tarih! uygulamaya borçlu olmasın
da aramak gerekmektedir. İcmaa atfedilen işlev ise, teorinin savunulmasını 
üstlenen çabalara bütünüyle cevap verebilecek niteliktedir. 

V 

İcma yönteminin tarihi işlevini ortaya koymamıza yardımcı olabilecek bir baş
ka tespit de, fukahanın yaklaşımları arasındaki farklılıktır. Sözgelimi, Maverdi 
ve Ebu Ya'la çağdaş oldukları halde, imarnet ve ilgili meseleleri anlatırken ic
ma karşısında farklı tavır sergilemektedirler. Maverdi, imametin vucubu,5o Ku
reyşilik şartı,5 1 istihlafın52 ve birden fazla kimsenin istihlafının53 meşruiyeti ko-

47 Mesela bkz. en-Naşiu'I-Ekber, Mesa'ilu'l-imame, tahk. ]osef Van Ess, el-Ma'hedu'I-Aimani li'I-Eb
hasi'ş-Şarkıyye, Beyrut 1971. 

48 Şafi'i, er-Risale, s. 419 (paragraf no: 1154). 
49 ei-Eş'ari, Kitabu'l-luma' fi'r-redd 'ala ehli'z-zeyğ ve'l-bida', tash. ve ta'lik: Hamfide Garabe, Mat-

baatu Mısr, Mısır 1955, s. 133-136. 
5o Maverdi, age., s. 3. 
sı Maverdi, age., s. 5-6. 
52 Ma verdi, age., s. 11. 
53 Maverdi, age., s. 18-19. 
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nularında icma yöntemine dayandığı halde, Ebu Ya'la eserinin konumuzu ilgi
lendiren kısmında hiçbir mesele hakkında icmadan söz etmemektedir. Maver
di'nin yaklaşımının, bizzat içinde bulunduğu politik gelişmelerle açıklanabilir 
olduğunu düşünüyoruz. Zira Maverdi, halifeye bağlılıklarını bildirmeleri şartıy
la meşruiyetlerini tanımaya hazır olduğu güce dayalı iktidar iddiaları (imaretu'l
istila)54 karşısında, imameti (merkezi iktidar) ve bilhassa Kureyşllik şartını vur
gulamak ve savunmak zorundadır. Esasen onun teorisi, eski merkezi iktidarı 
temsil eden halife ve sembolik düzeyde ona bağlılıklarını açıklamak suretiyle 
meşruiyet kazanan müstakil yönetimlerin oluşturduğu bir teşkilatianma biçimi 
öngörmektedir. Böylece, aynı anda iki imarnın mevcudiyetine ilişkin tartışma
nın da önüne geçilmiş olmaktadır.s5 Nitekim Maverdi'nin bahse konu teorisi, 
geçen yüzyılda Senhurl'nin hilafet merkezli yönetim yapılanmasını öngören te
zine56 ilham kaynağı olmuştur. Bu durum, tarihi-politik etkenierin ·hukuk üze
rindeki belirleyici yanını ortaya koyması bakımından önemlidir. Yine bu du
rum, Müslüman hukukçuların fıkhi mirası olgusal düzeyde kavrama konusun
da yeterli bir metodolajik yaklaşım geliştiremediklerini de göstermektedir. 

VI 

İslam kamu hukuk doktrininde hakkında icma bulunduğu kabul edilen bazı 
hükümler, tarihi süreçte iktidar olgusuna bağlı olarak değişime uğramıştır. Me
sela, İmam'ın Kureyş'ten olması gerektiğini öngören hüküm belli bir dönem
den sonra savunulamaz hale gelmiştir. VIII./XIV. yüzyıl Hanefi fakjhlerinden 
Tarsı1si'nin imametin Kureyşlliği hakkında Memluk sulranına yazdığı şu ifade
leri -Maverdl'nin ilkeyi sahabe icmaına dayandırdığı dikkate alındığında- ol
dukça ilginç görünmektedir: " .. .Onların tümü (Şafiiler) sultanın müctehid ve 
Kkureyş! olmasını şart koşmuşlardır. Halbuki bu nitelik ne Türklerde ne de 
Acem'de bulunmaktadır. Şu halde onlara göre Türklerin saltanatı sahih değil
dir. Dolayısıyla mezheplerine göre bir Türk sultandan görev almaları da sahih 
olmaz. Zira sultan olması uygun olmayan· bir kimseden görev alınması (tekal
lud) nasıl sahih olabilir! Bu sözde açık bir fesadın yanı sıra, tebeasına Sul
tan'dan yüz çevirtmek ve ordunun ona bağlılığını zayıftatmak gibi Sultan'a yö
nelik sayılamayacak kadar eziyet verme vardır. Bu itibarla diyoruz ki, bizim 
mezhebimiz Türkler için Şafii mezhebinden daha uygundur."57 

54 Bkz. Maverdf, age., s. 44-46. 
55 Bağdadi, ülkeler arasında bir toplumun diğerine yardımının ulaşmasını engelleyecek biçimde bir 

denizin bulunması kaydıyla aynı anda iki imarnın mevcudiyetine cevaz verdiği halde (bkz. Uşü
Iu'd-din, s. 274). Maverdi, bunu açıkça reddeder (bkz.el-Nıkamu's-sultiiniyye, s. 10). Her ik 
yaklaşım da tarihi gelişmeleri kendi açısından dikkate almaktadır. 

56 es-Senhuri, Abdurrazzak Ahmed, Fı]f:I;u'l-lıılafe ve tatavvurulıa li tusbiba 'usbete unıemin şar 
]f:ıyye, çev. Nildiye Abdurrazzak es-Senhurl, ta'likat: Tevfik M. eş-Şavi, el-Hey'etu'l-Mısrıyyetu'l
Amme li'l-Kitab, y.y., 1989. 

57 et-Tarsus!, Necmudd!n İbrahim b. Ali, Tu{ıfetu't-turk fima yecibu en yu'mele fi'l-mulk, tahk. ve 
Dirase: Rıdvan es-Seyyid, Daru't-Talia, Beyrut 1413/1992, s. 65. 



Klasik İslam Kamu Hukukunun Kaynağı Olarak İcm:i 129 

Yaptığımız alıntıda görülen sözlerinde Tarsusl'nin, rakiplerini bertaraf et
mek maksadıyla, Memluk iktidarının bir imamet/hilafet değil, imaratu'l-istila ni
teliğinde olduğunu bilmezden gelmesinin, kötü niyetli ve politik bir tutum ol
duğunda kuşku yoktur. Burada bizi ilgilendiren husus, imametin Kureyşlliği 
şartı üzerinde gerçekleştiği kabul edilen sahabe icmaı karşısında takınılan ta
vırdır. İmametin Kureyşlliği meselesi üzerindeki tartışmalar, kamu hukukunda 
başvurulan icma delilinin hakim iktidarın politik ihtiyacı çerçevesinde geriye 
dönük olarak inşa edildiğini kanıtlamaktadır. Tarihi şartlar değiştiğinde icma da 
kendisine yüklenen işlevi yitirmektedir. 

Diğer taraftan, Kureyşllik şartını -ilkeye ilişkin kuşkularına rağmen-ss tari
hi kabule dayanarak izah eden Cuveynl'nin tavrı ile Tarsus!'nin yaklaşımı ara
sındaki bir mukayese, sosyo-politik gelişmelerin hukuki kavram, ilke ve ku
rumlar üzerindeki etkilerini açıklama hususunda iyi bir örnek teşkil edebilir. 
Cuveynl, Kureyşllik şartının nass yoluyla ispat edilemeyeceğini ve akl en <;le söz 
konusu şarta ih~iyaç bulunmadığını söylemektedir.59 Ona göre, Kureyşilik şar
tının izahı, tarihi uygulamada aranmalıdır. Çünkü öncekiler imarnet mansıbının 
Kureyş'e aidiyetinin her zaman bilincinde olmuşlardır ve bundan ötürü de Ku
reyş'ten olmayan hiç kimse hiçbir dönemde imamete tamah etmemiştir.6o Gö
rüleceği üzere, belli bir süreçte ortak kabulle açıklanan bir telakki, zamanla 
değişime maruz kalabilmektedir. Bu da, bilhassa tarihi uygulamayı esas alan 
icma iddialarının, çok sonraları teşekkül eden fıkıh usulü prensipleri çerçeve
sinde ele alınamayacağını göstermektedir. 

Sonuç olarak şunları söylememiz mümkündür: Klasik İslam kamu hukuku 
neredeyse tümüyle tarihi uygulamaya dayanmaktadır. Salt tarihi uygulamanın 
ise, İslam hukukunun genel teorisi bakımından kaynak olma niteliği bulunma
maktadır. Bu itibarla, süregelen iktidar anlayış ve uygulamaları (iktidarın fark
lılaşması, el değiştirme biçimleri, temsil sorunu gibi) geriye dönük olarak inşa 
edilen icma kavramının yardımıyla şer'lleştirilmektedir. Kamu hukukuna vücut 
veren hakim teori, icmaa mesnet kıldığı tarihi uygulamanın yorumunu, iktida
rı esas alan bir bakışla yapmaktadır. Aksi takdirde, sözgelimi kahr ve ğalebe 
usulünün (kaba kuwete dayalı iktidar iktisabı) meşru ve müstakil bir yöntem 
olarak hukukun bir parçası haline nasıl geldiğini izah etmek mümkün olmaz. 

İslam kamu hukukunda bilhassa sahabe dönemine ilişkin icma iddiaları, fik
ri düzeyde tartışılmış ve uzlaşılmış görüşleri ifade etmemektedir. Uygulama, son
radan yorumlanmak ve bir anlamda yeniden inşa edilmek suretiyle, dinl6ı ve hu-

ss el-Cuveyni, İrniimu'l-Harameyn Ebu'l-Me'ali Abdulmelik b. Abdillah, Kitabu'l-irşad ila ~avatı'ı'l-edil
le fi uşüli'l-i'ti/,(ad, tahk. Es'ad Temim, Muessesetu'l-Kutubi's-Sekafiyye, Beyrut 1413/1992, s. 359. 

59 el-Cuveyni, Gıyilsu'l-uıneın f'i't-tiyüsi';r:-;r:ulem, tahk. Abdulazim ed-Deyb, Mektebetu İmami'l-Ha
rameyn, Matbaattı Nahda, Mısır 1401, s. 80-81. 

60 el-Cuveyni, Gıyüsu'l-uıneın Ii't-tiyüsi';r:-;r:ulem, s. 80. 
61 İcına, sırf beşeri münasebet teşkil eden davranışları düzenleyen hukuk alanında değil, dinin iti

kad, ibadet ve ahlak (sübjektif-obiektif ahlak) alanlan bakımından da kat'iliği temin edici bir 
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kuki bakımdan en yüksek otoriteyi temsil eden icmaa ulaşılmaktadır. Bu itibar
la, klasik fıkıh usulünde tanımlanan icma deliline ilişkin şartların kamu hukuku 
alanındaki icma kavramına tatbik edilemeyeceğini belirtmemiz gerekir. Nitekim, 
delil olduğu kabul edilse bile, sukut! icmada aranan şartlar bakımından da aynı 
hüküm g~çerlidir. Zira Maverdi'de açıkça gördüğümüz üzere sosyal, politik ve 
kişisel şartlar dikkate alınmaksızın 'bunu kimse yadsımamıştır' biçiminde bir çı
kanınla bir kısım tarihi düzenlernelerin şer'lliğine hükmedilmektedir. 

Kamu hukuku alanında icma yöntemine başvurulması, tarihi süreçte giderek 
yoğunluk kazanmaktadır. Yine, Sünni imarnet teorisini, baştaŞia olmak üzere di
ğer siyasi/itikadl akımlara karşı savunma görevini üstlenmiş bulunan kelam kay
naklarında icma iddiaları belirgin bir şekilde fazladır. Bu iki tespit, İslam kamu 
hukukunda temel kaynak olarak karşımıza çıkan icma kavramının, hem tarihi 
sebeplere bağlı olduğunu hem de savunmaya dönük işlevini kanıtlamaktadır. 

Aslında her toplumda yaşama ilişkin olgusal gelişmelerin sosyal düzeni te
min eden kuralları etkilernesi kaçınılmazdır. İslam hukuku da bu prensibin dı
şında kalamaz. İslam hukuku bakımından sorun, olgusal etkinin şer'ileştirilme
sinde ve hukukun temel kaynaklarıyla irtibatlandırılmasında ortaya çıkmakta
dır. Nitekim, dini ve hukuki bağlayıcılık ihtiyacını tatmin aracı olarak doğan ic
ma yönteminin, olgusal (fiill) alanın, değişmez normarif alan haline dönüştürül
mesinde oldukça işlevsel kılındığı görülmektedir. 

şer'! delil kabul edilmiştir. Esasen şer'! nitelemesi, fıkıh fsulünde geniş anlamda, yani din! karşı
lığı olarak da kullanılmaktadır. Nitekim fıkhi inceleme alanı "şer'! amell ahkam" biçiminde be
lirlenmekte; amell kaydı, fıkıh alanını öteki dini hükümlerden (itikadiyyat ve vicdaniyyat) ayırt 
etmek için tanımda asli unsur olarak yer almaktadır. Bkz. et-Taftazani, Sa'duddin Mes'ud b. 
Umer, et-Telvib fi keşfi ~ıa]fa'*i't-tenMı (2 cilt), Mekteb-i Sanayi' Matbaası, İstanbul 1310, I. 22-
23; Molla Husrev, Muhammed b. Peramuz b. All, Mir'atu'l-uşül fi şerbi mir]fati'l-vuşül (İzmiri ha
şiyesi ile), (2 cilt), el-Matbaatu'l-Amire, İstanbul 1309, I. 53-55. 
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"Sosyalizm Devrimizin Şeriatıdır"* 

NURETTiN TOPÇU [1909-1975]** 

Bahtiyar Belde*** 

Hayatın gayesi, onu yaşanınaya değerli yapan şey; varlıklar basamağında 
ilerleyerek cansız maddeden bitkiye ve hayvana, ondan da insana yüksel

ten evrimin, insanlığı Allah'a yaranma sevgisine ulaştırmasıdır. Allah'a yaran
ınayı hayatının gayesi yapan insan, faziletli insandır. Faziletli insanların bir ara
da yaşadıkları belde ise 'bahtiyar belde'dir. Bizi Allah'a götüren ruhçuluk, fa
ziletli insanı yetiştirir. Sosyalizm, 'bahtiyar belde'nin hayal planıdır. 

Sosyalizm, asrımızda hiç benzeri görülmemiş şekilde çiğnenen kul hakkı da
vasıdır. İnsanlar aleminde de Darwin'in bütün canlılqr dünyası için anlattığı ha
yat savaşı hakimdir. Kuvvetli zayıfı yok ediyor. Kuvvetin saltanatını koruyan; da
marlarımızın yapısına aşılı olan ihtiraslarımızdır. Bu sebepten, dünyamızcia her 
zaman "insan insanın kurdu" olmuştur. İnsanları yeryüzündeyken birbirlerinin 
zulmünden koruyacak kuvvet, adil devletin otoritesidir. Bu otorite geçmişteki in
sanlara karşı zaman zaman zulüm vasıtası olarak kullanıldığından, insanlığı hi
mayeden mahrum bırakmak için bu olayı fırsat bilen Yahudi cemaati tarafından 
Fransa ihtilalinden sonra Avrupa milletlerinde, asnmızın başında ise bizde tek
ınelendi ve milletler kendi içlerindeki hayat savaşına terk edildiler. Buna demok
rasi ve hürriyet adını verdiler. Hürriyet; kuvvetini serbestçe kullanma yetkisidir 
ve kuvvetin insanda bağlandığı şeyler çok ve çeşididir. Bedenin kuvveti vardır; 
pençe ve yumruk kuvveti vardır; paranın kuvveti vardır; kalem kuvveti, fikir 
kuvveti vardır; ruh kuvveti, ahlak kuvveti vardır; din kuvveti, hakkın kuvveti 
vardır. Hürriyet bunların hangisinin hakimiyetini sağlayan serbestliktir? 

• Bu ifade, Nurettin Topçu'nun, "Bahtiyar Belde" adlı makalesinin son cümlesidir (Yayıncı). 
•• istanbul'da doğdu (1909). Sorbon'da felsefe doktorasını tamamladı (1934). Galatasaray Lisesin

de felsefe öğretmeni oldu (1935). Daha sonra İzmir Atatürk Lisesi'ne tayin edildi. İzmir'de Fi
kir ve Sanatta Hareket Dergisini çıkarmaya başladı. Aynı dergideki "Çalgıcılar" yazısı yüzün
den Denizli'ye süri.ildü. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne tayin edildi. Vefa Lisesinde ve son ola
rak İstanbul Erkek Lisesinde öğretmenlik yaptı. Bu görevden 1974'te emekliye ayrıldı. 1975 yı
lında istanbul'da vefat etti. 

••• Fikir ve Sanatta Hareket V (1970), sayı: 54, Haziran 1970, s. 4-6'dan alınmıştır. 
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İnsan her şeyden önce egoist varlıktır. Bedenin hazlarıyla menfaatlerini art
tıran, onları şaha kaldıran kuvvetleri kullanmak ister. Saydığım şeylerin hepsin
den önce, hepsinden çok maddi menfaatlerini çoğaltına hürriyetini kullanmak 
ister. Geçen asırlarda insan, hakkı olan bahtiyarlığı araştırma yolunda hazlarıy
la menfaatlerini arttıran sarayların etrafında, zulüm gören ve zulüm yapan, ken
dinden yukarıdakinin zulmüne boyun eğen ve kendinden aşağılarda bulunan
lara zulüm yapan zorba-esirler halinde halkalanıyordu. Batı'da, geçen asırda, 
bize asrımızın içinde hakimiyetini kuran büyük sanayinin sofrasında bütün halk 
kütleleri cemiyetin her tarafından zorba-esirler halinde halkalandı. Vaktiyle yal
nız hükümdar sarayı etrafında zorba-esirler topluluğu vardı. Şimdi sanayi ve ik
tisat aleminde merkezileşerek cemiyetin her sahasına dağılan büyük küçük, sa
yıları pek çok zorba-esir daireleri meydana çıktı. Yahudi dünyasının planladığı 
demokrasi rejimi bunların hepsine hürriyet ve hakimiyet bağışladı. Şimdi her sa
haoa. zulWrı.ye .zaliınler türedi ve kuvvet bunların ellerinde bulunduğundan, on
lf].rın hürriyeti; inşanlığı I=Zmekte ve inim inim inletmektedir. Zulüm bir elden 
y4ilerc~, b,inlerce ,ele .d,ağıldı. Zalimler evvelce sayılı fert! erken, şimdi cemiye
ün. her tanıfma y1iy,gırışebekeler halindediri er. Toplum sahnesinde güler yüzler, 

- - J • 

onlargı. çılgu;ı. ye ,şarhoş )';i,i.Zl~ridir. Mazlumların feryadı bunların naraları arasın-
da kaybolupJ~itın~kte.çlir. tçimi~de kimler hür yaşıyorlar? 
. TJ}cc;ar ye satıcı, ınalın:ı. jstedjğj fiyata satmakta hürdür. Buna muhteşem li
l?eralizı.n sist~~ni d~rier: ,Sp topr:~ğ'n bin yıllık çilesi ile beslenip yetiştirilen 
gençler ve iŞÇi J{a"fi\~leı\ • çok· kazariınak hırsıyla koştukları yabancı ülkelerde 
_çalışmak; ye bun.c<:ı.dh~tiaqri · H~kk'a davet uğrunda kanını akıttıkları millet! e
rin, ç9cuklarına, .h~m deseve şeve, hizmet etmekte hürdürler. Buna seyahat ve 
Çaıışina,hürriy~tl d,eniyor. · .. · ..•• ', · . · 
· Gaze!e)er, tıabis kazanÇ errielleriylemilleti her gün rezil etmek, fertleri ve 

zi,imreleö' birbl~l.eı'ine ~.aldu'tıd fesadar tertiplemek, vatanıma düşman davalan 
~ançer.gibi onurı ~~~r~mı sok.~ak've 1sinqirmek, insanlığı hayvaniaştırma yo
ltıf11ia birbirleriyle yarışimik • hususun.da hürdürler. Buna basın hürriyeti derler. 
:, S<:lyısı her gÜn arta~ q~şr{yat \ie,kÖylere kadar sok.ulan sinemalar, bir yan-· 

dan çocuklaqmızi bayağı 'zevkler! e eii düşükduyguların esiri otomatlar haline 
ge~l~irlerken,· öb'ur' taraftan· dirt ~dımi' insan ruhuna çevrilmeyen din! telkinler, 
onu kindar ,otO matlar. gibi kaliplaştıran birertehlikeli cihaz olmaktadırlar. 

· ' Halkımizi yer yer hayv~nl<ir1 gibi· sürundüni p cinayetierin ve çeşitli fa ciala
rın yaptirıcısl: alkol; sınırdakl' koylerCl:en buyük merkeziere kadar yurdumuzda 
bir yangındır bugün. Öyleyken o da serbesttir. Bu da içki serbestliğidir. 
i. okıJlckki defii)arıfi, b'öykofve 'n'iirılayiŞ lı~kkmın, hürmet denen ilahi duy-

- . ' ' ... ~ . ' . ' ' . - / . ' ; ' ' i . . . . -: • ., ' : -· - . ı 

guyu. bütün bütün ezip de ypk,.etıuçk için, tm s~bi yavrulara kadar verilmesi-
ni isteyerek sarhoştur. ·ilim mabedi olan ı.nektep, bugün öğretmenler için bir 
Çile yeri dir; gençler içi6se bir isyan ve {esat yuvası. Bu mabetteki. genç ıuh, 
hayvarii hlirriyetı'ednin hepslriı eld~ etmek !~iri çırpınmaktadır. Öyle zannedi
yorum ki insanı:uhuo.un Allah'a ulaşabildiği ,bu _ı;nabetle, yakında insanltğın if
lası ilan edilecektir. Bu, öğrenci hürriyetidir .. 
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Zevkleri besteleyen ve iradeleri uyuşturan terennümleriyle şarkıcı sanatkar 
ve mevlitçi hoca, Allah kelamını da aynı emel dairesinde kazanç sermayesi ya
pan hafız, duygusuz, ruhsuz ve Allahsız haykırışlarıyla halkı saymakta hürdür
ler. Bu da sanat ve din hürriyetidir. 

Esasen etrafımızda açların ve yoksulların duyulmayan feryatları arasında en 
çok kazananlar; halkı uyuşturanlar, aldatabilenler, şuurları büyülemesini bilen
ler, bir kelime ile uyutarak dolandıranlardır. Önce seri halinde otomobil yapa
rak milyonların emeğini istismar eden patran hür olduğu gibi, sonra da otomo
bili eline geçiren şaki, şerir, vatansız, merhametsiz, mesuliyet ve vicdan bilme
yen şoför ve azgın, şımarık araba sahibi, vatanın yolları kendi öz malı ve ken
di malikanesi imiş gibi fütursuzca arabasını sürerek, kendi hayat hakkını bile 
aramasını bilmeyen zavallı halkı zalimane ezip geçmekte ve ruhlarına bir an 
bile huzur bırakmamakta hürdürler. Buna da taşıt hürriyeti derler. 

Radyo idaresi gibi, şehrin sebze ve meyve hali, bir de bunların yanında 
muhtar üniversitesi hürdür. Her biri, milleti hiçe sayan, devletten ayrı bir dev
let, bir derebeylik, imparator kılıcını kullanan birer derebeyliktir. Yayım hürri~ 
yeti, ticaret hürriyeti ve öğretim hürriyeti gibi kabuslar, şehri ve mukaddes bel
deyi her tarafından kuşatmışlardır. 

Hür olan bütün bu şerir kuvvetlerdir, bunların esir ettikleri ise mazlum ve 
zayıf halk kitlesidir. Demokraside bu halk kitlesinin içinden zulüm silahını eli
ne geçirebilenler de hürriyetine kavuşuyor. Doktor, avukat ve mühendis gibi 
serbest meslek sahipleri halkın maddi ve manevi sefaJetine pençesini geçirin
ce zalimler kafilesine katılıyorlar. Hatta gümrükçüler, sahte şoför ehliyeti ve
renler ve küçük esnaf bile hürriyet adıyla zulümlerini yapıyor ve çalışarak ek
meğini helalinden kazananları kıvrandırmasını biliyorlar. Peynire kaoserli ma
ya, sütlere verem mikrobu, kala ve emsali içkilere kanserojen maddeler karış
tıran, ilaçları hileli yapan, mikroplu suları menba suyu diye halka içiten ku
rumlar ve bunlarla işbirliği yapan idare adamları da hürdür. 

Hasılı, milletin maddi ve manevi cinayetini hazırlayan bütün kuvvetler hür
dür ve eğer halkının yüzü güldüğü bir belde arıyorsanız; işte böyle beldeler
de demokrasi sayesinde bu cinayetierin sahibi olanlar bol bol gülüyor. Seyyah
lar dikkatle seyretsinler; demokrasinin hakim olduğu memleketler, hep gülen 
yüzlerle doludur. Hürriyeti seçenler, bu cinayetierin hepsini hoş görüp alkışla
yanlardır. Bu memleketlerde gülen yüzler, bol çalan tüccarlarla; serbestçe bı
çaklayan kanundan korkusuz hür katilin yüzü; hayadan sıyrılmış sarhoş genç
liğin yüzü; imar idaresinde kanunları dalandıran mühendis ve müteahhitler; 
müvekkilini sayan hak satıcısı avukatın çehresi veya fakirler izbesinde inleye
rek can verirken onların hakkını da hayatını da çiğnerneyi hak sayıp zengin
den kopardığı sekiz on bin liraya ameliyat yapan daktorun utanmaz yüzüdür. 
Hatta belediye zabıtasına küçük balışişini sıkıştıran işportacı da sevinçten gü
Iecektir. Sokaklarda sürünen boykotçu gençlik alayları, edeple hayayı protes
to eden naralarla gülüyorlar. imtihanını kopye ile veren genç gülmez mi? Kor
kunç bir inkılap fırtınası ile soyunan aile kızlarının iffeti ile eğlenen delikanlı 
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gülmesin mi? Bir akşam eğlencesinde içerek sızan yüzlerce aile halkının cebin
den kasasına, oturduğu yerde yüzbinleri devşiren gazinocunun yüzü gülmez 
mi hiç? İçi leş gibi kokup çürüdüğü halde, bir akşam binlerce elin alkışlarıyla 
gururlanmış, sinirleriyle cinsiyetinden başka varlığı kalmamış şarkıcı kızlar da 
gülüşmez mi? Partisi iktidara gelerek millet servetini soymak ve ailesi arasın
da paylaşmak emellerine ulaşmış devlet adamı, öyle sırıtmaz mı? Karısının ya
rı çıplak, salonlarda göbek attığını dostlarıyla viski içerken seyreden medeni 
aile babası da gülmesin mi öyle? Çocukluğunu mısır tarlasında çapa sallamak
la geçirdikten sonra büyük şehre gelip beş-on sene duvarcılık yaparak birkaç 
vurgunla hanlar apartmanlar sahibi olan zengin, otoinobiline yaslanıp purasu
nu yakarken ta karnından gelen hayvani gülüşle elbette gülecektir. 

İşte gülen yüzlerle dolu büyük şehirlerde demokrasinin yarattığı neşe bu 
insanların çılgınlığından doğmaktadır. Bu cellat, neşenin; şuurları boğan, vic
danları tekmeleyen, hakkın katili olan gerçek zemini ve zehirli kaynağı, insan
lığın üstüne kalın bir matem perdesi geriyor. Çalışanlar gülmüyor, çalışmadan 
kazananlar gülüyor. Bin türlü dalavere ve dolandırıcılık yollarıyla insanlığı sö
müren hünerbazlar gülüyor. Varlığımızı kapkara bir çukura yuvarlayan, büyük 
şehirlerin sahnesinde çalkalanan kalabalıkları güldüren hürriyet, hakkın ve ça-

. lışan insanlığın, ruhu ile yaşamak isteyelerin esaretini hazırlamaktadır. 
Bugün eviadınızı bir edep mektebinde akutmak hürriyetine sahip değilsiniz. 

Kızlarınızı iffete uygun kıyafette okula gönderemezsiniz. Milyonların tahtına otur
. madıkça, gazete çıkarıp halka duyuramazsınız. Dünyada yahudi saltanatını yaşa
tan mason Joeasının hizmetine girip ona kul olmadan ne basında sesinizi duyura
bilir ne de üniversitede bir davanın yürütücüsü olabilirsiniz. Gazetelerle radyonun 
her gün, her saat saçtığı mikroplardan ailenizi, insanınızı, hatta köylünüzü bile ko
ruyabilecek hürriyetiniz yoktur. Mikropsuz bir bardak su bile içecek hürriyetiniz 
olmadığı halde, istediğiniz alkolü istediğiniz yaşta ve yerde içebiliyorsunuz. 

Şerrin bu müthiş saltanatı kendi hürriyetiyle akıl, iman, şeref, namus, hak 
ve vicdan adıyla insanlığımızın sahip olduğu bütün değerlere saldırmaktadır. 
Ve bu yüksek değerler onun elinde esirdirler. Hak, devlette; haysiyet, alış-ve
rişte; din, hocaların dini satan ellerinde esirdir. 

Bu esaret zincirini kırıp da temel yapısı ruh ve ahlak olan varlığımızı istik
lale kavuşturacak savaş ne olabilir? İnsanı insan yapmadan ve insanlık cevhe
ri diye bir şey tanımadan sadece bugünkü bozuk düzeni yıkmak isteyen ko
münizm, bugünkü esaretin yerine bir hayvan cemiyeti, bir kin ve beden insan
lığı getirmek istiyor. Bugünkü mason esaretinin yerine böyle bir komünist mad
deciliğinin esaretini getirmek boşuna yorulmak ve boş yere kan dökmektir. 

Kurtuluş, ancak ruhları Allah yolculuğunda selamete ulaştıracak, ruhçu ve İs
lamcı bir sosyalizmin eseri olabilir. Bu zafere ulaşmanın şartı ve çaresi ise hak
kın ve vicdanın katili olan hürriyetleri yok ederek, onun yerinde, çalışanların, dü
şünenlerin, sevenlerin ve acıyanların haklarıyla hürriyetlerini yaşatabilmektir. 

Biz bedenin zalim hazlarıyla çılgınlaşarak gülen yüzler istemiyoruz. Onlar 
kendi naralan arasında mazlumların boğulan feryadını hazırlıyorlar. Bize maz-
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lumların, hakkı ile vicdanına birlikte kavuşmuş sevinci ve zalimlerin de ruhla
rındaki kirlerden temizlenerek güzelleşen yüzlerinin neşesi lazımdır. Sevinçle 
merhametin, aşk ile saadetin birleştiği yüzlerdeki vakar ve necabet, 'bahtiyar 
belde'nin insan yüzlerinde parıldayan bayrağıdır. Hilekar ve habis yahudinin 
çirkef bakışını, ondaki saadet alameti sayan, zulümlere hayran gönüller kendi 
içierini yoklasınlar. Orada gerçek saadet ve kendine yeterli tatmin yerine, mu
radına ermiş kin ile kızgın haset fırtınasından başka bir şey bulmayacaklardır. 
Huzur içinde durulmuş, kaderine minnetle gülümseyerek Allah'a ç~vrilmiş ba
kışlar, aradığımız 'bahtiyar belde'nin ilahi manzarasıdır. Her birinin başkasınln 
lokmasındaki bolluğa bakarak Allah'ına şükrettiği, fertlerinin cemaate hizmet 
sevdasına kendini bağışladığı sosyalizm, İslam sosyalizmidir. Ancak böyle bir 
belde, saadetle fazileti birlikte sunarak, insanları Allah'a yaklaştırabilir. 

Bu manada, sosyalizm devrimizin şeriatıdır. 

Sosyalizme Karşı Koyan Kuvvetler 

Şoförle gazetecinin içten düzenlediği zamanımızın cemiyetlerinde sosyalizm 
hem alt tabaka hem de üst tabaka tarafından mahkum durumda bulunuyor. 
Çünkü her ikisi de makine ile sermayenin hakimiyetine muhtaçtır. Şöforün ga
yesi, arabasının sahibi olmak ve her adımında huzursuz yaşattığı halktan müm
kün olduğu kadar fazla kazanç elde etmektir. Gazetecinin ise, büyük sermaye
sinin saltanatını devam ettirmek için başta Yahudiler olmak üzere daha büyük 
sermaye sultanlarının menfaatlarının şarlatanlığını yapmaktır. Sosyalizme düş
manlık önce onu,.doğrudan doğruya komünizm ile karıştırmaktan ileri geliyor. 
Asrımızda, geçen asırdakine nazaran azalmış olan bu düşmanlığın bu hale rağ
men daha yeni sebepleri de vardır. Biz, sosyalizmin kah özüne kah bu kelime
nin kullanılmasına karşı koyan düşmanlığın sebeplerini belirtmeye çalışacağız: 

1. Her şeyden önce, toplum hayatına düzen veren bütün kuvvetler; özellikle 
para ve bütün servet kaynakları, aşağı tabakanın hak davasının önüne dikilmiş 
demirden bir kale gibidir. Hak sahiplerinin sesini zalimlerin vicdanına duyuracak 
şey, yine kuvvetten başka ne olabilir? Bu kı,ıvvet, bazı vicdan sahiplerini hare
kete geçirerek tarihin müstesna anlarında yarattığı ahlaki isyanlar gibi, geçen as
rın fedakar sosyalist ruhlarını dile getirdi. Yoksullar ve yetimler için, çalışan na
sırlı eller için, hakları çiğnenen mazlumlar için hayatlarını feda ya karar verip sos
yalizm cihadına atılanlar bu gayret ve fedakarlıklarının sonunda pek az. sonuç el
de edebildiler. İşin çok dikkate değer tarafı şu ki, sermaye sahibi zenginler, ken
di servet iştihaları hesabına davranırlarken; sosyalistler, fakirlerle mazlumların ve 
çalışanların hakkını ·kurtarmak için mücadele ile tehlikeye atılıyorlar. Bu farkı 
görmeyen gözler, kapitalist ile sosyalisli aynı adalet terazisine koyarak muhake
me etmek şaşkınlığı içinde hala bocalıyorlar. Yakın istikbale dönerek söylüyo
rum: Zenginlerin müthiş servetleri ellerindeki yenilmez kuvvettir; şüphesiz, ser
vetleri kendileriyle beraberdir, fakiriere gelince, Allah onlarla beraberdir. 

' Fikir ve Sanatta Hareket V 0970), sayı: 59, Kasım 1970, s. 4-6'dan alınmıştır. 
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2. Dünyamızın madde kuvvetlerini fetheden sanayi ağaları gibi köy ağaları
nın da, Allah'ın toprağına ve ona güneşin bağışladığı hayata varıncaya kadar bü
tün bir köyü ellerine geçirmiş olmaları, çalışan nasırlı elleri amansız baskı altın
da bulundunnaları için kafi geliyor. Asırlardan beri Anadolu beylikleriyle aşiret 
devirlerinden kalma bu ağalık tahakkümünü ortadan kaldıramadığırnız gibi dev
rimizde buna sanayi ağalarının zorbalığı da ilave edildi. Köyde ağa, şehirde ağa, 
bir de bunların arkasına gizlenen ve her ikisinin aracılığı ile milletimi sömüren 
Yahudi ağası, küçük memur, küçük esnaf, küçük toptak adamı olarak, bir çoğu 
da işsizliği meslek edinmiş sürünen milletimin hak gözünde mesul katilleridir. Bu 
üçüzlü baskıyı ortadan kaldırmak, bu demirden düğümü çözerek, Anadolu'yu ha
yati ve iktisadi hürriyetine kavuşturmak, yapılacak inkılapların başında gelse ge
rektir. Bu istiklal savaşını engelleyen kuvvetlerin hepsi, kimi şuurlu kimi şuursuz, 
lakin, hepsi de vatan ihaneti yolundadırlar. Bu durumda, benliğine sahip Anado
lu varlığının ne sanatını, ne kendi örf ve adetlerini, ne ahlak ve metafiziğini, ne 
de insanı insan yapan büyük İslam ruhunu beklemek manasız olacaktır. 

3. Bugün Müslümanlık iddialarıyla isimlerini hacı lakaplarıyla süsleyen zengin
ler, Müslüman tüccar ve sermaye sahipleri de kendilerine gizli açık menfaat su
nan masonlara el uzatıyor, el açıyorlar. Hoca mevlithan zenginden para alıyor; 
her biri bir başka rezil hüviyet taşıyan dolandırıcı şeyhler ve mürşitler zenginler 
tarafından besleniyor. Devletten cemaatin hakkı olan vergisini kaçıran sözde Müs
lüman tüccarlar, Kur'an kursları vesair isimler altında İslam'ın ruhunu kapkara bir 
perde ile örten cehaleti beslemede seferberlik ilan etmiş durumda bulunuyorlar. 
İslam'ı İsagocya mantığıyla ortaçağ karanlığında boğan bu insanların sosyalizm
den ürpermeleri kadar, tabii bir şey olmaz. Cami kapısında kitap ticaretinden, hac 
yolunda Kur'an ticaretine kadar İslam'ı, esasları ve müesseseleri ile istismardan 
çekinmeyen bu güruhun, şeyhlerini Avrupa şehirlerinde seyahata çıkarmaları, hac 
yolunda vurgunculuk yapmaları kendilerince mübahtır. Zira gayeleri dine hizmet
tir. Bunların İslam'ı kalkan yaparak sınırsız servet ve sermaye tahakkümüne mef
tun yaşayışları, yabancı esaretlere de el uzatarak, büyük halife Ömer gibi, fuka
ranın hakkını ısrarla isteyen sosyalizme düşınan oluşlarının aşikar sebebidir. 

4. Sosyalizme düşmanlığın bir sebebi de, memleketimizde söz sahipleriyle 
sözde düşünürlerin çoğu kere sefalet çekenlerden uzak yaşamalarıdır. Söz sa
hipleri, yüksek mevkilerin yüksek maaşlılarıdır. Bunlar aşağı tabakaların, yani 
sefalet çekenlerin yanında yaşamayanlardır. Karşılaştırmalarını ve hesaplarını 
hep kendi hayat seviyelerine ait ölçülerle ölçerler. Düşünürlerimiz arasında Yu
nus'un ruhuyla birleşmiş bir Rousseau bulunsaydı, İslam sosyalizminin en güzel 
meyvesini vermesi çoktan beklenirdi. Bizde düşünür zümrenin çoğu bu milletle 
ve onun tarihiyle aHlkası olmayan menfaatçi kişilerdir. Bugün yurdun her tarafı
na dağılmış kral saraylarını hatırlatan üniversitelerimiz, milleti sömürrnekten öte 
emeli ve davası olmayan sonsuz kazanç muhterislerinin malikaneleridir. Bura
larda az çalışıp çok kazanma yolunda ve milyonlar yarışında zorbalıklarını art
tıranlar, köy çocuklarının bir aylık geçimlerinin pahasına, sattıkları kitapları al
maya bu memleket çocuklarını mecbur tutmaktan utanmayanlardır. Bu düşünür 



Sosyalizm Devrimizin Şeriatıdır 137 

ve yazarların sosyalizme karşı oluşları elbette yadırganmaz. Liberal iktisatçı ya
zarların endişesi ve onlarca liberalizm-sosyalizm münakaşalarının bütün hedefi, 
üretimin arttınlmasıyla dünyamızın mutlak hakimi olan büyük sermaye krallan
na sağlanacak menfaatların hesabından ileri girmemektedir. Bu halde insanlığı
mızın, ilk çağın despotlarıyla ortaçağın senyörlerine hizmetten başka gaye tanı
mayan esir insanlıktan farkı kalmıyor. Bu tarzda menfaat yarışması, insanlan hep 
birbirlerinin emeğini sömürmeye çalışan korkunç ve hayvani bir· hayat kavgası 
fırtınasının içine atmış bulunmaktadır. Hayat kavgası, hakikatte hayatın konusu
dur. Ancak, onun aşağı canlılarda mutlak hakimiyeti, hayatın zaferini doğurur. 
insanda ahiakın kanunları bu yarışmaya yer yer engeller 'çekmedikçe, insanlık; 
diğer canlılar dünyasında olduğu gibi, ezenler. ve ezilenler diye ikiye ayrılacak
tır: Bundan mesut bir cemiyet nizarnını beklemek saçmadır. 

5. Sosyalizmi, halk, hatta okuyanlar arasında komünizm ve anarşizm gibi mu
sibet olarak tanıtan bir sebep de, paranın ve onun sayesinde yapılan bütün neş
riyat imkanlannın idare ettiği menfi propagandalardır. Bu propagandalar daha 
İkinci Dünya harbinde İtalyan ve Alman milliyetçi sosyalizmine karşı kapitalist 
ve komünist dünyalarının kardeşçe birleştiklerini unutturdular ve hatta paranın 
desteklediği sinsi Yahudi propagandası ile o milletierin çocuklarını bile sosya
lizmden soğutmaya çalıştılar. Bütün kuvvetleriyle de hala çalışıyorlar. Gazeteler, 
filmler, radyo ve bütün edebi neşriyat, sözde ilmi denilen propaganda neşriyatı, 
komÜnizmin kökünü kazıyabilecek tek kuvvet ona her yerde düşmanca cephe 
kurmak için çalışmaktadır. Propagandalar, kitleye yaptıklan sürekli telkinlerle, 
onlarda, o tarzda düşünme hususunda alışkanlık doğuruyor ve kitleleri ruhsal 
otomatizmin kucağına atıyorlar. Halk, hareketlerinin alanında olduğu gibi düşün
celerinin dünyasında da alışkanlıklarıyla yaşar ve onlarla sürüklenir. Ticaret ve
ya siyaset adamlarının bütün kuvvetlerini reklarnlarla, propagandalada almış ol
maları, bu sebeptendir. Sosyalizm konusunda bu propagandalar insanlığın ru
hunda en az yüz elli yılık alışkanlık meydana getirmiştir. Bu konuda evrensel bir 
ruhi otomatizm bütün dünyayı kıskıvrak çemberi içine almış bulunuyor. 

6. Sosyalizme karşı koyan ve onun yüzünü karalayan en menhus kara kuv
vet, küremizin üzerinde bağdaş kuran kocaman bir leştir. Bu leş, bütün hay
rm, hakkın ve aşkın düşmanı olan Yahudi saltanatının vücudundan başka bir 
şey değildir. Bu menhus varlık, kendisiyle boğuşabilecek bütün kuvvetleri kı
rabilen para kuvvetini ve devletlerin idare cihazlarını ele geçirmiş bulunuyor. 
Mason teşkilatını bağrında yok edemeyen bir millet, istiklaline sahip sayılmaz. 
isterse yedi meydan muhaberesi kazanmış olsun, dünyamızın başlıca servet 
kaynaklarına el koyanlar ve her yerde milletierin gerçek iradelerini ezerek sin
sice saltanatlarını kuran Yahudi gücü, yani gizli Yahudi iktidarı, her milletin 
kendi gerçek iktidarını yaşatacak olan sosyalizme en büyük düşmandır. Türki
ye'de mahkum sınıf (milletin çoğunluğu olan aşağı halk tabakası) ile bir de 
zorba sınıfı (istismarcı kapitalist sınıfı) vardır. Her ikisinin üstünde, bu ikinci 
sınıfı. görevlendirip birinciyi ezen, onlara menfaat sağlayarak halkı parya halin-
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de yaşatan bir de büyük sermayeci Yahudilerin sınıfı vardır. Bizim davamız, 
bu üç sınıfın sonuncusunu ortadan kaldırdıktan sonra, ikincisini birincisi ile ay
nı hizada dost ve kardeş yaparak milli birliği gerçekleştirmektiL 

7. Biz, zenginlerin merhametsizliğine işaret ederken, fakirierin de, sahip ol
dukları hırs ve erneHere bu merhametsizliğe imrenircesine onların emeksiz ser
vet ve haksız varlıklarına göz dikmiş olduklarını unutmuyoruz. Fakirin her za
man zenginin malında hakkı vardır, buna şüphe yok. Ancak, çok kere fakir, 
zenginin haksız kazanılmış servetini eline geçirmek arzularıyla yanar. Bu bir 
hak davası olmaktan öte, haksızlık için fırsat arama ihtirasıdır. Fırsat ele ge
çince intikam davası başlar. Komünist ihtilali bir intikam sahnesi oldu. Sosya
lizm daima halk davası olarak yaşatılmalıdır. İnsanın adalet ihtirasına dayanan 
sosyalizm, adalet duygusunun zalimlerin ayakları altında çiğnendiği yerde göz
lerden düşüyor. Mazlumların hem kini, hem de insan olarak dünya varlıkları
na iştihası var. İşte bol dünyalık hakkında duyulan iştiha, bir adalet davası 
olan sosyalizme karşı tepki doğurmaktadır. Bugün kapitalizme karşı olanlar, 
yarın büyük sermayenin kavalyeleri sırasına geçince kapitalizmi bağırİarına 
basınayı şimdiden düşünürler. Sosyalizm, nefsimizin müdafaası için değil de, 
Allah'ın emri ve insanlığın hak davası olarak alınırsa gayesine ulaştırabilir. 

8. Sosyalizm teriminin komünistler tarafından, kendilerini kanunun takibin
den koruyucu bir sığınak halinde kullanılması, bu sistemin doğrudan doğruya 
komünizm ile karıştınlmasına sebep olnıuştur. Bilhassa geri memleketlerde ca
hil tabakalar sosyalizm deyince komünizmin anlaşılması lazım geldiğine inanı
yor ve bilgisizliklerinin kurbanı olarak, kendi haklarında müdafaa davasını 
düşman bir dava ile karıştırıyorlar. Bundan sosyalizmin şuurlu düşmanları fay
dalanıyor. Sosyalizmin esası ile almış olduğu şekiller hakkında yüksek öğretim
de bile temelli bilgi verilmezse, bu halin doğması şaşırtıcı olmamalıdır. Bütün 
sosyal bilgisini gazetelerden alan bir neslin böyle bir anlayışsızlığa kurban 
edilmesinden sorumlu tutulması lazım gelen, onun milli eğitimidir. 

9. Bizde İslam kültürüne bağlı zümrenin, İslam'ı daima sathive ters tarafın
dan anlamış olması, onu sosyalizme karşı koymaktadır. Hakikatte bu dava, İs
lam'ın özünde barınan hak davasıdır. Sosyalizm, çiğnenmesi halinde Allah'ın da 
affetmeyeceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıdır. Sosyalist olarak İslam'ın ta 
kalbinde yer alacağımızı bilemeyenler, kelimenin yabancı kıyafetine tutuluyorlar. 
Düşünmüyorlar ki, kelime bir kıyafettir, elbisedir; onu biz giydiririz. Allah'ın 

olan, ruh ve davadır. Ruhu görmediklerinden, bir zavallı elbiseyi kurşunluyorlar. 
Görülüyor ki, sosyalizme karşı düşmanlığın sebepleri, bir kısmı içten ve şu

urlu, bir kısmı ise gafletten doğma olarak, çok ve çeşitlidir. Bütün bu vehimleri 
ortadan kaldıracak kuvvet, hak davacılarının bu mücadelede yaşatacakları sabır
la iman ve hiç ölmeyen iradedir. Gayemize bir gün mutlaka ulaşacağımıza ina
nıyoruz. Kulların hakkını Allah emriyle gerçekleştirmek için kulların karşısında 
boynu bükük duranlar, Allah'ın huzuruna tertemiz ve açık alınla çıkacaklardır. 



İslam'ın İktisat ilkeleri* 

FAZLUR RAHMAN [1919-1988] 
ÇEViREN: ALİ RIZA GÜL 

I. İktisadi Değerler ve Sosyal Düzen 

islamiyat v (2002), sayı 2, s. 139-146 

I
• slam'ın amacı, etkin bir gelişme sağlayabilmesi ve kendi kişiliğini ifade ede

bilmesi için, her ferdin, içinde azami hünerlerini ortaya koyabiieceği şartların 
yaratılmasıdır. Daha önce de değişik vesilelerle belirtildiği gibi, bu amacın ger
çekleşmesi için toplumsal bir çevre zorunludur. Böyle bir toplumsal çevre, ta
biatı gereği devletin müdahale etmediği bir toplum (laissez faire society)** ola
maz; ancak, yine de bu amaca yönelmiş olmalıdır. Devletin müdahale etmedi
ği bir toplumda, adaletsizlik, çeşitli biçimleriyle sömürü ve çarpıklık ortaya çı
kar; sonuç olarak, İslam'ın çoğu amacı tamamen başarısız kalmaya mahkum 
olur. Şayet bir İslam devletinin vatandaşlar~ gerçek mürninler olsalardı, denetim 
ihtiyacı bu duruma paralel olarak açıkça daha az olurdu, teorik olarak fertler 
de birbirlerine karşı iyi ve dürüst davranacakları sıfır noktasına ulaşmayı düşü
nürlerdi. Ancak bu, bizim bugünkü toplumumuzun ufkunda her nedense henüz 

• Orijinal ismi Economic Principles of Islam olan bu makale, Islamic Studies (Journal of the Isla
mic Researclı Institute) dergisinde (İslamabad, Pakistan, C. VIII, No: 1, Mart, 1969, s. 1-8) İngi
lizce olarak yayımlanmıştır. Bu yazı, Fazlurrahman'ın, İslam'ın iktisadi yönüyle ilgili birkaç ya
zısından birisidir. Yayımianmasının üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen öne
mini hala korumaktadır. Bu yüzden makaledeki görüşleri eleştirmeksizin yalnızca tercüme ede
rek Türk okuyucusunun istifadesine sunuyoruz. Tercümedeki çift köşeli ayraç ([)) içindeki açık
lamalarla yıldız (*) işaretli dipnotlar bize aittir. 

•• Yazann kullandığı laissez faire society ifadesi, "bırakınız yapsınlar toplumu" anlamına gelmek
tedir. Bununla kastedilen, devletin müdahale etmediği toplumdur. Yazar da, makalesinin ilerle
yen bölümlerinde devletin iktisadi hayata müdahalesini İslami açıdan ele almaktadır. Bu yüzden 
bu ifadeyi biz, "devletin müdahale etmediği toplum" şeklinde çevirmeyi tercih ettik. 
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göıiinmemektedir. Bu sebeple, bütün gayretler İslami sorumluluğun anlamının 
[zihinlerel aşılanmasına yönelik olmalıdır; [çünkü] bu şekilde 'yönlendirilmiş' bir 
toplum olmadan, İslami toplumsal düzen kısa bir zaman içerisinde kurulamaz. 

İslam'a göre, ferdin bütün faaliyetleri, açıkçası, tamamen iktisadi faaliyetler 
değildir.ı İnsanoğlunu salt iktisadi bir varlık olarak tanımlama çabası, gerçek
te insan tabiatıyla veya daha doğrusu, insanlığın bütün tarih! icraatlanyla na
hoş bir [şekilde] alay etmektir. 2 Bununla birlikte, toplumsal-iktisadi adalet ku
rulmaksızın, toplumu oluşturan bireylerin veya bir bütün olarak toplumun ge
lişebilmesi düşünülemez. Ayrıca, her ne kadar toplumsal adalet tabii olarak ik
tisadi adaletten çok daha fazlasını kapsıyor ise de, ekonomik adalet [sosyal 
adaletin] temelidir. Bizim, İslam'ın toplumsal düzeninin en temel ilkesi olarak 
iktisadi adaletin kurulmasını durmaksızın tekrarlamamızın sebebi, işte budur. 
Bir kişinin iktisadi ihtiyaçları emniyet altına alınır alınmaz, kaçınılmaz olarak 
kişiliği de, yaratıcı, bilimsel, entelektüel, sanatsal ve ahlaki mecralara dalacak
tır; çünkü insan, maddi yakıtı iktisadi faktör olan düşünen bir makinedir. Öy
leyse, insanların iktisadi temeller olmaksİzın da genel olarak gelişeceğini tasav
vur etmek, beşer tabiatma ihanet etmekle eşanlamlıdır. 

Hayatın iktisadi ve maddi yönüne Kur'an'ın bu kadar çok vurgu yapması
nın sebebi, işte budur. Gerçekten, Kur'an, her ne zaman serveti zikretse, ona 
isim olarak genellikle 'iyi' (!Jayr) ve 'Allah'ın ihsanı' (façflu'llah) gibi sıfat-isim
ler kullanır. Maişetin, diğer bir ifadeyle 'rızk'ın tedarik edilmesi, hastalık, tehli
ke, cehalet vb. durumlara karşı diğer temel güveneelerin sağlanması, sürekli 
bir şekilde, Allah'ın insana en açık nimeti olarak sunulmaktadır.3 Kur'an, mü
mini, kazanmaya ve servetten zevk almaya teşvik etmekte, fakirlik belasını ve 
düşkünlük dummlarını Allah'tan gelen belli bir musibet olarak görmektedir.4 O 
halde, iktisadi değerler, İslami toplumsal düzenin temelini oluşturmaktadır. Bu 

ı Islamic Studies Oournal of the Islamic Researclı Institute) dergisinde (C. VI, No: 4, Aralık, ı967) 
yayımlanan The Qur'anic Solution of Pakistan 's Edu(-ational Problems isimli makalemizde 
Kur'an'dan yaptığımız alıntılara bakınız. Bu makalede, hayata sırf maddeci bakış açısıyla bak
ma Kıır'an perspektifinden eleştirilmektedir. 
İnsan kaygılı yaratılmıştır; kendisine kötülük dakunduğu zaman tasalanır, fakat kendisine iyilik 
geldiği zaman, bunun başkalarına ulaştırılmasına mani olur (70. [Me'aricl, ı9-21) ayetinde de gö
rüldüğü gibi, bizzat Kur'an, insanın bir [tür] dar görüşlülük ve basiretsizlik olan sürekli bencil
lik eğilimini sık sık eleştirmektedir. Bununla birlikte bu eleştiri, başlangıçtaki bu eğilimin teda
vi edilebilir olduğunu, gerçekten de, yerinde bir eğitimle ve münasip insani gayretlerle değişti
rilebileceğini öngörmektedir. 

3 Bu, Kur'an'da sürekli tekrarlanan bir ana fikirdir; ı 1 ı. [Kureyşl, 4'üncü ayette Allah'ın nimetinin, 
özellikle açlığı giderme ve tehlikeden koruma olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan Kur'an, 
kendi refahlarıyla övünen ve dünyevi kazanımlarından (mal ve'l-benün: servet ve çocuklar) do
layı, hayatın daha yüksek değerlerine zararlı olacak derecede şımaran kişileri de sürekli olarak 
eleştirmektedir. Aynı şekilde, bilgiden, Allah'm özel bir ikramı olarak bahseden sayısız Kur'an 
ayeti vardır. İyiliğin ve gücün kaynağı olarak bilgi, gerçekte açık bir Kur' ani ana fikirdir. 24. [Şu
ara'], 80'inci ayetle hastalık Allah tamfından giderilen bir bela olarak görülmektedir. 

4 Mesela bkz. 2. [Bakaral, 155; "Allah, bolluk vaad eder" iken "Şeytan, fakirlik vaad eder" 2. [Ba-
karal, 268]. 1 

ı, 



İslam'ın İktisat İlkeleri 141 

olgu, eşsiz 'ahlaki' nitelikleri [özümsemiş olarakl servet peşinden koşmak ve 
maddi eşya üretmek [gerektiği] sonucunu doğurmaktadır. Üretim yapmakla ve 
servet üretmekle meşgul olan bir Müslüman, neticede Allah'a hizmet veya 'iba
det' ediyor demektir. Peygamber, fakirliğin neredeyse imanı redderıneye (kufr) 
götürdüğünü söylemiştir: 

Kade'l-fal.mı en yeküne kufran [=Fakirlik neredeyse inançsızlıktır.J• 

Madem ki, iktisadi değerler, kesinlikle zorunlu ve toplumda İslami amaçla
rın gerçekleştirilmesi için temel olmalarına rağmen yine de esasen sonuç alma
ya yöneliktirler, o halde, bundan, daha başka ve daha yüce değerlerin rehber
liği altında iktisadi düzenin denetim altına alınmasının ve yönlendirilmesinin 
zorunlu olduğu sonucu· ortaya çıkar. Sözgelimi, şayet servet peşinden koşar
ken insan kendi arkadaşını yerse,** bütün amaç başarısızlığa uğrar. O halde, 
iktisadi üretim ve paylaşım yolları tam anlamıyla denetlenmeli ve kontrol altı
na alınmalıdır. Helal kazanç (kesbu'l-J:ıalal) prensibinden kesin olarak ortaya 
çıkan sonuç budur. Servetin 'kazanılması gerektiği' fikri, hiçbir zaman hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Aile reisinin kazanma yeteneği sebebiyle onun hayatı boyun
ca veya ölümünden sonra bir ailenin elde ettiği nispeten küçük menfaatler ve
ya bir kişinin diğer kişiye verdiği küçük hediyeler -ki, İslam'a göre bunların 
hepsi de caizdir- vb. şeyler istisna edilecek olursa, servetin tamamının kaza
nılmış olması zorunludur.s 

İslam ekonomisinde helal kazanç [elde etmeye yönelik] emeğin temel özel
liği, ister bedenen, ister zihnen veya manen (bununla biz, toplum için yapıldı
ğı halde gözle farkedilmeyen ve fiziki olmayan çeşitli hizmetleri kastediyoruz) 
olsun, bir iş olmasıdır. Bu konudaki temel ilke, Kur'an tarafından 4. [Nisa'], 29-
32'de ortaya konmuştur: 

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin; aranızdaki 
bir ticaret anlaşmasına dayanması bundan müstesnadır; (haksız yollarla ser
vet yemek suretiyle toplumsal ve ekonomik yönden) intihar etmeyin. [. . .] Al
Jah'ın bir kısmımza diğerlerinden (ekonomik olarak) daha farklı verdiği şey
lere hırsla göz dikmeyin; erkekler ve kadınlar, kazandıkları şeyleri paylaşa
caklardır. Allah'tan lütfunu isteyin ... 

O halde, açıkça şu ortaya, çıkmaktadır: Madem ki Kur' an, doğuştan gelen 
özellikler sebebiyle insanlar arasında yetenekler ve beceriler yönünden farklı-

• Enes b. Malik'den rivayet edilen bu hadis için bkz. Ebu Abdiilah Muhammed b. Selame el-Ku
da'i, Musnedu'ş-Şilıab, tahk. Harndi b. Abdilmecid es-Selefi, Mu'essese er-Risale, Beyrut 
1407/19862, I. 342; Ebu Bekr Ahmed b. el-Huseyn el- Beyhaki, Şu'abu·J- iman, tahkik: Muham
med es-Sa'!d Besy(ın! Zağlul, Daru'l-Kutubii-İimiye, Beyrut 1410, V. 267. 

•• Yazar burada kapitalizmin acımasız türü açısından söylenen "insan insanın kurdudur" sözüne 
atıf yapıyor olabilir. 
2. [Bakara], 202 vb.; aynı şekilde bkz. "İnsan ne için çalışmakta ise, yalnızca onu elde eder" (53. 
[Necml, 39). 
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lıklar bulunduğunu, bunlar nedeniyle de iktisadi kazançlarında farklılıklar ola
cağını açıkça kabul etmektedir, öyleyse, bütün servetin bu yetenekierin -bun
lar hangi derecede olurlarsa olsunlar- kullanılması yoluyla kazanılması gerek
tiği kuralını koymaktadır. Emek ile ücret arasındaki ilişkinin tabiatı, müteakip 
bölümde biraz daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

İslam, yetenekleri itibarıyla insanlar arasında büyük farklılıklar bulunduğu
nu kabul etse hile, yine de açıktır ki, onun iktisadi ve toplumsal adaletle ilgili 
taleplerinin karşılanması için, devletin, bütün vatandaşların belli başlı temel ih
tiyaçlarını garanti altına alması zorunludur. Bu ihtiyaçlar, yiyecek, giyecek, ba
rınma, sağlık hizmetleri ve eğitimi içermektedir. Kazanç elde etme kabiliyeri sı
fıra yakın bile olsa, İslam'a göre hiçbir vatandaş bu haklardan mahrum bıra
kılamaz. 6 Bunun niçin böyle olduğu hakkında daha başka mücbir sebepler de 
vardır. Birincisi, bütün bu temel ihtiyaçlar, insan olması itibarıyla insanoğlunun 
bir parçasıdır. Bu ihtiyaçlardan herhangi birinin karşılanmaması, kişiyi bir an
lamda insan altı konuma indirger. [Oysa] Kur'an, her insanı şerefli kabul et
mektedir. Birinciye sıkı sıkıya bağlı olan ikinci sebep, insan bireylerinin geliş
mesi konusunda İslam'ın öngördüğü standartlar, herkese kendini geliştirme fır
satı verilmedikçe gerçekleşmiş olmayacaktır. Bu durumda, şayet bir insanın bu 
temel ihtiyaçlarından herhangi hi ri reddedilirse, kişiliğini geliştirme şansı sırf bu 
yüzden giderek kaybolup yok olacaktır. Bu önemli amacın gerçekleşmesi için 
iktisadi ve toplumsal adaletin kurulması, gerçekten zorunludur. 

Bu böyle olunca, açıktır ki, bir İslam devleti iktisadi, gelişmenin az çok bir
birini izleyen hedefleri olması sebebiyle, öncelikierin titiz bir sıralamasını yap
malıdır. Diğer bir anlatımla, insanın istekleri sınırsız, bunları hemen tatmin ede
cek iktisadi imkanlar ise sınırlı olduğuna göre, öncelikierin sırası bu istekleri 
tatmin edecek biçimde belirlenmelidir. Daha özel olarak [belirtirsek], iktisadi 
eliizenin bizzat kendisi biitOn bir toplumsal diizeni gerçekleştirmenin zorunlu 
bir aracı olduğu için, ekonomik iiretim makinasının, gemi azıya alarak, istedi
ğini istediği şekilde i.iretmesine izin verilemez. Temel ihtiyaç maddelerinin üre- · 
tilmesi ve öncelikle bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Ancak, şunu da ilave 
etmeliyiz ki, yukarıda zikredilen temel ihtiyaçlar listesi, yiyecek, giyecek vb. 
olmaları itibarıyla tüketici açısından tamamen bireyseldir. [Oysa] mesela bir 
toplumun bütün bunlardan daha önce karşılanması gereken bir ihtiyacı daha 
vardır ki, o da savunma ihtiyacıdır. O halde, bir İslam devleti, savunma, yiye
cek, giyecek, harınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 

6 Buna, Kur'an'ın, hayatın hu ihtiyaçlarının a~önemini ortaya koyan ve yukarıda 3 ve 4 numa-
ralı dipnotlarda da kaydedilen ifadeleri tarafından da işaret edilmiştir. Kesin olarak bu, bu ihti
yaçlardan yoksun kalmanın niçin Allah'ın helası olarak görüldüğünü açıklamaktadır; çünkü bun
lar[ın karşılanmaması] bir insan olarak kişinin bütünlüğüne zarar vermektedir. Bu faktörlerin in
san hayatındaki hayati önemi, düşünce sistemi içerisinde yer alan irtifak terimini açıklarken Şah 
Veliyullah tarafından açıkça ortaya konmuştur. 
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araçları yaratacaktır. Ancak, bu ihtiyaçlar garanti altına alındığı zaman, toplu
mun İslami ideale doğru ilerlemesi mümkün olacaktır. 

II. Üretim Metodları ve Servet Paylaşımı 

Daha önce de söylediğimiz gibi, İslam'a göre iktisadın dayandığı temel nokta, 
İslam'ın iş kavramıdır. İş, mal üretimiyle doğrudan veya dalaylı bir şekilde il
gili olan ve ilerlemeye katkı sağlayan insani [her türlü) çaba olarak tanımlana
bilir. Bu tanıma göre, yalnızca elle yapılan işler değil, aynı zamanda bir iktisa
di planın yürütülebilmesi için gerekli olan yönetim faaliyetleri de 'iş' kavramı

nın kapsamına girecektir. Ancak, hepsi bu kadarla da sınırlı değildir; zira bu 
tanıma göre, iş, toplumun ilerlemesi için harcanan ve olumlu sonuçlarıyla ikti
sadi hayatta zorunlu olarak yankı bulan zihnl ve manevi erneklerio hepsini de 
kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu bakış açısına göre, sadece laboratuarında ça
lışmakta olan bir bilim adamı değil, aynı zamanda toplumun ahlaki coşkusunu 
canlı tutmak için emek sarf eden bir vaiz de -ki, buradaki amacı, ilerleme için 
ihtiyaç duyulan mücadelede [gerekli olan) ahlaki gücün varlığını devam ettir
mektir- emekçi durumundadır. Kısacası, yapıcı ve yaratıcı bütün emekler, iş 

kapsamındadır. 7 Emeğin ise, bir karşılığı olmalıdır. 
Emeğin kesinlikle karşılıksız bırakılmaması, İslam'ın en başta gelen ilkesi

dir.s Gerçekten İslam, işe karşılık vermek [gerektiği] ilkesinin sadece maddi 
alanda değil, buna paralel olarak tinsel alanda da işletilmesinde ısrar etmekte
dir. Dahası, bu [durum) yalnızca fertler açısından değil, aynı zamanda halklar 
ve milletler açısından da geçerlidir.9 Kur'an, kesb (kazanç), ceza (karşılık), ecr 
(ücret veya bedel) vb. terimleri, işte bu geniş bağlamda kullanmaktadır. 

Kur'an'a göre, bütün evren bu ilkeye göre işlemektedir, her eylemin zorunlu 
ve kaçınılmaz sonuçları vardır. Adalet, emek-iicret ilkesinin başanlı işlemesine 
verilen isimdir. Bu yüzden, bu prensibi ihmal eden bir toplum, tabiatın en te
mel kuralını çiğnemiş olmaktadır ve bunun sonuçlarına kesinlikle katlanmak 
durumundadır. Bundan dolayı bir İslam devleti, bütün iş türlerinin ücretleri 
[meselesini) tam ve adil olarak çözüme kavuşturur. 

7 Kur'an'daki en yaygın terimler, 'amel (iş) veya kesb (kazanç, hisse) ve sa 'y (emek), ceza ve ecr 
(karşılık/mükafat) terimleridir. Kur'an bunları, iktisadi anlamlarını da kapsayacak şekilde geniş 
anlamlarıyla kullanmaktadır. Bkz. Kur'an, 5. [Ma'ide) suresi. 

s "Her kim zerre zerre değerinde bir iyilik yaparsa, onun mükafatını bulur; her kim de zerre de
ğerinde bir kötülük işlerse, karşılığını alacaktır" 99. [Zelzelel, 7-8. 

9 Kur'an'ın, bireyi, indirgenemeyen, parçalanamayan ve başkasına devredilemeyen bir ahlaki so
ruınluluğun mutlak mekanı olarak kabul ettiği doğrudur. Bu yüzden her insan ferdi bir anlam
da kendi işinden sorumludur. Ancak, aynı öl<;:üde Kur'an, ortak sorumluluğun da eksiltileınez ve 
kaçınılamaz olduğunu kabul etmektedir. Gerçekten kendi genel öğretisinin bakış açısına göre 
Kur'an, ortak sorumlulukla ve bir bütün olarak toplumların kaderleriyle daha fazla ilgili görün
mektedir. "Onlar geçmiş bir dönemin bir halkıdır; onlar kendi kazandıklarından sorumludurlar. 
Siz de kendi yaptıklarınızdan sorgulanacaksınız, onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değil
siniz" (2. [Bakaral, 134, 141). "Böylece Biz her halka kendi davranışını çekici gösterdik" (7. 
En'am, 108); "Her halkın bir hayat süresi vardır" 8. [A'rafl, 34. Görülüyor ki, hem insan ferdi, 
hem de insan toplumu [biri diğerine) indirgenemeyen varlıklardır. 
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İslam'ın bu hayati ilkesine rağmen, İslam tarihinin özellikle daha sonraki dö
nemlerinde bu durumun aşırı derecede bozulduğunu hiç kimse inkar edemez. 
Bizim toplumumuzda iktisadi, siyasi, manevi ve (cinsellik de dahil) toplumsal 
gücün sömürüye yol açacak biçimde kullanımı had safhaya ulaşmıştır ve insan
larımız hala bunların sonuçlarının sıkıntılarını çekmektedir. Toprak ağalığı, si
yasi baskıcılık ve manevi sömürü, kitleleri kıyıının eşiğine getirmektedir. Bu 
problemierin mümkün olduğunca acil ve etkili bir şekilde resmen çözülmesi, bir 
İslam devletinin belki de en açık göstergesi olacaktır.ıo Bir adalet terazisi kur
mak suretiyle önemli problemler çözüme kavuşturulabilir. Fiziki iş, sermaye, 
yönetim ve diğer hizmetlerin payları, uygun birtakım toplumsal şartların ışığı al
tında ve esnek bir biçimde karara bağlanacaktır. Burada biz, tipik bir proble
mi zikrederek bir örnek veriyoruz. Günümüz Pakistan;ındaki iyi çalışmayan ve 
düzensiz, daha doğrusu gerçekte var olmayan pazar şartlarında, yaptığı iş elde 
ettiği ücretle karşılaştırılamayacak kadar önemsiz olsa da, komisyoncu, üretim
den tüketime bütün iktisadi süreçte muhtemelen en fazla kazanç sağlayan kişi 
olarak görünmektedir. Bunun devam etmesine izin verilecek midir, yoksa müm
kün olan en kısa zamanda makul bir pazar kurulacak mıdır? 

Daha önce, İslam'ın, hem sosyalizm, hem de kapitalizm doktrinleriyle öz
deş olmadığını söylemiştik.ıı Eğer toplumdaki kötü şartlar, toptan kamulaştır
maya başvurulmadan ve zararlı olmayan bireysel teşebbüs hürriyeti koruna
rak düzeltilebilirse, hiç şüphesiz, İslam bunu tercih eder. Bununla birlikte, eğer 
devlet, ekonomi yönetimini doğrudan ele almadığında toplumun durumunun 
göriinür gelecekte ekonomik yönden diizelmeyeceği belli ise, İslam, kamulaş
tımıayı sadece yasak/amamakla kalmaz, aynı zamancia en üst amir konumun
daki sorumlu olan devlete açık bir şekilde bunu yapmasını emreder. Belirtme
miz gerekir ki, kazandıkları serveti kendilerinin şahsi mülkü olarak gördükle
ri için, İslam'dan önce Mekkeliler, mallarının çok az bir kısmını düzenli olarak 
toplumsal refah için harcamaktaydılar. Kur'an onlara, her ne kadar kendileri 
kazansalar hile, sahip oldukları servetlerinden bir kısmının üzerinde mülkiyet 
haklarının bulunmadığını, bunların topluma ait olduğunu ifade etmiştir.ıı Bu bi
ze, sosyo-ekonomik adalet için devlet, sosyo-ekonomik adaletin gerektirdiği 
kadar özel servete müdahale edebilir ilkesini. vermektedir. 

Sanayinin millileştirilmesi zorunlu görülür~e, hatırdan çıkarılmamalıdır ki, 
bunun zorunlu sonucu [aynı zamandal işin de millileştirilmesidir. Gelişmekte 
olan bazı ülkelerde ara çözüm olarak denendiği gibi, paralel bir hareketlilik 
oluşturulmadan ve [iktisadi] işler denetim altına alınmadan sanayinin milll:leşti-

ıo Islamic Studies dergisinde (C. VI, No. 2, Haziran, 1967) yayımlanan "Some Reflections on the 
Reconstration of Muslim Society in Pakistan" [Pakistan İslam Toplumunu Yeniden Kurma Üze
rine Bazı Düşünceler] isimli makalemin Il. ve lll. bölümlerine bakınız. 

n 10 numaralı dipnotta ismi zikredilen makalemizin I. bölümüne bakınız. 
ıı Agm., s. 109-11. 
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rilmesi, sadece etkisiz değildir, aynı zamanda açıkça mantıksız ve saçmadır.B 
Bu çok az semere verir ve daha fazla karışıklık yaratır. Eğer üretim araçları 
bu yolla kontrol altına· alınacaksa, o zaman bütün [iktisadi] işler de denetim al
tına alınmalıdır. Hiç kimse, ulusal bir görev için askere alındığındi, sözüm ona 
hürriyet adına çalışmayacağını veya kendisine havale edilen işi yapmayacağı
nı söyleme hakkına sahip değildir. 

Sermayenin ve işin bu şekildeki hareketliğine İslam karşı değildir. Bu çalış
mada tekrar tekrar belirttik ki, İslam, topluma müdahaleye imkan tanır. İslam 
toplumu, yönlendirilen ve kontrol edilen bir toplumdur.H Bir çocuk genç olup 
da hayatın gereklerinin çok azını anladığı zaman, geleceğin hem gizli imkan
larının, hem de tehlikelerinin [henüz] farkında olmadığı için, hayatı tamamen 
ebeveyni tarafından düzene konur. Ancak, [bu durumda] çocuğun hür değil 
köle olduğunu söylemek saçmadır. Çünkü hürriyet ve hürriyetsizlik, sadece 
belli münasip bağlarnlara anlamlı bir şekilde uygulanabilen ifadelerdir. Zihni 
ve ahlaki. yetenekleri tamamen yerinde olan aklı başında bir yetişkin zincire 
vurulacak olursa, elbette onun köleleştirildiği veya esaret altına alındığı söyle
nebilir. Çünkü kendi halinde [serbest] bırakıldığı taktirde, o insan [özgür ola
rakl kendinden bekleneni yapabilecek bir durumdadır. Bu yüzden önündeki
nin ne olduğun~ dahi fark ederneyecek kadar iktisadi ve entelektüel yönden 
geri olan bir toplumda bilinçli bir yönlendirme kesinlikle zorunludur [ve bul 
gerçek anlamda asla hürriyet kavramına ters değildir. Aslında, böyle bir önle
rnin alınması halkı özgürleştirmek içindir. 

Bununla birlikte kabul edilmelidir ki, tamamen devlet tarafından yürütülen 
böyle bir yönlendirme işi, illa gerekliyse, tabiatı icabı muvakkat olmalıdır. Ülkede 
yeterli servet üretildiği, toplumsal ve iktisadi adalet sağlandığı, halk zihni ve ah
laki yönden kendini tanıdığı ve kendine güvendiği zaman, insanların en iyiyi yap
malanna fırsat tanımak için, dıştan uygulanan kontrol vasıtaları gevşetilmelidir. 

Eğer toplum hür teşebbüs yoluyla kendi kendini inşa etme hususunda iyi 
bir şansa sahipse ve iktisadi durumunu derhal kurtarmaya muktedirse, İslam 
bunu memnuniyetle karşılar. Gerçekten, Kur,.an, insanların iş yapabilecekleri
ni, servet sahibi olabileceklerini, hem kendileri, hem de daha genel anlamda 
toplum için servet üretme hakkına sahip olduklarını her zaman kabul eder. 
Hür teşebbüsün Kur'an öğretisine en yakın şekli, hiç şüphesiz anonim şirket 
biçimindeki bir tür kooperatif sanayiidir. Bu, ekonominin temelini liberalleşti
recektiL Bu da hızlı servet üretiminin bir faktörü olan zararsız teşebbüs hür
riyetini koruyacaktır; yine bu, kartellerio sembolize ettiği büyük kapitalist sö
mürü şekillerini de engelleyecektir. Bu durumda, üretilen mal, kısmen yatırım
cılar arasında paylaştırılırken, kısmen de bir bütün olarak toplum için gereken 
mali tedbirlere harcanacaktır. 

13 Agm., s. 107. 
14 Agm., s. 107. 
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Bizim görüşümüze göre, İslam, setvet üretiminde sermayenin rolünü inkar 
etmez; yeter ki, bu sermaye ve üretimdeki rolü, bir bütün olarak toplumda yü
rürlükte olan egemen iktisadi adalet ilkesinin kontrolü altında olsun. Sermaye
nin geçmiş nesillerin biriktirilmiş mallarından başka bir şey olmadığı teorisi,· İs
lami ve akli ilkeler açısından savunulamaz görünmektedir. İslam, üretim konu
sunda ortaklık kurmaya açıkça izin vermektedir. Komünist teorinin sermayeyi 
açıklamasında olduğu gibi, eğer her şey önceki etkeniere göre açıklansaydı, o 
zaman bu yalnızca sermaye yönünden değil, aynı zamanda dünyadaki her şey 
yönünden doğru olurdu. Zira dünyadaki her şey, neticede önceki etkenierin 
ürünüdür. Ancak, belli ki bu [bakış açısı), meseleleri [belki de çok az ilgili ol
dukları) çok uzak [noktalara) götürecektir. Sermayenin kendi başına hiçbir şey 
üretemeyeceği, fakat insanın kendi işini yapabileceği iddiasına gelince, üretim 
araçlarına sahip olmadıkça insanın da kendi başına hiçbir şey üretemeyeceği
ni söylemek aynı derecede doğrudur. 

Aynı noktadan hareketle, İslam topraklarında banka faizini reddeden aşırı 
görüşü de kabul etmemeliyiz. Eğer sermaye, mal üretiminde bir paya sahipse, 
banka faizi caiz olmalıdır. Caiz olmayan, iktisadi sömürüdür (?ulm).ıs Sermaye
nin payına gelince, [bu konudal iki şey teminat altına alınmalıdır. Birincisi, ister 
faiz şeklinde, isterse başka bir şekilde olsun, sermayeye ayınlan payın, tama
men toplumdaki ilgili diğer etkenler tarafından düzenlenmesidir; [böylece] net 
üretimin gereğinden fazla bir kısmı talep edilemeyecektir. İkincisi ise, sermaye
nin sırf tüketim amacıyla değil, üretim amacıyla da ödünç verilmesi dir. Para yal
nızca tüketim amacıyla ve aşırı bedel karşılığında ödünç verildiğinde, faiz, tefe
ciliğe (usuıy) dönüşür; iktisadi yönden zararlı, ahlaki yönden savunulamaz ha
le gelir. Kur'an, kanuni faizi~eğil, tefeciliği yasaklamıştır. Bu yasağı, ticari ban
kacılık için gerekli işlemleri kapsayacak şekilde genişletmek, ideolojiktir ve İs
lam dışıdır. Bu, ahlaklı bir davranış değildir; olsa olsa ahlaki bir hastalıktır. 

ıs Kur'an'ın riba (usury =faiz, tefecilik) hakkındaki adalet ilkeleri genel olarak 2. [Bakara], 275-279. 
ayetlerde yer almaktadır. Peygamber zamanında hüküm sürdüğü şekliyle riba sistemi, gerçekte 
ürkütücü bir sömürü şekli idi. 
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I Dünya savaşı yıllarında; Bolşevik ihtilalinden iki sene evvel 1915 yılında 
• Suriye'nin Humus vilayetinde doğan Dr. Mustafa es-Sıba'i, Fransızlara kar

şı mücadelesiyle de tanınan Humus Ulu Camii hatibi Şeyh Haseni es-Sıba'i'nin 
oğludur. İslam fıkhında uzman olmanın ötesinde pek çok sosyal dayanışma ce
miyetinin kuruluşunda ve yürütülmesinde de aktif roller üstlenmiş birisidir ba
ba Sıba'i. Keza 1948 Filistin savaşına da bilfiil katılmış ve 1962 yılında oğlu 
Mustafa es-Sıba'i'den iki sene evvel vefat etmiştir. (Sıba'l, es-Sunne, 1985•, Na
şir'in notu, s. C-D) 

Mustafa es-Sıba'l, imparatorluklar çağının kapandığı, eski dünyanın yıkılıp, 
yerine yeni dünyanın kurulmasına uğraşıldığı bir süreçte dünyaya gelmiş ve 
gençlik yıllarını yaşamıştır. O üç yaşında iken İngiltere ve Fransa bir dekleras
yonla "uzunca bir zamandan beri Türklerin zulmü altında yaşayan halkların 
kurtuluşu için" savaştıklarını dünyaya ilan etmiş; o beş yaşına geldiğinde ise, 
ülkesi Suriye ve Lübnan, Fransız; Irak, Ürdün ve Filistin, İngiliz mandasına gir
miştir. 1920'den 1930'a kadar Suriye, Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi 
vermek zorunda kalmıştır. Nihayet 1930'da Fransızlar, Suriye'ye sözde bir ba
ğımsızlık tanıyarak cumhuriyet ilan edilmiştir. 1936'da yapılan anlaşma uyarın
ca Fransızlar Suriye'den tamamen alakalarını kesme sözü vermişler; ancak, II. 
Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle savaş sonuna kadar Suriye üzerindeki nü
fuzlarını devam ettirmişlerdir (F. Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İş Banka
sı Yayınları, I. 198-199). 1945-49 arasında nispeten siyasi sükı1nete kavuşan 
Suriye, 1949'dan itibaren tam bir karışıklık ve düzensizlik içerisine girmiştir. 
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1949-53 yılları arasında Suriye'de üç hükümet darbesi, 21 kabine değişikliği ol
muş ve bu arada iki askeri diktatörlük kurulmuştur. 1954 yılından itibaren Su
riye siyasi hayatında Sosyalist Baas Partisi etkinlik kazanmış; Mısır'da Nasır'ın 
Sovyetlerle ilişkileri geliştirme politikası, Baas ile Nasır'ı birbirine yaklaştırmış, 
hatta Suriye-Mısır bütünleşmesi fikrini gündeme getirmiştir. 1956 Süveyş bulı
ranı ile İngiltere ve Fransa'nın Mısır'a saldırmaları, Arap dünyasında hem Batı 
aleyhtarlığını hem de sol akımların tesirini arttırmıştır. Sovyetler ile Suriye ara
sındaki ilişkiler o kadar ilerlemiştir ki, İsrail Başbakanı Ben Gurion Başkan Eis
henhower'e gönderdiği mesajda: "Suriye'nin milletlerarası komünizmin bir üs
sü haline gelmesi, zamanımızda hür dünyanın karşısına çıkan en tehlikeli ha
diselerden biridir," demiştir (Armaoğlu, I. 506-7). Sıba'l'nin vefatından üç yıl 
sonra patlak veren ve tarihe "Arap-İsrail Savaşı" veya "6 Gün Savaşları" diye 
geçen savaşta, İsrail karşısında Arapların yanında Sovyetler Birliği yer almış; 
sadece yanında olmakla kalmamış; her ne kadar onlara başarı getirememişse 
de, başta uçak olmak üzere savaş araç ve teçhizatlarını da Araplara Sovyetler 
vermiştir (Armaoğlu, I. 704-705). 

Mustafa es-Sıba'i'nin kısa hayatı evresinde mahalli ve küresel çapta yaşa
nan olaylar, Osmanlı'nın tarihe karışmasından sonra ortaya çıkan Ortadoğu'da
ki Arap devletleri ve Mısır'da sosyalist eğilim ve egemenliklerin tarihsel, siya
sal ve milli nedenlerini açıklar mahiyettedir. Bunları şu başlıklar altında topla
mak mümkündür: 

• İngiltere ve Fransa gibi Batılı devletler tarafından aldatılmış olmaları 
• Batılı emperyal devletlerin istilasına uğramış olmaları 
• İngiltere ve Fransa tarafından ma~ yönetimine tabi tutulmaları 
• Bu ülkelere karşı bağımsızlık savaşı vermiş olmaları 
• İsrail'in Batılı devletler tarafından korunması 
• Filistin meselesinde ABD başta olmak üzere, Batılı devletlerin İsrail'den 

yana tavır koyması 
• İki kutuplu soğuk savaş döneminde Suriye başta olmak üzere, Arap dev~ 

!etlerinin önemli bir kısmının Sovyetlerle işbirliğine zorlanmaları. 
Bütün bunlar Arap halkaları ve aydınları üzerinde derin etkiler bırakmış, si

yasal olarak sosyalist/milliyetçi Baas rejimlerini güçlendirmiştic 
Mustafa es-Sıba'i, çok yönlü birisidir; babası gibi bir din alimi, bir kanaat ön

deri, siyaset adamı ve savaş günlerinde ateşli bir aktivisttir. 1929 yılında Mısır'da 
Arap dünyasının en etkili teşkilatlanndan biri olan Müslüman Kardeşler'in kuru
cusu Hasan el-Benna ile de yakın ilişkisi olan Mustafa es-Sıba'i, Ezher'de "Sün
net ve Teşrideki Yeri" başlıklı teziyle İslam hukuku alanında doktora yapmış; 
ülkesine dönüşünü müteakip "Arap Koleji"ni kurmuştur. 1945-46'da Müslüman 
Kardeşler çatısı altında sosyal faaliyetleri organize etmiştir. 1947'de el-Menar ga
zetesi ile el-Muslimün mecmuasını çıkartmıştır. Suriye'nin en çalkantılı dönemle
ri olan 1949-54 yıllarında, Kurucu Meclis'te mebus olarak bulunmuş; Suriye Ana-
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yasası'nı hazırlayan dokuz kişilik komisyonda üye olarak yer almıştır. İşçi ve 
köylü hakları üzerinde çok duran SıbWI, gençlerle ilgili organizasyonlara da· im
za atmış ve "Bedir Gençler Kulübü"nü kurmuştur. 1950 yılında Şam Hukuk Fa
kültesi'nde profesör olmuştur. 1957 yılında felç olan Sıba'l, 1964'de vefat etmiş
tir. Hayatında "Küçük İbn Teymiyye" diye adlandırılan Sıba'l, bu süre zarfında 
dinsizlikle itharn edilmiş, birçok kere suikast girişimine maruz kalmıştır. 

Yirmi beşe yakın eseri olduğu belirtilen Mustafa es-Sıba'l'nin doktora tezi 
başta olmak üzere bazı çalışmaları Türkçeye de çevrilmiştir. Bunlardan birisi de 
el-İştirakiyye el-islamiyye başlığını taşıyan kitabıdır. "İslam Sosyalizmi" adıyla A. 

Niyazoğlu tarafından çevrilerek 1974'de Hareket yayınları (s. 322); 1976'da da 
Dergah yayınları tarafından yayımlanmıştır. Çeviriye, eserin 1960'daki ikinci 
baskısı esas alınmıştır. Yayınevi kitaba yaklaşık otuz sayfalık bir sunuş ekiemiş 
ve burada, Batı, kapitalizm, sosyalist düşünce, Marksizm .vb. konularda açıkla
malarda bulunulmuştur. Kitap hakkında da kısaca bilgi verilmiş, Sıba'l'nin ese
rinde kullandığı el4ştirakiyye başlığı; yazara saygının bir gereği olarak 'sosya
lizm' şeklinde çevrilmiştir. Bu sunuşta yazarın kısaca biyografisi de verilmiştir. 

Eserin içerisinde yer alan ana başlıklar şöyledir: 
• Sosyal Adalet ve Dinler 
• İslamiyet ve Sosyal Adalet 
• Tabii Haklar 
• Mülkiyet 
• Emek 
• İçtimai Güvenliğin İlkeleri ve Kanunları 
• İçtimai Güvenliğin Müeyyideleri 
• İslam Tarihine Bir bakış 
• Son Söz 
Sıba'i, kitabının birinci baskısına yazdığı önsözde İslam medeniyeri ile Batı 

arasında mukayeseler yapmış; Batı emperyalizmine karşı verilen hürriyet mü
cadelesini özenle vurguladıktan sonra, bu mücadelede öncü kabul ettiği iki is
min altını özenle çizmiştir. Bunlar Afğanl ve Abduh'tur. Sıba'l'nin 'sosyalizm' 
olarak çevrilen el-iştirakiyye'yi başlık yaptığı bir kitaba başlarken Afğanl'ye atıf
ta bulunması son derece doğaldır. Zira, Cemi! Meriç'in, Arab Socialism'den 
(Hanna & Gardener, Leiden 1969), yaptığı alıntıya dayanarak belirttiğine göre, 
sosyalizmin İslamileştirilmesi ve Araplaştırılması işinde başrolü Afğani (1838-
1897) oynamıştır. Meriç'e göre "iştirakiyye"yi çağdaş manada kullanan ilk ya
zarlardan biri odur. Afğanl, iştirakiyye lafıının kalabalıklar üzerindeki efsununu 
hemen kavramış olmalı... Filhakika muzdarip Şark'ın binbir zulümle ezilen yok
sul yığınları için, refah ve adalet rüyasıydı iştirakiyye. Avrupa sosyalizmi baş
kaydı, İslam iştirakiyyesi başka (Meriç, Mağaradakiler, İletişim 1998, s. 223). 

Sıba'l kitabına niçin "İslam sosyalizmi" dediğini ve bu isme gösterilecek ki
mi reaksiyonlar olabileceğini hatırlattıktan sonra şöyle diyor: 
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Söylenenlerin hepsini bildiğim halde "İslam sosyalizmi" sözünü kullanmayı . 
tercih ettim. Çünkü ben, sosyalizmin az sonra sönecek bir moda olduğuna 
inanmıyorum. Aksine ben, sosyalizmin, insani bir duygunun ürünü olduğu
na, bütün resullerin tebliğinde yeri olduğuna, bütün ıslahatçıların da çağlar 
boyunca ona başvurduğuna inanıyorum. Bütün çağdaş dünya, özellikle ge
ri kalmış ülkeler, insanlığın manasını ortadan kaldıran sınıflaşmalardan kur
tulmak için, onun hakim olmasına uğraşıyorlar (s. 44). 

Sıba'i'ye göre sosyalizmin gayesi de şudur: 

Sosyalizmin gayesi, sermayeyi kitlenin aleyhine biriktirip, servet yığmaktan 
ferdi menetmek, kapitalin kitleye sıkıntılı, sefalet getiren şekle gelmesini ön
lemek, çalışanları murakabe ettirmek, vatandaşlar arasında sosyal dayanış
ınayı tesis etmektir. Böylece sosyalizm yoksulluk, açlık, servetin acaip şe
kilde artması gibi, bir yandan içtimai perişanlığı ve hastalığı, öte yandan şı
marıklığı, ahlak bozukluğunu filiziendiren sebepleri ortadan kaldırmak ga-
yesini güder (s. 44). ' 

Sıbafye göre, bu sosyalizm, çeşitli milletierin kurtuluş için çalışmalarını so
nuca ulaştıracak tek vasıtadır ve aslında bu, tarih boyunca nazari ve arneli ola
rak tatbik edilegelen "İslam Şeriatı"ndan başka bir şey de değildir (s. 45). Ona 
göre, buna, isteyeri "içtimai adalet, içtimai mesuliyet veya fakidikle mücadele" 
de diyebilir. \ 

Sıba'i'ye göre, sosyalist düşünce, toplumun bütün fertlerine insana yaraşır 
biçimde bir hayat ve geçim seviyesi temin etmeyi ister; İslam da herşeyden ev
vel bu meseleyi proğramlaştırır (s. 48). 

Sıba'i, kitabının önsözünde hayatından da kimi anekdotlar aktararak İslam 
sosyalizminin tarihi örneklerine atıfta bulunur. Mesela, 1957 yılında Sovyet 
Rusya'ya yaptıklan bir seyahat esnasında Sovyet alimlerine iki saatten ziyade 
ortaçağda İslam'ın nasıl sosyalist bir devlet yapısı vücuda getirdiğini ve bu 
devletin ilk sosyalist devlet olduğunu anlattığını; onların da hayretler içerisin
de kaldıklarını nakleder (s. 48). 

Bu seyahat sırasında, Rus dışişleri yetkilileri ile arasında geçen şu diyaloğu 
aktarır: 

"Gerçekten biz, Arap ülkeleriyle, Sovyetler arasındaki yardımlaşmanın siya
si alanda sürekli olmasını, daha da genişlemesini diliyoruz. Umarım bu yar
dımlaşma hiçbir dış tesirle zedelenmesin." Siminof bunun üzerine şöyle de
mişti: "Şuna inanmalısınız ki, Batı emperyalizminin aksine bizim ilgimiz sü
rekli olarak sizin lehinize olacak. Zaten iki tarafın da çıkarları bunu icap et
tiriyor" (s. 49). 

Bu sıralarda Sovyet egemenliğinde yaşayan dindaşlarının Sovyet GSMH'sından 
. ne kadar pay aldıklarını, temel haklar bağlamında hangi eşitlik ölçütlerine tabi tu
tulduklarını sohbet konusu yapmak Sıba'i'nin hatırına gelmemiş olmalı! 
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Sıba'i, Rusya gezisinde Rus yetkililere komünizm hakkındaki endişelerini ve 
olumsuz fikirlerini de aktardığını dile getirerek; Arap dünyasındaki komünist 
akımların kendileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu da belirtmekten geri 
durmaz (s. 50-51). 

Sıba'i'nin sosyalizmi, dini merkeze alan, milliyetçi ve hümanist bir sosya
lizmdir. Ona göre bu sosyalizm, "yüce bir hukuk anlayışının ürünüdür" (s. 52) 
Onun sosyalizmi "ruhçu bir sosyalizm"dir (s. 55). 

Sıba'i, milli bağımsızlık, ekonomik kalkınma ve kültürel muhafaza için ül
kesinin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve tarihi koşullarda 'sosyalizm' sözcü
ğünü İslam'la yanyana getirmek suretiyle kendi inanç ve dünya görüşüne siya
sal meŞruiyet ve toplumsal geçerlilik kazandırmak istemişe benzemektedir. Zi
ra kitabının ilerleyen sayfalarında doktriner anlamda bir sosyalist proje yahut 
kurarn görmek kabil olmamaktadır. Buna karşılık, ona göre, bu asır sosyalizm 
asrıdır; ve soyalizm de yirmiden fazla başı olan bir malıluka benzer. Bütün bu 
sosyalizmierin ortak vasfı: "devletin, mülkiyetin toplum yararına kullanılması
nı sağlaması, fertlerin bütün içtimat meselelerini yüklenmesidir" (s. 59). Ona 
göre, İslam'ın şahsi mülkiyete ve mirasa müsamaha gösterdiğini ileri sürerek, 
sosyalist düşüneeye açık olamayacağını savunanlada İslam'ın kapitalizm oldu
ğunu, zenginin malını dilediği gibi sarf etme serbestisi bulunduğunu söyleyen
l~r, olsa olsa komünist propogandacılarla, toprak ağalığına ve kapitalizme yar
d<ikçılık eden bazı 'Müslüman' takımıdır (s. 60). Semavi dinlerde yoksullukla 
mücadele esaslarının bulunuyor olması, zekat vb. prensipler, İslam sosyalizmi
nin teorik göstergeleri olarak zikredilir (s. 60-64). Yahudi ve Hıristiyan kay
naklarında yoksullara yardım temalarını işleyen anekdotlar Sıba'i'nin sosyalist 
İslam tezi bağlamında zikredilir (s. 65-84) 

Sıba'i'ye göre, tabii haklar bağlamında dinin, nefsin, neslin, malın ve aklın 
korunması gibi prensipler de, İslam sosyalizminin temel prensipleridir. Bu çer
çevede dile getirilen ayet, hadis ve fıkhi ilkeler, bütün klasik kaynaklarda yer 
alan ve İslam'ın toplumsal düzen öngörüsünü dile getiren prensiplerdir. Kana
atimizce bunlardan hareketle İslam'ı sosyalist olarak nitlemek kabil değildir. 
Zarı1rat-ı hamse denilen prensipler, sadece bütün semavi dinlerin değil, hemen 
hemen bütün ictimai düzenierin prensip olarak kabul ettiği ilkelerdir. Sıba'i'nin 
esas İslam sosyalizmi anlayışını üzerine oturttuğu ilke bu beş prensibe ilave 
olarak zikrettiği 'mülkiyet hakkı' konusudur. İslam'ın özel mülkiyeti onayladı
ğını, herkesin hür olarak çalışıp kazandığının kendisine ait olduğunu prensip
te kabul etmekle beraber Sıba'i, gerçek mülkiyetin Allah'a ait olduğunu ve bü
tün varlığın insana verildiğini belirterek, herkesin sınıf ayrımı yapılmadan eşit 
biçimde bundan yararlanma hakkı bulunduğunun altını çizer (s. 157-162). 
Sıba'i, cemiyeti ferde önceleyerek özel mülkiyetİn 'devletleştirilmesi' konusuna 
değinir. Hz. Peygamber'in: "İnsanlar şu üç şeyde ortaktırlar: Su, ateş, otlak," 
şeklindeki hadisini stratejik maddelerin kamulaştırılması şeklinde ilke haline 
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getirir (s. 163). Aslında karma ekonomik sistemlerin, hatta liberal sistemlerin 
,de belli şartlarda onayladığı bir işlemi, sosyalist olmanın temeli saymak, dok
tirner bir açmazdır. Keza, sefihlerin mali tasarruflarının kayıt altına alınması gi
bi bir prensipten hareketle de sosyalizme vanlamaz (s. 164). Zira dinin getir
diği kimi yükümlülüklerin hukuki olmasa bile, ahlaki müeyyideleri vardır. Mal 
sahibi bir Müslümanın malındaki tasarrufuna getirilen ahlaki kayıtlar yahut 
harcama alanlarını belirleyen dini-ahlaki tevcihler, devletin özel mülkiyet üze
rinde mutlak egemenliği biçiminde yorumlanmamalıdır. İşçi hakları için zikre
dilenler de sosyal adaleti sağlamaya ve emeği korumaya yönelik dini/ahla
ki/hukuki prensiplerdir. Burada, Hz. Peygamber'in: "Bizim işlerimizden birini 
yüklenen evsiz ise ev, eşsiz ise eş, bineksiz ise binek edinsin," (s. 199) şek
lindeki hadisi, Sıba'l'nin sosyalizminde işçilerin asgari yaşam standardını belir
leyen ölçütlerden birisi olarak yer alır. O, buradan hareketle, işçinin aldığı üc
ret, geçimini karşılamıyorsa, devletin, işçinin bu eksiğini gidermesi gerektiği so
nucuna varır. Ancak, böyle bir ölçütün varlığı, İslam'ın sosyalist olarak nitelen
mesine yetmez; zira bugün liberal ekonomiyi benimseyen gelişmiş ülkelerde
ki işçi kazanı~ları da bu kriterleri yakalamış~ulunmaktadır. 

Sıba'l'nin "Içtimai Güvenlik" bölümünde ele aldığı hususlar, sosyal dayanış
manın ahlaki, ekonomik ve hukuki temellerini içermektedir. Bunlar şu veya bu 
biçimde çağdaş her sistemin gerçekleştirmeyi arzuladığı hedeflerdir. Sıba'i, ze
kat, öşür, ganimet vb. mali yükümlülükleringenel bütçenin kaynaklan arasında 
yer alması gerektiğini söylüyor (s. 235) ve sosyal güvenliğin norma bağlanması
nı Batı ilk defa Almanya'da 1883'de gerçekleştirirken, İslam'ın zekat yükümlülü
ğüyle bunu on beş asır önce prensibe bağladığını hatırlatıyor (s. 240-241). 

Sıba'l'nin sosyal güvenlik konusunda zikrettiği birtakım müeyyideler de 
onun sosyalizminin ayıncı vasıfları olarak kitabında yer alıyor. Bunlar itikadi, 
ahlaki, maddi ve teşrii müeyyideler olarak sıralanıyor (s. 247-248). 

Yazarın, İslam tarihinden İslam sosyalizmine dair verdiği uygulama örnek
leri, İslam ahlak ve faziletinin numuneleri olarak zikredilen örneklerdir. Hz. 
Peygamber'in kızı Fatıma'yı ziyarete gittiği ve bileğindeki altın ve gümüş bile
zikleri görünce, onu ziyaret etmekten vazgeçtiği kendisine hatırlatılınca, Fatı
ma'nın derhal bilezikleri satıp, fakiriere tasadduk ettiğini aktardıktan sonra 
Sıba'l sorar: "Asrımız sosyalist devlet reisierinden hangisi bu büyük insan gibi 
örnek icraat yapabilmiştir?" (s. 283). 

Sıba'i'nin sosyalizminin tarihsel örneklerinden biri de, hadis ilminin köşe 
taşlarından İbn Şihab ez-Zuhri ile ilgilidir. O, yollarda halkın yemek yemesi 
için sofralar kurar. Bedevi köylerine çıkar; Araplara dersler verir ve ders ver
diği insanlara, yaz-kış, yağ, kaymak ve bal dağıtır. Zaman olur, bu yüzden 
borçları kabarır, yekün tutar da, ya halife öder ya da dostları. Medine'ye gider
ken bir vahada halkın şikayeti ile karşılaşır. On sekiz tane ihtiyar kadın var
dır ve onlara hizmet edecek de kimse yoktur. Bu koca bilgin, orada kalır ve 
uzun süre bu acılzelere hizmet eder (s. 298). 
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Sıba'i, İslam'ın tarihsel örneklerinden yaptığı alıntıların ardından şöyle der: 
1. Eski tarihin hiç tanımadığı sosyalist bir devlet şekli 
2. Yaşadığımız çağda bile örneği olmayan sosyalist bir devlet 
3. Filozof ve nebilerin çağlar boyu hayal ettikleri ve fakat gerçekleştirilme

si Muhammed Mustafa'ya nasip olan sosyalist bir cemiyet 
4. İlahi insan sevgisinin öncüsü sosyalist bir nesil (s. 305). 
Ona göre, tarih boyunca ortaya çıkan İslam devletleri, İslam sosyalizminin 

İslam akidesinin bir bölümü olduğu gerçeğinin tekran demektir (s. 316). 
Sıba'i, son sözünde komünist sosyalizm ile İslam sosyalizmini karşılaştıra

rarak, kendi sosyalizminin temel niteliklerini on bir madde halinde sayar ve 
eserini şöyle bitirir: 

Efendiler! 

Takdim ettiğimiz İslam sosyalizmi şüpheden azade olarak şu vasıfları bün
yesinde toplamıştır: Mukaddeslerinde ilahidir; önderiyle Muhammedldir; 
misyonuyla evrenseldir; psikolojisiyle insanidir; özellikleri itibarıyla millldir. 

İ~te bunun içindir ki, İslam sosyalizmi, biz Müslümanlar, özellikle biz Arap
laNçin yüce bir müjde, dosdoğru bir yoldur. Komünist sosyalizm ise bizler 
için açıkça bir ölüm, bir bozgun, bir çöküştür ... (s. 322). 

Bu ifadeler Sıba'i'nin Marksist kurarndan ilhamını alan evrensel sosyalizmi 
felsefi temellerinden, tarihsel uygulamalarından, ekonomik ve toplumsal ku
ramından bağımsız olarak sahiplenmesi, onun taktik gereği kendi coğraf

yasının sosyo-politik zemininde komünizm fenomenine karşı 'İslam sosyalizmi' 
terkibini bir panzehir olarak kullandığım göstermektedir. Ancak, Sıba'i ile ay
nı inancı ve dünya görüşünü paylaştığı halde, İslam dünyasından konuya 
eğilen Seyyid Kutub, Mevdudi, Mahmud Ebussuud vb.leri Sıba'! ile aynı ter
minolojiyi kullanmazlar. Seyyid Kutub ne İslam Kapitalizm Çatışması'nda 
(Düşünce 1980) ve ne de İslam'da Sosyal Adalet'te (Cağaloğlu Yayınları, y.y., 
t.y) bu dili kullanır. Mevdudi ise şöyle der: "Sosyalizm, ancak fakirierin kininin 
ve muhtaçların intikamının bir neticesidir. Kapitalizmin doğuşundan yarım asır
dan fazla geçmemişti ki, dünya onun vaveylasıyla, şerleriyle doldu" (Mevdud!, 
İslam ve Muasır Nizamlara Göre İktisat Prensipleri, Nida Yayınları, y.y., 1968. 
s. 49). Mevdudl, "Sosyalizm ve Prensipleri" başlığı altında İslam iktisadı ile sos
yalizm arasındaki farkların altını çizer (s. 49-54). 

Osmanlı'da dini duyarlılığı baskın olan aydınların sosyalizm karşısındaki 
tutumu Cemi! Meriç'in tasviriyle şöyledir: 

Osmanlı aydınları da 1865'lerde ilk defa Genç Osmanlılar cemiyetini teşkil 
ettikleri vakit Fransa'da Batı'yı ve Batı'da gelişen düşünce sistemlerini yakın
dan tanıma imkanı bulmuşlar; sosyalizmi de ilk o vakit tanımışlardı. Hatta 
II. Abdülhamid'in süt kardeşi Nuri Bey 1871 yılında İbret gazetesinde Enter
nasyonel'in methini yapar. ( ... ) Bu sempati I. Tanzimat'tan sonra da devam 
eder. Şemsettin Sami Bey, Mihran Efendi'nin Tercüman-ı Şark'ında Gotha 
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programının şeriat-ı Abmedi'ye uygun olduğunu yazar. .. Ancak, 1876'da 
bunları yazan Şemseddin Sami Bey, 1312'de 4. baskısını yapan Kaamus-u 
Fransevl'sinde sosyalizmi "silk-i saklın-i iştirakiyyGn" (sapık olan iştirakiy
yGn kolu) diye tarif eder (Meriç, Sosyoloji Notları, İletişim 1995, s. 161-162). 

Meriç'in şu yorumu, Sıba'i'nin adlandırmasını ve retoriğini anlamak 
bakımından da yararlıdır: 

Metodolajik bir eksiklik var bütün bu münakaşalarda. Bu sosyalizm nasıl bir 
sosyalizmdir. Sosyaizim nedir? Hangi sosyalizm Muslümanlığa uygundur, 
hangisi değildir? Yani henüz mesele ortaya atılmamıştır. Sosyalizm Batı Av
rupa'da büyük sanayi ile doğar, sanayi inkılabının doğurduğu bir sınıfın ide
olojisidir. Bunun dışında bir sosyalizmden bahsedince, sıfatiarını belirtmek 
zorundayız. Sosyalizmden kastedilen bugün ilmi sosyalizmdir. Marksist sos
yalizmdir (Meriç, age., s. 163). 

Cumhuriyet Türkiyesi'nde dini duyarlılığı baskın olan sosyal düşünürlerin 
büyük çoğunluğu da Sıba'i'nin sosyal adalet ilkelerine vurgu yapmakla birlikte, 
ne onun adlandırmasını kullanmışlar ne de onunla aynı spylemi paylaşmışlar
dır. Dahası, bazıları bırakın İslam sosyalizmi diye bir şet olabileceğini, sos
yalizm ve liberalizmin kendilerinin ne bir ekonomik yapı şeması, ne bir 
ekonomik sistem, hatta ne de bir ekonomik doktrin olmadıklarını ileri sürer. 
Sadece komünizm ve kapitalizm uygulanan ekonomik sistemler, tutturulmaya 
çalışılan ekonomik yapılardır. Tarih içinde oluşan İslami ekonomi, ne sosyalizm, 
ne liberalizm ve hele ne komünizm ve ne de kapitalizmle açıklanabilir. Çünkü 
İslam, insanı ekonomiye değil, ekonomiyi insan bağlamıştır (Karakoç, İslam 
Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Diriliş Yayınları, İstanbul 1976, s. 18-25) 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, Sıba'l, İslam sosyalizmi derken, sosyalizmin 
hem kavram olarak ortaya çıkışını, hem kavramın ve ona dayanan ekonomik 
sistemin ardındaki tarihsel, sınıfsal ve felsefi zemini görmezden gelmektedir. 
Bu nedenle de onun sosyalizmi, isimden ibaret konvensiyonel ve taktik gereği 
nominal bir 'sosyalizm' olarak kalmaktadır. 
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H asan Hanep, temel düşüncelerini solun entelektüel ve politik olarak revaç
ta olduğu 60'lı ve 70'li yıllarda üretmiş Mısırlı bir düşünürdür. Düşünme 

yöntemine Marksist metodoloji egemen olduğu gibi, politik olarak da sosyalist
sosyal demokrat görüşü benimsemiştir. Onun üçlü sacayağına dayanan 'tecdid' 
projesi sol bir muhteva taşır. Proje şu üç soruya cevap arar: Kadim kültürümüz, 
Batı ve bugünkü gerçekliğimiz karşısındaki konumumuz ne olmalı? 

1. Sol-Sağın Tanımı ve 'İslami Sol' 

Hanefi'ye göre, sol ve sağ kavramları sadece politik söylernde bulunan kav
ramlar değildir. Bilakis, onlar sosyal bilimlerde ve insani bilgide iki genel tutu
mu ifade eder. Hatta sol ve sağ, günlük yaşamda genel olarak iki davranış bi
çimi ve olaylara bakış açısıdır.1 

Kendi projesinin ismi olarak 'İslami sol' (el-yesaru'l-islami), Hanefi'ye göre, 
Cemaluddin el-Afğ'.1ni'nin el-'Urvetu'l-vu§.}fa ve Muhammed Abduh ile Reşid Rı
za'nın el-Menar dergilerinde savundukları yenilikçi fikirlerin, 60'lı ve 70'li yıllarda
ki devamı ve kendisi tarafından kavuşturulduğu yeni hüviyettir.z Hanefi, Seyyid 
Kutub'un mirasına da sahip çıkar ve onun ilerici sol mirasçısı olduğunu savunur.3 

Hanefi'ye göre 'İslami sol' proje, Doğu'dan ve Batı'dan, Marksizmden ve libe
ralizmden, Şia ve Haricilikten uzak; ümmetin içinde bulunduğu gerçekleri ifade 
eden, fikri, ictimai, medeni ve siyasi bir söylemdir. Kökü, Kitap ve Sünnet'e uza
nır ve sadece ümmetin maslahatını arar.4 İslami sol, 'siyasi' olmasına rağmen, si-

1 Hasan Hanef1, "el-Yemin ve'l-yesar fi'l-fikri'd-dini", ed-Din ve~-~evra fi Mışr, Kahire t.y., VII. 1. 
ı Hanefi, "Ma~a ya'ni el-yesaru'l-islami'?", ed-Din ve~-~evra fi Mışr, VIII. 1. Bu makale, Hanefi'nin 

1981 yılında el-Yesanı'/-isliimi adıyla çıkardığı ve ikincisi yayımianmayan derginin ilk yazısıdır. 
3 Hanefi, "Mine'l-'a\5:Ide ila'ş_-ş_evra", Kahire 1981, I. 46 
4 Hanefi, "Ma~a ya'ni el-yesaru'l-islami?" VIII. 72. 
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yasi bir parti değildir. Siyaseti, devlete veya başka bir partiye karşı olma . anla
mında almaz; amacı, işgal altındaki toprakların bağımsızlık kazanması, toplumsal 
özgürlük, ictimai adalet, toplumsal birlik, kalkınma, geriliğin ortadan kaldırılması, 
Müslüman ve Arap kimliğinin korunması (Batılılaşmayı önleme) ve sivil toplum 
örgütlerinin güçlendirilmesidir.s İslami sol, İslam'ın Marksist bir elbise içinde su
nulması değildir. Bu, İslam'a bir hakarettir. Ortaya konan değerlerin hepsi bizzat 
İslam'dan ve kültürden alınmıştır. Bu proje, ümmetin ihtiyaçlarını dile getirir.6 

2. Kadim İslam Düşüncesinde Sol ve Sağ Konumlar 

İslam dini düşüncesi, mukaddes bir şey değildir; tıpkı ideolojiler gibi toplum
sal gerçekliklerden doğmuş ve sonra dönerek bu gerçeklikleri etkilerneye ça
lışmıştır. Sol ve sağ, İslam tarihinde iki yorum biçimi olduğu gibi, aynı zaman
da iki toplumsal-sınıfsal konumdur.7 Düşüncenil\ teorik nesnelerine yaklaşım 
tarzında sol ve sağ şu şekillerde ortaya çıkar: 1 

a) "Nasıl bilebilirim?" sorusunun karşısında, imanı; bilginin vesilesi yapan 
yaklaşım sağ; düşünceyi imanın önüne alan yaklaşım soldur. 

b) ''Ne bilebilirim?" sorusunun karşısında, varlığı; yaratılmış, mümkün, de
ğişken görtip alemin 'fani' olduğuna inanan görüş sağ; alemi baki ve 
müstakar olarak gören görüş soldur. 

c) Kadim sıfatlarıyla birlikte varlıktan ayrı bir Tanrı'nın olduğunu kabul 
eden görüş sağ; sıfatları asli kaynağı olan insana geri veren görüş soldur. 

d) Ezell takdiri benimseyen ve insanın fiilierini kendine isnat etmeyen gö
rüş (Eşarilik ve kesb nazariyesi) sağ; insanı özgür kabul eden ve fiilini 
kendine isnat eden görüş (Mutezile) soldur. 

e) Nakli esas alan görüş (ehlu'l-l;ıadiş_) sağ; aklı esas alan görüş (ehlu'r-re'y) 
sol dur. 

f) Hayrı ve şerri Allah'a nispet eden (kaderci) görüş sağ; bayrı ve şerri 
insana ve topluma nispet eden görüş soldur. 

g) Nübüvveti insanın kurtuluşu için zorunlu olarak kabul eden görüş sağ; 
harici yardımı zorunlu görmeyen görüş soldur. 

h) Ahireti gerçek olarak kabul eden görüş sağ; onu insanlığın yeryüzünde
ki geleceği olarak te'vil eden görüş soldur. 

i) Arneli imandan ayıran görüş sağ; ayırmayan görüş soldur. 
j) İmameti (siyaseti) dinin aslından görmeyen görüş (Ehl-i Sünnet) sağ; 

imameti dinin aslından gören görüş (Şia, Haricilik, Mutezile) soldur. 
k) Hanefiliğin kazuistik (farazi) fıkhı sağ; Malikiliğin realiteyi dikkate alan 

fıkhı, Şatıbl'nin 'makasıd' kuramı ve İbn Haldun'un tarih felsefesi soldur. 
1) Farabi ve İbn Sina'nın işraki felsefesi sağ; İbn Ruşd'ün aklı temele alan 

yöntemi soldur. 

5 Hanefi age., VIII. 57 
6 Hanefi age., VIII. 74-75 
7 Hanefı, "el-Yemin ve'l-yesar fı'l-fikri'd-dlnl", VII. 5. 
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m) Hz. Osman'ın ırk ve sınıf temeline dayanan politik yorumu sağ; Ebu Zerr 
el-Gıfaıi'nin toplumcu ve eşitlikçi görüşü soldur.s 

3. Genel Teolojide Sol ve Sağ 

Hanefi'ye göre bütün dinlerin teolojilerinde, sol ve sağ olmak üzere genel iki 
tutum vardır. Buna göre; 

a) Muhafazakar, gelenekçi ve dogmatik teolojiler sağ; dogmaları yeni te'vil
lerle yorumlayan özgürlükçü ve ilerici teolojiler soldur. 

b) Tanrı'nın aşkınlığını savunan teolojiler sağ; O'nun içkinliğini savunan te
olojiler soldur. 

c) Allah ile insan arasındaki ilişkiyi dikey olarak kuran teolojiler sağ; bu iliş
kiyi yatay (yeryüzünde) kuran teolojiler soldur. Sağ teolojiler, varlığı da 
hiyerarşik ol1ırak kurar. En yukanda olan en kutsal, en yüce; en aşağıda 
olan ise en adi ve değersizdir. Sol teolojiler ise, varlığı yan yana koyar. 
Sağ teolojilere göre, ruh yüce, beden ise adidir. Sol teolojiler, insanı ruh 
ve beden diye ayırmaz. 

d) Sağ teolojiler (Katoliklikte olduğu gibi) geleneği seçer; sol teolojiler ise 
(Protestanlıkta olduğu gibi) seçimini kitaptan yana yapar. 

e) Tutucu sağ teolojiler, bir teselli teolojisictir (ahiret inancı); sol teolojiler 
ise, kurtuluşun insan çabasıyla yeryüzünde gerçekleşeceğine inanır.9 

Hanefi'nin yukarıdaki bakış açısının Spinoza'nın panteizminden izler taşıdı
ğı gibi (Hanefi, Spinoza'nın Tractatus Tealogico-Politics adlı eserini Arapçaya 
çevirmiştir), Feuerbach'ın teolojiyi antropoloji olarak ters çevirme projesinden 
de (Hanefi'nin dipnotta belirtilen makalesinin başlığına dikkat!) hayli etkilen
diği aşikardır. Ayrıca, Feuerbach, Spinoza'nın panteizmini gizli materyalizm 
olarak niteler.ıo 

4. 'İslami Sol'un Aktüel İçeriği 

İslami sol, başta İran Devrimi olmak üzere, bütün İslam dünyasındaki İslamcı ha
reketlerin ümmetin Müslüman kimliğini korumayı amaçlayan siyasi hedeflerini be
nimser. n İran Devrimi'nin teorik lideri Ali Şeriat! ve pratize edidsi İmam Humey
ni, İslami solun ruhunu ifade eder.ıı İslami sol, İslam'ın beş şartını Müslümanla
rın bugünkü durumuna göre yeniden yorumlar. Kelime-i şehadetin anlamı, Al
lah'tan başka her türlü insani ve siyasi gücü reddetmek; içinde bulunulan çağa, 
gerçekliğe şahitlik yapmak; çağın gerçeklerini görmezlikten gelmernek ve onları 
örtmemektir. Namaz, zaman dışında yaşayan ümmetin zamana karşı duyarlılığını 

s Hanefi age., VII. 6 vd; "Ma~a ya'nl el-yesaru'l-islaml?" VIII. 14-15 
9 Hanefı, "Teoloji mi Antropoloji mi?", çev. M. Sait Yazıcıoğlu, AÜİFD., sayı: XXIII, s. 520-524. 
ıo Ludwig Feuerbach, Geleceğin Felsefesinin İlkeleri, çev. Oğuz Özgül, İstanbul 1991, s. 62, 
11 Hanefi, "Mara ya'nl el-yesaru'!-is!aml?" VIII. 13. 
ız Hanefi age., VIII. 16. 
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geliştirmektir. Zekat, zengin ve yoksulların malda ortak olduklannın ilanıdır. 

Oruç, diğerierin içinde bulundukları açlık ve yoksulluğu hissetmektir. Hac ise, bü
tün Müslümanların, ortak sorunlarını yılda bir kez beraberce görüşmeleridir.I3 

İslami solun en önemli politik ve kültürel hedeflerinden biri de, Batı uy
garlığının evrensellik efsanesini yıkıp, onun yerel, lokal ve kültürlerden bir 
kültür olduğunu kabul ettirip, onu kendi sınırlarına (Kıta Avrupası'na) geri 
itmek ve ümmetin alternatif-otantik Müslüman kimliğini korumaktır. Yani 
Batı'nın kültür emperyalizmine karşı durmaktır. Bu amaçla da Batı'yı bir bi
lim konusu haline getirmek gerekir.14 

Geleneksel kültürümüzün 'nass'dan, nakilden, Kitap'tan vakıaya giden yön
teminin tersine, İslami sol, beşeri bilimlerin verilerinden (vakıa) nassa, nakle, 

ı 

Kitab'a giden bir yöntemi benimser. Vaaz ve: irşat dönemi bitmiştir. Dönem, 
veri ve istatistik dönemidir. Dini gerçekliği sosyologlar, psikologlar, antropo
Joglar, iktisatçılar, siyasetçiler belirler.1s 

İslami sol, dışarıda sömürü, siyonizm ve kapitalizme karşı; içeride ise, fa
kirlik, diktatörlük ve geri kalmışlık sorunlarına karşı bir meydan okumadır.16 

İslami sol, din ile devrim, hikmet ile Şeriat arasını telif etmektir. Dinler, özü 
itibarıyla birer devrimdir. Hz. İbrahim, aklın taklide, tevhidin tecsime karşı 
devrimidir. Hz. Musa, özgürlüğün haddi aşma ve tuğyana karşı devrimini tem
sil eder. Hz. İsa, ruhun maddeye karşı; Hz. Muhammed, fakirler ve ezilenlerin 
ezenlere ve zenginlere karşı devrimini sembolize eder.I7 İslami sol, Batı'daki 
'devrim teolojisi', 'yeryüzü teolojisi', 'ilerleme teolojisi', 'toplumsal değişim te
olojisi', 'Tanrı'nın ölümü teolojisi'ne (Nietzsche) sempatiyle bakar. Latin Ame
rika'daki 'özgürlük teolojisi'ni (theolgy of liberation) selamlar.1s 

5. Sonuç 

Hanefi, geleneği, Batı'yı ve İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu durumu 
yorumlamada Marksist meto_dolojiyi kullanırken, bu yöntemi, fenomenolojik yön.: 
temle birleştirmektedir. Fenomenolojik yöntem, ona bir taraftan İslami kavram
ları kullanmasında (val)iy, Allah, Kur'an, Şeriat, İslam vs.), onları istediği gibi 
te'vil etme imkanı verirken; diğer taraftan da, İslami bir değeri (manayı) istediği 
lafızla ifadelendirme imkanı vermektedir. Hanefi bu işe metafizik bir kaygıyla 
değil, özelde Mısır'ın, daha sonra Arap dünyasının ve genelde İslam dünyasının 
içinde bulunduğu 'geri' durumdan kurtanlması kaygısıyla başvurmaktadır. Bun
dan dolayı, Allah'ı yere indirmekte, evrenin içinde eritmekte (Spinoza'nın yaptığı 
gibi); ahireti insanların elinden (önünden) almakta ve vahyi akla indirgemektedir. 

13 Hanefi age., VIII. 28. 
14 Hanefi age., VIII. 29 vd. Hanefi bu amaçla Mu]faddime fi 'ilmi'l-istJğr:ii.b [(Batıbilime Giriş), 

Kahire 1990] adında 800 sayfa civarında bir kitap yazmıştır. 
15 Hanefi age., VIII. 45. 
16 Hanefi age., Vlii. 48. 
17 Hanefi age., VIII. 59. 
18 Hanefi age., VIII. 62. 
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Muammer el-Kazzafi ve Yeşil Kitap'ı 

İSMAİL HAKKI ÜNAL 
PROF.DR., ANKARA Ü. iLAHiYAT FAKÜLTESi 

Sosyalizmin hala bir umut olarak bazı kesimleri heyecanlandırdığı 70'li yıllar
da, Libya lideri Albay Muammer ei-Kazzat'l, görüşlerini dile getirdiği Yeşil 

Kitap adlı eseriyle Müslüman bir ülke lideri olarak sol literatüre naçizane bir 
katkıda bulunmuş oldu. 

Aralarında Türkçenin de bulunduğu değişik dillere çevirilen bu küçük ki
tap, "Demokrasi", "Ekonomi" ve "Evrensel Üçüncü Teorinin Sosyal Temeli" 
başlıklı üç bölümden oluşmaktadır. "Demokrasi" ana başlığının altında "Soru
nun Çözümü: Halk Otoritesi"; "Ekonomi" ana başlığının altında "Sorunun Çö
zümü: Sosyalizm" alt başlıkları yer alır. 

Kazzafi, üçüncü dünya teorisinin politik temeli olarak tanımladığı birinci bö
lümde, halk-yönetim ilişkisi ve demokrasi J}zerinde durur. Ona göre, dünyada
ki tüm siyasi rejimler, iktidar araçları arasındaki mücadelenin eseridir. Hangi sı
nıflar, gruplar ya da partiler arasında olursa olsun, bu mücadelenin mağlubu 
daima halktır. Örneğin, ayların o/o 51'ini alan bir iktidar; o/o 49'un zoraki tabi ol
duğu bir diktatörlüktür. Kazzafi'ye göre, bu, sahte bir demokrasi görüntüsüdür.· 

Ona göre, asıl demokrasi, halkın otoritesidir. Halka vekalet olamayacağı 
için, parlamentolar, halkı aldatan birer temsilcilikten ibarettir. Doğrudan halkın 
tercihine dayanmadığı için, bölgeleri adına vekalet hakları ve temsil yetkileri 
şaibeli olan parlamento üyeleri, dokunulmazlık ve kutsallık zırhına büründü
rülürken, temsil ettikleri insanlar bundan yoksundur. Seçimler, ancak zengin
lerin katılıp kazandıkları bir aldatmacadır. Oy pusula::ırı da çöp sepetlerine atı
lan kağıtlardan farksızdır. Kazzafi'ye göre, klasik cumhuriyet teorisi, artık es-
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kimiş, demade olmuştur. Çünkü dünyanın en müstebit dikta rejimleri, parla
mento gölgesinde hayatiyet bulmuştur. 

Kazzafi, partiyi; çağdaş bir dikta rejiminin yönetim aracı olarak tanımlar. 
Çünkü parti, belli bir görüş ve çıkar sahiplerini tüm halka egemen kılmakta
dır: Partiler arasındaki iktidar mücadelesi yüzünden toplumun çıkarları heder 
olmaktadır. 

Sınıfı; parti, kabile ve cemaat gibi, toplum içinde, aralarında çıkar birliği bu
lunan bir grup olarak tanımlayan Kazzat'i, herhangi bir sınıfın toplum üzerin
deki egemenliğini diktatörlük olarak niteler. Ona göre, sınıflar mücadelesinde 
bir süreklilik vardır. Örneğin, diğer sınıfların tümünü ortadan kaldıracak bir iş
çi sınıfı, zamanla kendi çelişkisini (diyalektiğini) üreterek, eski, çok sınıflı top
lum yapısına dönüşür. 

Sadece "evet" veya "hayır" kelimelerinden ibaret olan bir halk oylaması (re
ferandum), Kazzafi'ye göre, demokratik bir aldatmacadır. Çünkü her iki tara
fın kabul ve red sebepleri tam olarak bilinmemektedir. 

Kazzafi'nin, yönetim için önerdiği model, halk kongreleri ve halk komitele
ri yoluyla halkın kendi kendisini yönetmesidir. Milletlerifı, demokrasi mücade
lesinde ulaştıkları son aşama budur. 

Sistem şöyle çalışmaktadır: Toplum, önce Temel Halk Kongrelerine bölünür. 
Her kongre, l,endisine bir sekreterlik oluşturur. Bu sekreterlikler, daha alt dü
zeydeki diğer halk kongrelerini tespit ederler. Temel Halk Kongreleri, hükümet 
yerine geçecek olan halk komitelerini seçerler. Böylece, toplumun her kesimi 
halk komiteleri tarafından yönetilmiş olur. Kurumları yöneten halk komiteleri, 
Temel Halk Kongrelerine karşı sorumludurlar. Bu kongreler, halk komitelerinin 
yönetim politikasını tayin eder ve bu politikanın yürütülmesini denetlerler. Halk 
kongrelerinin ve halk komitelerinin birleşmesiyle, genel halk kongresi oluşur ve 
bu kongrede, halk kongreleri sekreterlikleri ve halk komiteleri bir araya gelirler. 

Kazzafi'ye göre, bu yolla halk, iktidar aracı haline gelir ve dünyadaki de
mokrasi sorunu kesin olarak çözüme kavuşmuş olur. 

İsim olarak, 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği"ni çağrışt9n "Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi"nin, yapı olarak ona ne kadar benzediği bir 
yana, Kazzafi'nin kendi modelini, ülkesinde nasıl ve ne ölçüde uyguladığı da 
ayrı bir araştırma konusudur. 

Toplumun yasası (şeriatı) konusunda da görüşlerini açıklayan Kazzafi, bu 
yasanın, din ve gelenek gibi iki kaynağı bulunduğunu, bunun dışında, toplu
ma yasa getirme çabalarının 'boş bir arayış olacağını' belirtir. Kazzafi'ye göre, 
iktidarlar, doğal kurumlar olarak nitelediği bir toplum yasasına tabi olmalıdır; 

. eğer toplum, herhangi bir iktidar aracı tarafından tadil veyatağyire imkan ver
meyen kutsal ve değişmez hükümleri olan bir şeriata sahip olmazsa ... Gelenek 
ve dinlerin, yasalar gibi, maddi cezalarla dolu olmadığını söyleyen Kazzafi, din 
hükümlerinin, daha çok öğüt ve uyarı ile uhrevi cezalardan oluştuğunu belir-
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tir. Ona göre, din, insanlara en çok saygı gösteren yasadır. Dinsiz ve gelenek
siz yasalar, tabii kaynaklardan yoksun yasalardır. 

Kazzati'nin modelinde, toplum, kendi kendisini denetler. Toplum yasasında 
bir sapma olursa, hu, kuvvet yoluyla değil, kongreler aracılığıyla ve demokratik 
bir yolla düzeltilir. Kişi ve kurumlar hangi görüşte olurlarsa olsunlar, bunları ser
bestçe açıklama hakkına sahiptirler. Ancak basın, toplumun söz aracı olduğun
dan, kimsenin malı olamaz. Her kurumun yayın organı, ancak kurumu temsil 
eder. Herkes başkası adına değil, ancak kendi adına görüş beyan edebilir. 

Kazzafi'nin, ekonomik soruna önerdiği çözüm ise, sosyalizmdir. "Tüketim, 
ancak üretenlerin hakkıdır.", "Ücretli değil, ortak.", "Ücretli ne kadar yüksek 
maaş alırsa alsın yine köledir." gibi sloganlar, Kazzafi'nin sol söyleminin ipuç
larıdır. Onun ideali, ücreti ortadan kaldırarak, insanı onun esaretinden kurtar
maktır. Hedef, sınıfların oluşumundan önceki insan ilişkilerini düzenleyen do
ğal kurallara dönmektir. Bu kurallar, iktisadi üretim unsurları arasındaki eşitli
ği sağlayan doğal sosyalizmi ortaya çıkarır. Toplumlardaki gerileme ve bozul
ma, insanın insanı sömürmesi ve bireyin, ihtiyacından fazla serveti ele geçire
rek doğal kurallara aykırı davranmasıyla başlamıştır. Kazzafi'ye göre, eşitliğin 
doğal kuralı, üretim unsurlarının her birinin, o üretimde birer hissesi olmasıdır. 
Bu unsurlardan biri olan üretici durumundaki işçi de, ücret değil, hissesini ala
caktır. Bütün üretim süreçleri bu doğal kurala uyacak ve böylece sosyalist dü
zen kurulacaktır. 

Kazzafi, sömürünün temelinde ihtiyacın yattığını, başkasına muhtaç olan in
sanın hürriyetinin tam olamayacağını belirtir. Mesela, kiracı olsun olmasın, baş
kasının evinde oturanın hürriyeti yoktur. Bu nedenle, temel bir ihtiyaç olan 
mesken, başkasının mülkü olmamalıdır. Dolayısıyla, hiç kimse, kiraya vermek 
amacıyla mesken yapmamalıdır. Sosyalist topluında ücretlilik yerine ortaklık 
olacağı için, insanların maaşları, üretimdeki hisseleridir. Böyle hir toplumda, in
sanın binek aracı, başkasının malı olmamalı, kişiler de, başkalarının para kar
şılığında binebileceği araçlara sahip olmamalıdır. Toprak da temellük konusu 
edilemez. Herkes, işlemek, sürüp ekmek veya yaylak olarak kullanmak sure
tiyle topraktan fayda~hilir; ancak, başkasını ücretli veya ücretsiz çalıştıra- · 
maz. Kazzafi'nin hu görüşünü, "Toprak, işleyenin; su, kullananın." şeklinde for
müle etmek de mümkündür. 

İhtiyaçların temini, başkalarını kullanmadan veya sömürmeden sağlanmalı
dır. Sosyalist toplumda, insan, ya maddi ihtiyaçlarını karşılamak için, yani ken
disi için çalışacak, ya 'sosyalist bir kuruluşta' çalışmak suretiyle üretimde his
se sahibi olacak, ya da kamu yararına çalışacak, toplum da onun maddi ihti
yacını karşılayacaktır. 

Bireylerin iktisadi faaliyetlerinin meşruiyeti, ancak kendi ihtiyaçlarının kar
şılanmasıyla mümkündür. Dünyanın ve toplumların serveti sınırlı olduğu için, 
kişinin o servetten, ihtiyacından fazla almasına izin verilemez. Çünkü, bu faz-
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!alık, başkalarının hakkı dır. İnsan, ancak kendi kişisel üretiminden tasarruf ya
pabilir. Sosyalist düzende, toplumun serveti, bir iaşe kuruluşuna veya gıda 
maddeleri deposuna benzer. İnsanlara her gün, ihtiyaçlarını karşılayacak mik
tarda erzak dağıtılır. İsteyen, günlük hissesinden tasarruf edebilir. Dolayısıyla, 
böyle bir toplumda fertlerin servetleri arasında bir farklılık olmaz. Depodan, 
daha fazla hisse almaya çalışan kişi hırsızlık yapmış olur. 

Kazzafi'nin ekonomik soruna getirdiği tabii çözüm, iki mülkiyete dayalıdır. Baş
kalarını kullanmadan ihtiyaçlan temin eden 'özel mülkiyet' ve üreticilerinin, üret
tikleri mala ortak oldukları 'sosyalist mülkiyet'. Yeni sosyalist düzende nihai amaç, 
kazanç ve parayı ortadan kaldırmaktır. Bu da, toplumun tümüyle üretken bir ya
pıya kavuşması ve bütün fertlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile gerçekleşecektir. 

Kazzafi, evde çalışan hizmetçileri bir nevi köle kabul eder. Ücret yerine or
taklık sistemini getiren yeni sosyalist düzende ev hizmetçileri, bu kapsama gi
remezler. Çünkü, yaptıkları iş, üretim veya buna tekabül eden bir hizmet de
ğildir ve hisselere bölünemez. Bu durumda, hizmetçiler, ücretli veya ücretsiz 
çalışmak zorundadırlar. Bu da, bir nevi köleliktir. Hatta, esas kölelikten sonra 
ikinci sırada yer alır. Bu yüzden, önce özgürleştirilmeleri gerekenler bunlardır. 
Ev sahipleri, kendi hizmetlerini kendileri görmeli, 'zorunlu ev hizmetleri' ise, 
bu alanda çalışan kamu görevlileriyle yerine getirilmelidir. 

Kazzafi, kitabının son bölümünde, evrensel üçüncü teorinin sosyal temeli 
ile ilgili görüşlerini dile getirir. Ona göre, tarihin temelini milliyet, başka bir ifa
deyle, sosyal çatışma oluşturur. Milliyet, milletierin bekasının temelidir. Bir top
lumun birliğini etkilemede, sosyal etkenle rekabet edebilecek tek güç dindir. 
Dini etken, bazen, aynı millete mensup bir topluluğu bölebilir. Bazen de, de
ğişik milletiere mensup birçok topluluğu birleştirebilir. Ancak, sonuçta sosyal 
etken galip gelir. Kazzafi'ye göre, sağlıklı kural, her milletin bir dininin olma
sıdır. Bu, doğal bir kuraldır. 

Toplumun temeli olan aile, insan için, devletten daha önemlidir. İnsanlık 
için asıl olan devlet değil, fert ve ailedir. Ailenin dağılmasına ve yok olmasına 
yol açan koşullar, bitkilerin yaprak ve çiçeklerini kopararak soldurmak gibi, 
insanlık dışı ve doğaya aykırı, zorbaca bir davranıştır. Toplum; aile, kabile, 
millet ve beşeriyet ilişkisini korumalıdır. Sosyal açıdan, aile, kabileden; kabile, 
milletten; millet, insan topluluğundan; day;ı,mşma, birlik ve beraberlik açısın
dan daha iyidir. İnsan, sosyal değerlerin önemini, ancak aile ve kabile içinde 
öğrenebilir. Çünkü, bu iki sosyal oluşum, kimsenin müdahalesi olmadan, do
ğal olarak ortaya çıkar. 

Kazzafi, kadın ve erkeğin insanlık açısından eşit olduğunu, ancak, her iki
sinin de farklı rollerinin bulunduğunu belirtir. Erkek ve kadın arasında insan
lık açısından fark gözetmek, açık bir zulümdür. Aralarında, sadece cinsiyet ba
kımından fark vardır. Kadının annelik görevi son derece önemlidir. Çocukları 
annelerinden ayırarak yuvaların içine sıkıştırmak, kuluçka devresinden sonra 
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civcivlerin, tavuk çiftliklerinde besiye alınmalarına benzer. Çocuk yuvaları, an
cak, anneleri ve barınacak yerleri olmayan çocuklar içindir, Bu çocukların ve
lileri toplumdur. Kadın, kendi yapısına uygun olmayan görevlerde çalıştırılma
malıdır. Bugünün dünyasında sorun, erkek ve kadının rollerinin birbirine ka
rıştırılmasından, yani kadını erkeğe dönüştürmeye çalışmaktan doğmaktadır. 
İnsanlar, yaratılışiarına uygun olarak görevlerini en mükemmel şekilde yapma
ya gayret göstermelidirler. 

Bugün bütün toplumlarda kadına sırf bir meta imiş gibi bakılmakta, Doğu, 
onu, alınıp satılan bir mal gibi, Batı da, dişi değilmiş gibi görmektedir. Kazza
fı'ye göre, çağımızın sanayileşmiş toplumları, kadını, erkek gibi bedensel çalış
maya iterek, uygarlık dışına çıkan materyalist toplumlardır, Bunları taklit et-

. rnek, insanlık açısından aptallık olduğu kadar, aynı zamanda, tehlikelidir, Ço
cukların, büyüklerin çalıştığı ortamda çalıştırılması zulüm olduğu gibi, kadınla
rın da erkeklerin çalışma ortamına itilmesi, zulüm ve diktatörlüktür. 

Kazzafı'ye göre, zorunlu, sistematik ve düzenli eğitim ve öğretim, özgürlü
ğü kısıtlayan, insanın melekelerini körelten, bireysel eğilimleri zorla yönlendi
ren bir yöntemdir, İnsanın belirli bir programı öğrenmeye mecbur edilmesi, 
zorbaca bir davranıştır. Kazzafı, dünyada egemen olan öğretim metodlarının, 
evrensel bir kültür devrimiyle yıkılınası gerektiğini söyler. Bu devrimle, insan 
zihniyeti bağnazlıktan, belirli tercih ve kavramiara göre zorla şekiilendirilmek
ten kurtulacaktır. Dini, olduğu gibi öğrenmeyi yasaklayan ve dini bilgiyi teke
linde bulunduran toplumlar da gerici ve özgürlük düşmanı toplumlardır. 

Kazzafı'nin sporla ilgili görüşleri de oldukça ilginçtir. Ona göre, spor, ferdi 
ve toplu olarak yapılabilir. Ancak, başkaları adına vekaleten yapılmaz. Nasıl 
ki, toplulukların, mabede girip namaz kılan bir kişiyi veya cemaati seyretme
leri makul bir şey değilse, spor sahasına gidip oyuncuyu veya oyuncuları sey
retmeleri de makul değildir. Spor, namaz gibidir, yemek gibidir, ısınma ve ha
valanma gibidir. İnsanların, bir lokantaya girip, yemek yiyen bir kişiyi veya bir 
gurubu seyretmesi veya kendilerinin yerine başkalarının ısınma ve temiz hava 
almalarına müsaade etmesi, aptallıktır, Kazzafı bu görüşleriyle, profesyonel 
sporculuk yerine amatör sporculuğun ön plana çıkmasını ve herkesin, başka
larını izlemek yerine, ihtiyaçları ölçüsünde kendisinin spor yapmasını öner
mektedir. Böylece, zamanla stadyumlar, tribünlerine oturacak kimse bulunma
yınca, ortadan kalkacaktır. 

Kazzafi, buraya kadar özetiediğimiz görüşleriyle, pratiğe geçirilme imkanı 
tartışılsa da, zaman zaman, doğru ve güzel öneriler sunmakta, bazı evrensel 
gerçekiere işaret etmektedir, Ancak, sunduğu basit modelin, günümüz toplum
larının karmaşık yapısı karşısında ütopik bir tasarım olduğu da söylenebilir. 
"Bekara karı boşamak kolaydır." fehvasınca, Kazzafi'nin, sosyalist düşünce ön
derleri ve uygulamacılarının yüz yıl boyunca halledemedikleri sorunları, masa 
başında bir çırpıda çözüvermesi, kendi vatandaşları için heyecan verici olabi~ 
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!ir. Ancak, senelerden beri Libya'ya işçi olarak giden Türklerin hikayelerini din
leyenler, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." deyişini hatıriatmakta gecikme
yeceklerdir. Gerçekten de, pek çoğumuzun yakın çevresinde bulunan bu Lib
ya mağdurları, Kazzafi'nin düşlediği ekonomik düzenle ilgili parlak önerileri 
bir yana, neredeyse ancak canlarını kurtarıp ülkelerine dönebilmişlerdir. üc
retli işçiliği kölelik sayan Kazzafi, kendi ülkesindeki yabancı işçilerin kefaleti
ni patraniarına teslim edip, bırakınız ülke dışına çıkmalarını, bir şehirden di
ğerine gidişlerini bile onların iznine bağlayarak, fiilen köle durumuna düşür
müştür. Aylarca ücretlerini alamayıp perişan olan ve ülkesine dönebilmek için 
de patronlarının el koyduğu pasaportlannı, ancak rüşvet vererek alabilen bu 
zavallıların, Kazzafi'nin hayalini kurduğu sosyalist bir Libya'yı görmek için, 
herhalde ömürleri yetmeyecektir. 

Avrupa'nın Hıristiyan ve kapitalist ülkelerinde, her türlü ekonomik ve sos
yal güvenceye sahip olarak, kendi ülkesinden daha rahat bir şekilde yıllarca ça
lışan Türk işçileriyle, Libya gibi Müslüman ve sosyalist olma iddiasındaki bir ül
kc:?e yan-köle statüsünde çalışan işçilerin bir mukayesesİ bile; Kazzafi tipi sos
yalist modelin, kendi vatandaşlarını avutmak ve iktidarını sağlama almak ama
cıyla siyasi bir manevra olarak ortaya atıldığı şüphesini kuvvetlendirmektedir. 
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Örfi Hukuk ve Siyaseten Katl Bağlamında 
Şeyh Bedreddin'in Katli 

MÜFİD YÜKSEL 
ARAŞTIRMA CI, YAZAR 

O• · rfi hukuk veya örf-i sultan!, "hükümdar veya emlrin sırf kendi iradesine 
dayanarak, Şeriat'ın kapsamına girmeyen sahalarda kanun yapabilme sa

lahiyetine sahip olması" diye açıklanmaktadır. Daha ilerisi, padişahın, hüküm
dar veya emirin kendi iradesine dayanarak, Şeriat dışında kanunlar vaz'etme
sidir. Bu kanunlara 'yasağ-ı sultan!' de denmektedir (Anhegger ve İnalcık, 
1956: ıx-x; İnalcık, 1996: 319-320; Mumcu,1963:28-30; Beldiceanu, 1967: 9-10). 1 

Örf-i sultaniye ait ilk örneklere, kısmen Abbasi belgelerinde, belirgin ola
rak da Kutadgu Biligde rastlanmaktadır (Hilal Al-Sabi', 1977; İnalcık, 1966: 
259-271). 

Bunlar dışında, diğer örnekler Timur'un tüzükatı ve Müslümanlaşan Moğol 
emirleri tarafından kullanılmaya devam edilen Cengiz Yasası'dır (Rahmi, 1339). 

Osmanlı Devleti'nde de, Yıldırım Bayezid'den başlayarak örfi hukuka baş
vurulmuş, padişah, kendi iradesine dayanarak, şer'i kurallar dışında bazı ku
rallar vaz'etmiştir. Örneğin, kadılara bağlanan maaş ve onların hukukuna da
ir konan kurallar gibi. 

Sultan Yıldırım Bayezid, kendi idaresindeki kadılar arasında rüşvetin yay
gınlaştığını öğrenir. Anadolu'dan seksen kadar kadıyı toplar ve haksız olarak 
elde ettikleri malları onlardan geri alır ve hepsinin ateşte yakılarak katiedilme
sine emir verir. Bunu gören Vezir-i A'zam Ali Paşa, sultanın öfkesini dindirip 

1 Osmanlı Devleti'nde örfi hukuk veya örf-i sultil.ni, padişah kanunnameleri; buna bağlı olarak ör
fen, siyaseten kati meselesi, geniş bir araştırma konusudur. Bu konuyu, ileride gerçekleştirmeyi 
planladığımız "Osmanlı Devleti'nde Örfi Hukuk, Siyaseten Kati ve Bunların Siyasal ve Toplum
sal Katmanlara Yansıması" başlıklı müstakil çalışmamızda ele alacağız. 



166 islamiyat V (2002), sayı 2 

bunları kurtarmak için Padişah'ın nedimlerinden bir Babeşi'yi devreye sokar; 
o da, bir yolunu bularak Padişah'la konuşur ve öfkesini dindirir. Kadıların ge
lirlerinin 0lmaması dolayısıyla rüşvete tevessül ettiklerini anlayan Padişah hu
susi bir kanunla onlara gelir tahsis eder: 

Sultan Ali Paşa'nın teklifi ile, kadıların senedler için yirmi beş dirhem, tes
ciller için yedi dirhem, akidler ve nikah için de on iki dirhem, miras taksi
mi için binde yirmi dirhem almalarını kanunlaştırdı (Müneccimbaşı, 1995). 

Osmanlı Devleti'nde örf-i sultan!, en fazla Fatih döneminde kurumsallaşmış 
ve bu şekilde süregelmiştir. Fatih Sultan Mehmed, kanunnameler çıkarmış, ar
~dından gelen padişahlar bunu daha da belirgin bir şekilde kurumsallaştırmış
lardır. I. Selim'in kanunnameleri de bu konuda kaynak oluşturmaktadır (Yü
cel-Pulaha, 1995). 

Örf-i sultani içerisinde en fazla ön plana çıkan, 'siyaseten kati kurumu' ol
muştur. Siyaseten kati, "bir İslam hükümdar, emir veya valisinin kendi mutlak 
otoritesine dayanarak, şer'! hüküm dışında ölüm cezası vermesidir", şeklinde ta
nımlanmıştır (Mumcu, 1963: 2). Siyaseten kati olayı, Emeviler ve Abbasilerde çok 
kez vuku bulmuş; ancak Osmanlı döneminde hukuki ve kurumsal bir nitelik ka
zanmıştır. Aslında İslam Şeriatı'nda Kur'an ve Sünnet'in belirlediği ölüm cezala
rı dışında ölüm cezası verilmesi yasaklanmıştır. Bu konuda halife veya em!rlere 
ek bir yetki verilmemiştir. Hatta zaman zaman Osmanlı döneminde padişah ile 
şeyhülislamlık kurumu arasında bu hususta ihtilaf da vuku bulmuştur. 

Yavuz Sultan Selim bir gün iç oğlanlarına fena halde kızar ve kırk kadarı
nın öldürülmesini emreder. Bunun üzerine, saray erkanı telaşa düşer; ancak, 
kimse aksi bir şey yapmaya cesaret edemez. Nihayet Şeyhülislam Zenbilli Ali 
Efendi'ye haber verilir. Şeyhülislam o gece Sultanın yanına gelir. Zenbilli Ali 
Efendi, Padişaha: "Katledilmelerine ferman buyurulan kırk kadar adamınızın 
affı için geldim," der. Sultan da: "Hoca, sen artık dünya işlerine de karışır ol
dun. İstersen sana bir vezaret vereyim," der. Zenbilli Ali Efendi ise: "Hayır, 
dünyamza karışmağa değil, ahiretinizi kurtarınağa geldim," diyerek cevap ve
rir. Aralarında geçen uzun muhaverelerden sonra, Sultan I. Selim, emrini geri 
almış ve kırk kişi ölümden kurtulmuştur. 

Osmanlı Devleti'nde 'siyaseten kati olayı', padişahların kardeşlerini katlettir
meleri, Osmanlı yönetim kademelerinde yer alan birçok kimsenin -malları da 
müsadere edilmek suretiyleL katiedilmeleri başta olmak üzere, birçok alanda 
yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Siyaseten kati olayı, çoğu zaman keyfi uygulan
mış; bazı zamanlar ise, padişah kanunnameleriyle hukuki veche kazanmış; za
man zaman da fetvalada teyid edilmeye çalışılmıştır. İslam Şeriatı'nda, örfe gö
re verilen kati cezasının fetvası olmamasına karşın, bir kısım Osmanlı şeyhülis-

2 Osmanlı Devleti'nde siyaseten katledilen herhangi bir paşa veya bey'in terekesinin müsadere 
edilmesi kuraldı. 
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lamları bu meşru olmayan fetvaları vermekten çekinmemişlerdir. Bir kısım padi
şahlar, kardeşlerinin katiedilmelerinde şeyhülislamiardan fetvalar almıştır. Os
manlılarda bu uygulama 19. yüzyıla kadar süregelmiş. 1254/1838 tarihli yeni ce
za kanunuyla bu uygulamaya ve servetierin müsaderesi usulüne son verilmiştir: 

Ezman-ı salifede cari olan müsadere-i gayr-i icabiyye ile beraber siyaset-i 
örfiyye bi'l-külliyye terk ve ilga' ve şer'an kısas ve hudud icrası lazım ge
lenlerden ma'ada sair erbab-ı cürm ve kabahatin ceraim ve kabahatlerine 
göre ahar guna te'dib olunmak üzere, i'dam ve itlaf-ı nefslerinden sarf-ı en
zar-ı atıfet-asar-ı hazret-i cihan-banl şayan ve seza buyurolmuş olduğuna 
bina'en gerek der-saadet ve gerek Memalik-i Mahrusatu'l-Mesalik-i hazret-i 
hilafet-penahide bulunan şerif ve vazi', kaffe-i me'murln haklarında erzan 
huyurulmuştur Crvrumcu, 1963: 173). 

Siyaseten kati olayına şer'! delil olarak, Hz. Peygamber'in (s.a.v.), Ka'b b. 
Eşref ve İbn Ebi'l-Hukayk başta olmak üzere, bazı Yahudi önde gelenlerini 
katiettirmesi örnek gösterilmiştir (Mumcu, 1963: 10-11). Bu şekilde, Hz. Pey
gamber'in Kur'an ve vahyin dışında, indi bir karar aldığı zımnen ileri sürülmüş
tür. Oysa ki, Hz. Peygamber, nebi ve resul olması hasebiyle vahye bağlı ola
rak Sünnet'i vaz'edendir; yani şari'dir. Şeriat'ın kaynağıdır. Ehl-i Sünnet naza
rında edille-i şer'iyeyi teşkil eden dört unsurdan ikincisini, yine birincisine da
yanarak vaz'edendir. Sultan veya hükümdarın ise böyle konumu söz konusu 
olamaz. Böyle bir kıyas, şer'i hukuka göre batıldır. Ka'b b. Eşref, İbn Ebi'l-Hu
kayk ve diğerlerinin katledilmeleri, tamamen şari'in emri olması dolayısıyla, 
şer'i çerçevededir. İslam'a göre, halife, hükümdar veya emirler, peygamberler 
gibi şari' olamaz ve şer'i kurallar dışında ölüm cezası verilemez. 

Bu açıklamadan sonra, asıl konuya gelecek olursak, siyaseten kati olayı 
mutad olan kardeş katli ile, idari mekanizmada olanlar dışına da zaman zaman 
teşmil edilmiştir. Ulemaya yönelik olarak mutad olmamasına karşın, zaman za
man şeyhülislam ve kadılar da siyaseten katledilmiştir.3 Katledilen ilk şeyhülis
lam Ahizade Mehmed Hüseyin Efendi olmuştur (katli: Ocak 1634). Katledilen 
ilk kadı ise Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin'dir. 

3 Bunlar dışında, örneğin, 1241/1826 Yak'a-i Hayriyye olarak nitele~dirilen, yeniçeriliğin çok kan
lı bir şekilde ilgası ve buna bağlı olarak Bektaşiliğin yasaklanmasının ardından, bir kısım Bek
taşi babalarının idam edilmesi de örfen ve siyaseten olmuştur. Bu konu, dönemin şeyhülislamı 
Kadızade Mehmed Tahir Efendi tarafından verilen fetva metninde de belirtilmiştir: Müslim namı
na olan Zeyd meşlhat iddiasında olub ilhad ve zındıka i'tikadında olduğunu izhar ve bu vecih
le da'i bi'l-fesad olduğu şer'an sabit olsa Zeyd'in emru üli'l-emr ile siyaseten katli meşru' mudur? 
el-Cevab: Allahu a'lem, vacibdir. 
Bu suretde Zeyd veeh-i muharrer üzere ilhad ve zındıka ile ahz olundukdan sonra tövbesi mak
büle olur mu? 
el-Cevab: Allahu a'lem olmaz belki kati olunur. 
Sahir ve sa'! bi'l-Fesad olan Zeyd kable't-tevbe ahz olunsa Zeyd'e ne lazım olur? 
el-Cevab: Allahu a'leın kat! olunur. [Ketebelni el-f<*Ir Küç/Izade Mebmed Talıir 'ufiye 'anlıu. CA. 
Rıfkı, Bektaşi Sım, Asır Kütüphanesi, İstanbul 1328, Il. 110)]. 
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Osmalıların Simavna (Edirne'nin 25 kilometre batısında, bugünkü Yunanis
tan topraklarında yer alan eski bir kale ve yerleşim merkezi) kadısı ve Selçuk
lu hanedan sülalesinden olduğu söylenen Kadı İsrail'in oğlu olan Bedreddin 
Mahmud, Hicri 760 (1359) yılında, burada doğar. Çoçukluğundan itibaren ba
bası gibi ilmiye mesleğini seçen Bedreddin Mahmud, ilk derslerini babasından 
alır. Daha sonra Mevlana Şahidi, Konya'da Sa'düddin Taftazan!'nin talebesi 
Mevlana Feyzullah gibi alimlerden ders alır. Bilahare, amcazadesi Müeyyed'le 
birlikte Mısır'a gider, Orada, Hidaye şerhi İnaye sahibi Şeyh Ekmeluddin Ba
burti (v. 786), Mubarekşah el-Mantık! ve Kutbuddin er-Razi gibi alimlerden 
ders alır. Seyyid Şerif Curcani ve Mevlana Abdullatif, Hacı Paşa, Molla Fenari 
gibi ünlü kimselerle ders arkadaşlığı yapar. Bir ara Mekke'ye giderek Şeyh 
Zeyla'i'den fıkıh ve usul dersleri alır. Mısır'da kaldığı dönemlerde, o sıralarda 
Mısır'a yerleşmiş olan Seyyid Huseyn Ahiati ile tanışan Bedreddin Mahmud, 
onun cezbesine kapılıp Alılafı'ye mürid olur; böylece daha önce karşı olduğu 
tasavvuf mesleğine süluk eder. Bir süre sonra, şeyhi tarafından irşad göreviy
le Tebriz'e yollanan Be_dreddin, burada, ünlü kıraat alimi Mevlana Muhammed 
el-Cezeri'nin (750-833) aracılığıyla, Ankara Savaşı'ndan dönmüş olan Timur'la 
görüştürülür. Timur tarafından engin fıkıh bilgisi nedeniyle takdir edilen Şeyh 
Bedreddin, Semerkand'a götürülmek istenir. Ancak, bunu kabul etmeyen Şeyh 
Bedreddin, gizlice Timur'dan kaçarak, Bitlis yolu ile Mısır'a, şeyhinin yanına 
dönn. Bir süre sonra şeyhinin vefatıyla, yerine dergahında postnişin olan Şeyh 
Bedreddin, altı ay sonra bazı müridierin onu çekemernesi dolayısıyla postunu 
terk eder. Mısır'dan ayrılarak Halep, Konya ve Bursa yoluyla memleketi Si
mavna'ya döner. Babası ve annesini burada sağ bulan Şeyh Bedreddin, yedi 
yıllık bir uzlet hayatına çekilir. 1402'deki Ankara Savaşı'nda Osmanlıların Ti~ 
mur'a yenilip, Yıldırım Bayezid'in esir düşüp 1403'te ölmesinin ardından, Ana
dolu'daki topraklarını kaybedip, fetret dönemine giren Osmanlı Devleti, Yıldı
rım Bayezid'in oğulları arasındaki kardeş çatışmaianna sahne olur. Bir ara, 
Edirne'ye hakim olup, hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi, Simavna Kadısı
oğlu Şeyh Bedreddin'i kadıasker yapar. Musa Çelebi'nin 3,5 yıl süren saltanatı 
boyunca kadıaskerliği sürdüren Şeyh Bedredddin, bu arada 10 ay zarfında Ca
mi'u'l-fuşüleyn adlı ünlü fıkıh kitabını yazarak hükümdara takdim eder. Sonun
da, Musa Çelebi, kardeşi Mehmed Çelebi'ye mağlup olarak saltanatını ve ha
yatını kaybeder. Şeyh Bedreddin ise ayda bin akçe ulufe tayin edilerek, Meh
tned Çelebi tarafından İznik'e sürgün edilip, kal'abendliğe tabi tutulur. Şeyh 
Bedreddin, İznik'te iken, daha önce 816 yılında Edirne'de yazmağa başladığı, 
Leta'ifu'l-işarat şerhi Teshi/'i 27 Cemaziyelahir 818'de tamamlar. Bir süre son
ra, daha önce Edirne'de kadıaskerken kethüdası olan Börklüce Mustafa'nın İz
mir-Karabunın civarında ayaklanma çıkardığını duyan Şeyh Bedreddin, kendi 
durumunun da bu yüzden tehlikeye gireceği endişesiyle, gizlice İznik'i terk 
ederek İsfendiyar Beyinin yanına gider. Bir süre sonra burada duramayarak Kı-
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nın taraflarına gitmek üzere bir gemiye biner. Ancak, yolda Ceneviz gemileri
nin tehdidi yüzünden gemi Eflak kıyılarına yanaşanik, Şeyh'i burada karaya çı
karır. Önce Eflak'a giden Şeyh Bedreddin ardından Ağaçdenizi'ne (Deliorman) 
gider. Burada, birçok eski müridi başına toplanır. Bunu duyan Çelebi Mehmed, 
Kapıcıbaşı Elvan Bey öncülüğünde bir miktar asker göndererek bir hileyle 
Şeyh Bedreddin'i yakalatır. Yakalanan Şeyh, o sırada, Padişah'ın Selanik fethi 
için bulunduğu Siroz'a getirilerek bir evde hapsedilir (Taşköprülüzade, 1985: 
49-51; Hafız Halil, yazma; Yüksel, 2002). 

Siroz'da Padişah'la da görüştürülerı Şeyh Bedreddin, Padişah'ın azariarına 
maruz kalır. Şeyh Bedreddin'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Çelebi Mehmed, 
bunun hukuki yollarını arar. O sırada Acem diyarından yeni gelmiş olan ve Şer
J:ıu'l-"*a'id sahibi Sa'duddin Taftazan'i'nin talebelerinden, Mevlana Burhanuddin 
Haydarel-Acemi'den fetva istenir. Osmanlı tarih kaynaklarına göre, Haydar el
Acemi "Kanı helal, malı haram" diye fetva verir. Bu fetva ile Serez Çarşısı'nda 
blr dükkan önünde darağacında çıplak vaziyette idam edilir. Aşıkpaşazade, fet
vanın Mevlana Haydar el-Acemi tarafından verildiğini ifade etmektedir: 

Simavna Kadısıoğlı'nı tutdular; Siroz'a Sultan Mehmed'e gönderdiler. "Mevla
na Haydar" dirlerdi. Acemden yenile bir danişmend kişi gelmişdi. Ana sordu
lar: "Bunın hali neclür? Bu bir danişmend kişidir." dediler. Mevlana Haydar ey
dür. "Kanı helaletir ve malı haramclır" elieli iletcliler. Pazar içinde bir dükkan 
önüne asakodular [astılar] (Aşıkpaşazacle, 1332: 93; Aşıkpaşazade, 1947: 154). 

Oryantalist Giese tarafından neşredilen, anonim olan Tevfirih-i Al-i Os-
mfin'da da Aşıkpaşazade ile aynı doğrultuda ifadeler yer almaktadır. 

[Onu] Siroz'a Sultan Mehmed'e iletdiler. Andan Sultan Mehmed sardı kim, 
"bunu nice idelüm". Bum öldürmenün günahı var mıdur? dicli. Ol zamanun 
padişahları şöyle müslüman idi kim, şunculayın [şunun gibi] fesad idüp asi 
olanları öldürrneğe kıyamazlardı. Meğer ol zamanda, Mevlana Haydar dir
Ierdi bir ulu danişmend vardı. Acem'clen gelmişdi. Ol fetva virdi kim, "Kanı 
helal, malı haramdır" didi. Anun söziyle Siroz içinde bir çarşuda, bir dük
kan önünde ber-elar ettiler [astılar]. Mezarın anda [orada] kazclılar (Anonim, 
1922: 54-55; Anonim, 1992: 58-59). 

Lütfi Paşa'nın tarihinde de, bu konuda tamamen, anonim olan Tevfirihteki 
ifadeler tekrarlanmaktadır (Lütfi Paşa, 1341: 74). Neşri ve Oruç Beğ'in tarihle
rinde ise, Şeyh'in kendisinin de kendisi hakkındaki, Mevlana Haydar'ın fetvası
nı tasdik ettiğini yazmaktadır: 

Hernan Simavna Kadısıoğlu'nu tutup, Serez'de, Sultan Mehmed'e getirdiler. 
Acem'den yenile gelmiş bir danişmend [alim, bilgin] var idi. Mevlana Hay
dar derlerdi. Sultan Mehmed yanında olurdu. Ana, Sultan Mehmed sordu 
kim, "Bunun gibi iş edenin şer'an hali nicedir? Bu dahi aslında bir daniş
mend kişidir" dedi. Mevlana Haydar etti: "Şer'an bunun katli helal, ama ma
lı haramdır," dedi ve kendi dahi öyle fetva verdi. Andan, Simavna Kadısıoğ-
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lu'nu pazara iledib, bir dükkan önünde her-dar ettiler [astılar] (Neşr!, 1987: 
II. 546-547; Neşrl, 1951: 146; 1955: 218-219). 

Siroz'da Sultan Mehmed'e iletdiler. Mevlana Haydar dirierdi ulu danişmend 
idi. Vilayet-i Acem'den gelmişdi. Şeyh'le hayli cidal etdiler. Arada çok sual ve 
cevab olındı. Akibet, Mevlana Haydar'ın sözi ileru geldi, fetva virdi. Kim, "ka
nı helal, emma malı haram" dedi. Şeyh sonra kendü dahi fetva virdi. Siroz'da 
bir yerde asdılar. Mezarını dahı anda itdile{. Hicretin 820'si (18 Şubat 1417-7 
Şubat 1418 arası) idi (Oruç Beğ, 1925: 45, lll; Oruç Beğ, 1972: 76-77). 

Şeyh Bedreddin'in torunu Hafız Halil b. İsınil'li tarafından Şeyh hakkında 

manzum olarak yazılan Menakıbname'de ise bu konuda çok farklı bilgiler bu
lunmaktadır. Torunu Hilfız Halil'e göre, Şeyh Bedreddin ile konuşmasında suç
suzluğunu anlayan ve insaf ehli oian Mevlana Haydar el-Acemi bu konuda fet
va vermekten imtina etmiş. Fetva daha önce Şeyh'i sevenlerden geçinen Fe-

. ner sahibi Molla Fahreddin tarafından, şer'an değil örfen verilmiş. Şeriat'a gö
re katline fetva bulamamışlar. Buna karşın, Çelebi Sultan Mehmed'in Şeyh'in 
vücudunu ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu gördüklerinden, onun idamına 
Şeriat ile değil, örf ile karar veriyorlar. Menakıbname, Şeyh için şer'! hukukun 
değil, örfi hukukun uygulandığını belirtiyor: 

İrtesi oldu kamu cem' oldılar 
Cümle şah'un katına dirildiler 
Molla Haydar hazır oldu anda pes. 
Padişah'a olmağiçün vakt-res 
Bahse girdiler iki ankaay-ı vakt 
Ta ki ire Şeyh içün vakt-ı makt 
İki derya gibi ikisi dahı 
CGşa gelib bahse girdi iy ahi 

Gördiler şer' [Şeriat] ile çare yok ana 
Kaldıla~ hayret [hayrette] olmaz bir yana 
Bildiler müft! [M. Haydar] ana mağ!Gbdur 
Hem katında ismeti mat!Gbdur. 

' Kendüden faziını Şeyh'ün bildi ol 
Unfile söyleyüb olmadı fuzGI. 
Sadra tekllf itdi hi bak iy ahi 
Ehl-i insaf idi gayet ol sahl 
Munla Sa'düddln'e irmişdür ol er 

Bulmadılar müftlde Şer' ile yol 
Meclis-i hasını kesada virdi ol 
Bildiler Şah'un muradını bular 
Şeyh'i na-hak yire katlitmek diler 
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Şah muradın anlayub mlr u vezir 
Her birisi didi Saddak ya emir 
Didiler elbette gitmekdür seza 
Katli bunun örfile oldı gaza 
Girü hasm olan kamu deriidiler 
Herbiri Müftl-i Macin oldılar 
Bilmeyüben kadrini ol gevherün 

Geldiler Dlvana ashab-ı nifak 
Kat! içün itdiler anda ittifak 
Şah rıza gösterdi genlü gensüzin4 
Mekrile girdi vebale ansuzın 
Hasılı örfile olmuşdur helak 
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Kim helakine son oldılar hehik (Hafız Halil, yazma: 52a-52b; Gölpınarlı-Sun
gurbey, 1967: 121-122). 

Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla, Mevlana Haydar el-Acemi onun katli 
yolunda fetva vermekten çekinmiş, Şeriat'a göre sabit bir suç görmeyip, Şeyh'e 
hürmet gösterip, kanına girilmemesini istemişse de, sözü dinlenmemiş. Hatta bu 
yüzden, Menakıbname yazarı olan Şeyh'in torunu, Molla Haydar'ı ehl-i insaf di
ye övmekte; fetvanın, diğer ulemaca Şeriat'a değil, örfe dayanılarak verildiğini 
söylemektedir. Ancak, Padişah'ın, Şeyh'i her ne şekilde olursa olsun öldürtmek 
istediğini bilen birçok kimse, divana gelip öldürülmesi için elbirliği ederler. On
lardan ikisi, ünlü Bayezid Paşa'yla, daha önce Şeyh'i sevenlerden Fahreddin Fe
nar!' dir. Bunlar, Şeyh'i bazı garip sorularla zor durumda bırakmaya çalışır. 

Fakat Şeyh, bunlara cevap vermez. 
Şeyh Bedreddln'in idam kararı kesinleşince, Şeyh her şeyden yüz çevirip 

kendisine haksızlık edenlere karşı Allah'a (c.c.) münacatta bulunup beddua 
eder. Beddua ettikleri arasında Bayezid Paşa ile Şehzade hacası Fahreddln Fe
nar! de vardır. Menakıbname'de Şeyh'in bedduasına maruz kalanların, Baye
zid Paşa ve Fahreddln Fenari de dahil çeşitli belalara düçar oldukları, beddu
anın etkisini gösterdiği iddia edilmektedir. Buna göre, her biri bir yerde helak 
olmuş, birini yıldırım çarpmış, biri soğuk suda boğulmuş, Bayezid Paşa Düz
mece Mustafa tarafından öldürülmüş, Fahreddin Fenari gözlerini kaybetmiştir 
(Hafız Hall:J, yazma: 53b-54b; Gölpınarlı-Sungurbey, 1967: 124-127). 

Menakıbname, Hoca Fahredd!n'den, Sahib-i Fener diye bahseder ve sonra
dan gözlerini kaybettiğini bildirir. Bunun ünlü Molla Fenari olup olmadığını bi
lememekteyiz. Ünlü Şeyhulislam Molla Fenari'nin (751/1350-834/1431) sonradan 
ama olduğu doğrudur. Ancak, hiçbir tarihi kayıtta Molla Fenari'nin adı Fahred
din olarak geçmemekte, bunun yerine Şemseddin Muhammed olarak geçmekte-

4 Gölpınarlı-Sungurbey neşrinde, "keklü keksüzin" şeklinde yanlış yazılmıştır. Genlü gensüz, ister 
istemez anlamına gelmektedir. 
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dir (Taşköprülüzade, 1985: 28; Müstaklmzade, t.y.: 3-5; İlmiye Salmimesi, 1334: 
322-326; Altunsu, 1972: 1). İsmet Sungurbey ve Abdülbaki Gölpınarlı ise, Mena
kıbname'nin kaydına dayanarak, örfe dayalı bu fetvanın Mevlana Haydar el-He
rev! tarafından değil, belki, Molla Fenari'den sonra ikinci Osmanlı şeyhÜlislamı 
olup, Edirne'de Hunıfileri yaktırmakla ünlenen Mevlana Fahreddin el-Acemi (v. 
865/1460) tarafından verilmiş olabileceğini kaydetmektedirler (Sungurbey-Gölpı
narlı, 1966: IV, n7-XXXIV). 

idam kararı kesinleşen Şeyh Bedreddin, Sultan'ın izniyle, arkadaşlarıyla gö~ 
rüşür, onlara vasiyetini yaptıktan sonra her şeyden yüz çevirerek Allah'a töv
be ve münacatta bulunur: 

Günler içre bir Çarşenbe güni 
İstedi Şah'dan göre ashabını 
Şah dahı sözin o dem redditmedi 
Gelene babın önün sedditmedi 
izniyle ashabını cem' itdi o 
Ne ise anda vasiyyet itdi o 
Hazır iken ahbah iy ahi; 
Hakk'a münacat idübdür ol sahl (Hafız Halil, yazma: 56b; Gölpınarlı-Sun
gurbey, 1967: 132) 

Menakıbname'ye göre 27 Şevval Cuma günü hapsedildiği evden yaya ola-
rak asılacağı meydana getirilir: 

Salbolunması mukarrer oldı çün 
Girdiler dlvanına Şah'un o gün 
Her ne ise anda söylendi cevab 
Didiler kim İnnehu şahsun udlb 
Geçdi yigirmi yidi gün iy hacem 
Şehr-i Şevviii'den ki Cum'a gündi hem 

Halk kamu meclis önüne geldiler 
Gördiler halkı cemi'-i cazi'un 
Didi pes inna ileyhi raci'fın 
Geldiler habsden çıkarınağa 
Ol İmaını ileteler dara6 salbolmağa 

Taşraya çıkduğı dernde ol İmam 
Çevre yanına kamu virdi selam 
At getürmişlerdi ata binmedi (Hafız Halil, yazma: 57a-57b; Gölpınarlı-Sun-
gurbey, 1967: 132-133). , 

; Bu mısrada, Gölpınarlı-Sungurbey neşrinde "cümle" ifadesi fazladan eklenmiştir. 
6 Mısrada bu kelime, Gölpınarlı-Sungurbey neşrinde çıkarılmıştır. 
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Dua ve kelime-i tevhidle darağacına doğru yürür ve üç kez tekbir getirir. 
Hemen asılarak idamı gerçekleştirilir, gün boyunca cesedi indirilmez. Vasiyeti 
üzerine gusledilip orada defnedilir: 

Bir kez Allah didi ayruk dınmadı 
Geldi tevhld ide ide dara ol 
Berg-i gülveş (?) irdi ol dem hara ol 
Hakk'a hamd ile sena itdi o dem 

İtdi tekbir anda üç kerre hernan 
Uçdı Allah rahmetine murg-i can 
Çekdiler Şeyhi dara pes ey can7 
Kıyas it Dar-ı Mansur'a bunu hemans 
Durdu Salbolunmuş anda bir gün bir gice 
İrtesi kuşluga degin iy hace [hoca] (Hafız Ham, yazma: 57b; Gölpınarlı-Sun
gurbey, 1967:134) 

Menakıbname'de ayrıca Şeyh'in asılarak idamına tarihler düşürülmüştür: 

Hazrete irdi çün ol mevlud-ı Hu 
Dindi tarih "İnnehu meczubu Hu"9 
Ol cihan içre olan makbul-ı Hakk 
Ol sablhu'l-Vech ol meczub-ı Hu 
Ol Sıracuddln Şeyhu'l-Muttakiyn 
Ol dü kevni terk iden mensub-ı Hu 
Ol Semaviyu'l-Asl Mahmud-ı dil 
Ya'ni Bedr-i Rum o merhub-ı Hu 
Bu fena milkinde hem Mansurvar 
Işk darında olan ınaslı1b-ı HG 
Şehr-i Slrôz şud mezareş iy cüvan 
Yerhamullah innehu matlubu Hu 
Olsun eviadı (vü) etba'ı anun 
Dergeh-i Hakk'da şeha ınergub-ı Hu 
Didi Ham bni İsmail bni Şeyh 
Cedde tarih ·'innehu ıneczub-ı HG" (Hafız Halll, yazma: 58a; Gölpınarlı-Sun
gurbey, 1967: 135-136) 

"İnnehu Meczubu Hı1" tarih terkibinden cifr hesabına göre 818 rakamı çık
maktadır ki, bu, Şeyh'in idam tarihini belirtmekten uzak görünmektedir. Zira, 

7 Menakıb'ın Gölpınarlı-Sungurbey transliterasyomında, bu mısra "Şeyh'i dara çekdiler pes iy cü
van" diye kaydedilmesine karşın, asıl yazma nüshada bizim kaydettiğimiz gibi yer almaktadır ki, 
Gölpınarlı gibi önemli bir <ıraştırmacının bu dikkatsizliği, göze çıırpmaktadır. 

8 Gölpınarlı-Sungurbey bu mısr:.ıyı da "Dar-ı Mansur'a kıyas eyle heman" şeklinde yazmışlardır. 
Ancak yazma nüshada, ınısr:.ı kaydettiğimiz gibidir. 

9 Yazma nüshada, bu mısra'ın hizasında bir çıkma ile şu tarih de düşürülmüş "Acelu'l-Vasli lehu 
ışku vedudi'l-Ebedl 823"; ancak, çıkınanın devamında, "tefavüt vardır" deriiierek iki tarih (818 
ve 823) arasındaki çelişki ifade edilmektedir. 
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Şeyh Bedreddi'n, Teshfl Haşiyesi'nde bu eserini İznik'te hapis ve gurbet sıkın
tıları içinde 818 Cemaziyelahirinde bitirdiğini söylemektedir. Cemaziyelahirin 
sonlarıyla, Şevval 27 arasında 4 ay civarında bir zaman söz konusudur ki, Şeyh 
Bedreddi'n'in İznik'ten kaçışı sonrasındaki olaylar çok daha fazla zaman dili
minde vuku bulmuş olmayı gerektirir. Şeyh'in idam tarihinin hicri' 820 olması 
daha kuvvetle muhtemeldir. Menakıbname dışındaki diğer tarihi' kaynaklarda 
da Şeyh'in idam tarihi farklı şekillerde yer almaktadır. Taşköprülüzade, Şeka'
ik'te Şeyh'in vefat tarihini 818 olarak kaydetmektedir (Taşköprülüzade, 1985: 
52). Aşıkpaşazade tarihinde de Şeyh Bedreddi'n'in idamı hadisesi 816 ile 820 
yılları arasında geçen olaylar meyanında zikredilmiştir (Aşıkpaşazade, 1332: 
86-94). İbn Arabşah 820 tarihini vermekte, Oruç Bey'in tarihinde de 820 raka
mı yer almaktadır (Oruç Beğ, 1925: -45; Oruç Beğ, 1972: 77). 

Çelebi Sultan Mehmed'in ölüm tarihi dikkate alındığında da, 820 veya da
ha yukarı bir tarih ihtimali güçlenmektedir. Aşıkpaşazade tarihinin Ali Beğ neş
ri, Çelebi Mehmed'in ölüm tarihini 820 olarak verirken (Aşıkpaşazade, 1332: 
94), Atsız neşrinde ise 824 tarihi kaydedilmiştir (Aşıkpaşazade, 1947: 155). Di
ğer tarihi' kaynaklarda da 824 tarihi verilmektedir. Çelebi Mehmed'in Bursa'da
ki ünlü Yeşil Türbe'nin, gerek kapı gerekse sanduka kirabesinde de 824 Ce
maziyelulası (Mayıs 1421) tarih olarak yazılmıştır. 10 Tüm erken dönem Osman
lı tarih kaynaklarında, Çelebi Mehmed'in ölümü, Şeyh Bedreddin olayından kı
sa bir süre sonra diye zikredilir. Dolayısıyla, 818 tarihini, Şeyh'in idam tarihi 
olarak kabul etmek pek mümkün görünmemektedir. Ancak, Şeyh'in idam tari
hi konusunda yine de kesin bir sonuca ulaşamamaktayız. 

Menakıbnaıne, Çelebi Sultan Mehmed'in, ertesi gün gördüğü kabustan do
layı, onu idam ettirdiğine pişman olduğunu, Şeyh'in bedduası ile, o günden iti
baren sara'ya tutulup el ve ayağının büküldüğünü söylemektedir. Şeyh'in hak
sız yere idam edildiğini anladığından, buna sebep olanları sürmüştür (Hafız 
Hali'l, yazma: 58a-58b; Gölpınarlı-Sungurbey, 1967: 134-135-136). 

Tüm bu bilgiler sonucunda, Şeyh Bedreddln'in, kendi idam fetvasını Şeri
at'a göre kendisinin vermiş olduğuna ilişkin rivayetler pek sıhhatli gözükme
mektedİr. Şeyh'in, kendisini Şeriat dışına çıkmış saydığı yolundaki bilgiler, sağ
lıklı bilgiler olmaktan uzaktır. Kaldı ki, tarihi' kaynakların önemli bölümünde 
fetvanın Mevlana Haydar el-Acemi tarafından verildiği beyan olunmakta; toru
nu (Hafız Hali'!) tarafından yazıldığı için, konuya ilişkin en sağlam, güvenilir 
kaynaklardan biri kabul edilen Menakıbnaıne ise, çok farklı bir bilgi sunmak
ta ve Mevlana Haydar el-Aceml'yi tezkiye etmektedir. Onun bu konuda fetva 
vermediğini, hatta fetvanın diğerlerince, Şeriat'a göre verilmeyip örfi hukuka 
göre verildiğini yazmaktadır. Bu durumda, Şeyh Bedreddin'in, kendi cezasının 
Şeriat'a göre, idam olduğunu ifade etmiş veya verilen fetvayı şer'an tasdik et-

ı o TOrkiye'de VakıF Abiefeler ve Eski Eserfer, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1983, III. 
294-296. 
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miş olması, özellikle mümkün görünmemektedir. Bunun yanı sıra, Osmanlı res
ml tarihçilerinden, gerek fetvayı kendisine dayandıranlar, gerekse Mevlana 
Haydar'a dayandıranlar, bir yandan fetvayı "kanı helal, malı haram" şeklinde 
ifade etmişler; diğer yandan da, Heşt Behişt'te, İslam'dan çıkmış olmakla, iba~ 
hilikle ve haramları helal sayınakla suçlanmış. Bu durumda, mürteddin hükmü 
uygulanması gerekirdi ki, kanı helal sayıldığı halde, malı helal sayılmamakla, 
mürted, mülhid ve ihahi hükmü uygulanmamıştır. Bu tarihçiler burada çelişki 
sergilemektedirler. Eğer Şe} h, İslam'dan çıkmış, mülhid sayılsaydı, malının da 
helal kılınması gerekecekti. Yine Heşt Behişt'te, bir yandan, büyük bir alim
ken, yoldan sapıp, Şeriat ve İslam dairesi dışına çıktığı, kendisinin de bunu ule
ma ve Sultan'ın önünde itiraf edip, şer'! hükme razı olacağını söylediği ifade 
edilirken; diğer yandan, onun bag! (asi) olduğu ve hu sebeple idamının gerek
li olduğu söylenerek çelişki sergilenmektedir. 

Bunun yanı sıra, onun Şeriat'a, İslam'a karşı olduğu, kabul etmediği ve 
inanmadığı halde kendi şer'! hükmünü verdiği iddia edilmektedir. Ancak, Şeri
at ve din karşıtı olmuş olsaydı, o durumda, şer'! hükmünün "kanı da, malı da 
helal" şeklinde olacağını söylemesi gerekirdi. Bu konuda, gerek bir kısım Os
manlı resmi tarihçilerince, gerekse son dönem sol ve sağ ideolojik çevrelerce 
sonradan yazılan senaryoda çelişki vardır. Bazı Osmanlı resmi tarihçileri onun 
idamını meşrulaştırmak için, onun saltanat davasında bulunduğunu (ki bu, 
şer'an idam için meşru bir neden olamaz), bazıları da onun Şeriat karşıtı oldu
ğunu bahane göstermişlerdir. Sağ ideolojik çevreler, sol kesim ve Nazım Hik
met'e duydukları tepki nedeniyle, idamı meşrulaştırmak için Şeyh'i, Şeriat ve 
din karşıtı olarak gösterdikleri gibi; sol ideolojik çevreler de onu, devrimci, din 
karşıtı, ihtilalci ve dolayısıyla, Şeriat mazlumu olarak lanse etmek amacıyla, Şe
riat karşıtı olduğu için idam edildiğini savunmuşlardır. 
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" ı· yi yazılmış bir hayat, iyi kullanılmış bir hayat kadar enderdir," der İngiliz 
tarihçi Carleyle.ı Zira biyografi, ilk anda bir kişinin hayatı olarak adiandı

rılsa da, kuralları olan bir tarih yazımı türü, bir açıklama usulü ve genel tari
hin önemli bir parçasıdır. 

İslam tarihi kaynaklarının, tarihe malolmuş büyük şahsiyetlerin hayatını ak
tarırken, söz konusu kurallara pek bağlı kaldığını söylemek güçtür. Hele hele 
hayatı yazılacak kişi İslam tarihinin en üzücü olaylarında rol oynamış, tarih 
içinde Sünni-Şii ihtilafının sembol ismi olmuş Ebu Zerr el-Gıfari gibi bir şahsi
yet ise, bu, daha da güçtür.ı Tarihi rivayetlerin çelişkilerini görmek, tarih yazı
rnma siyaset ve idelolojilerin nasıl karıştığını tespit etmek, mezhep taassubu
nun tarihi şahsiyetleri ele almada hangi boyutlara vardığını görmek için, Ebu 
Zerr'in hayatına dair haber ve rivayerlere göz atmak yeterli olacaktır. Söz ko
nusu haber ve rivayetler, aynı zamanda okuyucuya tarih kaynaklarımız ile ha
dis kaynaklarımız arasında bir riıukayese yapma imkanı vermekte ve aynı 
problemterin hadis rivayetlerine nasıl yansıdığını da göstermektedir. Ebu Zer
r'in hayatında karşılaştığı bütün olumsuzlukların, önceden, Hz. Peygamber ta
rafından haber verildiğini ifade eden hadis rivayetleri ise, bu işi büsbütün zor
laştırmış ve içinden çıkılamaz bir hil.le sokmuştur.3 

ı U~on E. Halkin, Element.ç de Critique Historique, çev. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kunımu 
Basımevi, Ankara 1989, s. 61. 

ı Farklı tarih okumaları için bkz. İdeolojik Tari/ı Okumaları, İrfan Aycan-Mahfuz Söylemez, Anka
ra Okulu, Ankara 1998, s. 1-15. 

3 Söz konusu hadL~let için bkz. Mahmud Şelebi, I:Iayatu Ebi ?err, Danı'l-Ceyl, Beynıt 1987, ll. baskı. 
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Söz konusu problemler, Ebü Zerr'in İslam'dan önceki hayatına ve Medi
ne'de Hz. Peygamber'le birlikte geçirdiği dönemlere ait değildir. Zaten tarih, bu 
dönemlerle ilgili pek fazla bir bilgi de vermemektedir. Asıl problem, Ebü Zer
r'in Hz. Peygamber'in vefatından sonraki hayatıyla ilgilidir. 

Biz, Ebü Zerr'in, Şam-Mekke ticaret yolu üzerinde ikamet eden Gıfar kabi
lesinden olduğunu, İslam'dan önce de putperestliğe pek iyi bakmadığını, ket
vanları yağmalamayı ve onlardan aldıklarını yoksul ve fakir kimselere dağıt
mayı meslek edindiğini, Hz. Peygamber İslam mesajını yaymaya başlar başla
maz Mekke'ye gelerek Müslüman olduğunu (4. veya 5. Müslüman); kendisine 
"Bu işi gizle! Biz güçlenince sana haber veririz." denildiği halde, Müslüman ol
duğunu Kabe'de ilan ettiği için eziyet ve işkencelere uğradığını, kabilesine git
tikten sonra Hendek Savaşı'nda ~edine'ye gelerek Müslümanlara iltihak ettiği
ni ve Hz. Peygamber'in vefatma kadar da ondan ayrılmadığını biliyoruz.4 An

cak, Hz. Peygamber'in vefatından sonra halife seçiminde nasıl bir tavır takın
dığını bilmiyoruz. Bilhassa Hz. Osman döneminde, Şam'a neden gönderildiği
ni, Şam valisi Mu'aviye'ye karşı nasıl bir hareket başlattığını, Mu'aviye'nin ta
lebi üzerine Medine'ye tekrar neden celbedildiğini bilmiyoruz. Medine'ye dön
düğünde Hz. Osman'ın huzurunda özel mülkiyet ve kamu mallarının keyfi kul
lanımı konusunda ne tür tartışmalara giriştiği, Ubeyy b. Ka'b'a "Ey Yahudi ço
cuğu! Dinimi sen mi bana öğreteceksin?" diyerek neden onun üzerine yürüdü
ğü; dahası, Rebeze'ye neden sürgün edildiği ve orada nasıl vefat ettiği meçhu
lümüzdür. Zira tarihçilerimiz bu olayların meçhul kalmasının hayrımıza oldu
ğunu ifade etmişlerdir. Taberi ve İbnu'l-Eslr gibi iki büyük tarihçimizin bu ko
nuda söylediklerini ibretle nakletmek yerinde olacaktır. 

Taberl, tarihinde, Hicret'in otuzuncu yılı olaylarını değerlendirirken şöyle der: 

Bu sene, Ebu Zerr ve Mu'aviye arasında, Mu'aviye'nin onu Şam'dan Medi
ne'ye sürmesi gibi olaylar yaşandı. Bunun pek çok sebebi anlatılır. Ancak, 
bunlara yer vermeyi hoş karşılamadım (kerihttı ?ikraha). 

Taber!, daha sonra Mu'aviye'yi bu konuda mazur gösterenierin haberlerine 
yer verdiği halde, Ebü Zerr'i haklı gösterenierin haberlerine yer vermemiştir. 
Mu'aviye'yi mazur gösteren haberlerde, Ebü Zerr'in tamamen Abdullah b. Se
be' tarafından yönlendirildiği iddia edilmektedir) 

İbnu'l-Es!r ise el-Kclmil fi't-tarT{ı adlı eserinde aynen şöyle der: 

Bu yıl, Ebü Zerr ile ilgili anlatılanlar yaşandı. Mu'aviye'nin onu Şam'dan tar
denirmesinin pek çok sebebi anlatılır. Mu'aviye'nin ona küfrettiği, onu 
ölümle tehdit ettiği, Şam'dan Medine'ye bineksiz gönderdiği ve çok çirkin 
bir şekilde Medine'den sürgün edildiği anlatılır. Bütün bunları nakletmek sa-

4 Bunlar bütün tarih kaynaklarında yer almaktadır. En doğnı sıralamayı Muhammed All Esber, Hel 
]j:ara 'te Eha ıerr adlı kitabında deriemiştir (Danı'l-asale, Beyrut 1985, Il. baskı). 

; Bkz. Taheri, T:.1ıf[ı, Daru'l-Ma'arif, Kahire, ty., IV. 283. 



EbU Zerr el-Gıfarf Biyografileri Üzerine 179 

hih değildir. Sahih olsa dahi bu konuda Hz. Osman'ın mazur sayılması ge
rekir. Zira imama düşen, raiyyesini tedip etmektir. Başka özürleri de olabi
lir. Bunlar, Hz. Osman'a dil uzatmak için birer gerekçe olamaz. Bu sebep
le, bu olayları nakletmeyi uygun görmedim. 6 

Mes'udi'nin objektif gibi görünen değerlendirmeleri bir tarafa bırakılırsa, Şii 
tarihçilerio ise bu konularda çok daha farklı bir tasvir içine girdikleri muhak
kaktır. Ancak, bu detaylara girmek, bu yazının çerçevesini aşacaktır. Tarihi ri
vayetler o derece çelişkiler arz etmektedir ki, bu çelişkileri çözerneyen 
Maxime Rodinson: "Ebü Zerr'in hayatı konusunda tarih ile efsane arasını ayırt 
ederneyecek bir konumdayız," deme durumunda kalmıştır.? 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dünyasında 'İslam sosyalizmi' 
modası yayılmaya başlayınca, Ebü Zerr ei-Gıfari'nin hayatını ele alan kitaplar
da adeta bir patlama yaşanmıştır. Şüphesiz, bunun en büyük sebebi, Ebü Zer
r'in mal, sermaye, özel mülkiyet, sosyal adalet gibi konularda özgün fikirler sa
vunması ve bu fikirleri uğruna hayatını feda etmesidir. Kısaca, Ebu Zerr'e gö
re, bir kimsenin asli ihtiyaçlarından fazla mal ve sermaye biriktirmesi caiz de
ğildir, herkes fazlasını yoksul ve fakiriere vermekle mükelleftir. Zengin, sade
ce malının zekatını vermekle kurtulamaz. Kamu malları, devletin keyfi tasar
rufuna göre harcanamaz. Onun eşit olarak fakiriere dağıtılması elzemdir.s İşte 
bu fikirler, 'İslam sosyalizmi' tezini savunanları heyecanlandırmış ve tabir ca
izse, eli kalem tutan herkes, Ebü Zerr'in hayatına dair bir kitap kaleme almış
tır. Öyle ki, sonunda Mısır'da hükümet bu tür kitapların toplumu ifsat ettiği ge
rekçesiyle Ezher'den müsadere için fetva talebinde bulunmuş ve Ezher Fetva 
Komisyonu H. 13H7 yılında hükümetin istediği doğrultuda bir fetva vermiştir.9 
Fetva Komisyonı) nun söz konusu kitaplada yetinmeyip Ebu Zerr'in fikir ve 
düşüncelerini de mahkum etmesi manidardır. Hz. Osman'ın, Ebu Zerr'i Rebe
ze'ye sürgün etmesi hakkında aynen şöyle denmiştir: 

Hz. Osman onu, "DeP-i mefsedet, eelb-i masiahattan evladır." kaidesine uy-
gun olarak sürgün etmiştir.ıo · 

Şimdi bu eserlerden tespit ve temin edebildiklerimizin bir listesini sunma
ya ve önemli gördüğümüz bazılarını da tanıtmaya çalışacağız: 

1. Abdulhalim Mahmud, Ebü Zerr el-Gıfari ve'ş-şuyü 'iyye, Daru'l-Ma'arif, 
Kahire 1976. 

2. Muhammed Ali es-Suri, Aşdaku ehli zamanihi Ebü Zerr el-Gıfari el-iştira
kiyyu'l-mutarid, el-Muessesetu'l-Arabiyye, Beyrut 1979. 

6 İbnu'l-Eslr, el-Kamil fi't-tari{ı, III. 56. 
7 Maxime Rodinson, İslam ve Kapitalizm (Arapça çevirisi), Beyrut 1968. 
s Geniş bilgi için bkz. el-Aktaş, Ehü ıerr ve ara'ulıü fi's-siyaseti ve'l-i]f.tişad, Mektebetu'l-Aksa, Am

man 1981. 
9 Vakit Gazetesi, Mısır, 1948, sayı: 2. 
1° Fetvanın tam metni için bkz. el-Aktaş, age., s. 261-673. 
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3. Muhammed All Esber, Hel ]f:are'te Eba Zerr, Dihu'l-Asale, Beyrut 1985. 
4. Mahmud Şelebi, l:fayatu Ebü Zerr, Daru'l-Ceyl, Beyrut 1980. 
5. Muhammed Cevad Alu'l-Fakih, Ebü Zerr el-Gıfaıi, Daru'l-Funun, Beyrut 1980. 
6. Abdulmecid Muhammed el-Aktaş, Ebü Zerr el-Gıfari ve ara'uhü fi's-siya-

seti ve'l-ifs:tişad, Mektebetu'l-Aksa, Arnman 1981. 
7. Munir el-Gadban, Ebü Zerr el-Gıfari ez-zahidu'l-mucahid, Zerka 1970. 
8. All Nasiruddln, Ebü Zerr el-Gıfari, Bağdad, ty. 
9. Ahmed el-Hamsavl, Ab]f:ariyyetu Ebi Zerr el-Gıfarl, Matba'atu Haşşab, 

Feccale, ty. 
10. Muhsin el-Emin, Ebü Zerr el-Gıfarl, Daru'l-Avde, Beyrut, ty. 
11. Kadri el-Kal'aci, Ebü Zerr el-Gıfari, Daru'l-Hikme, Beyrut, ty. 
12. Salih Azzam, Şehidu'l-kelime· Ebü Zerr el-Gıfari, Daru'l-Ma'arif, Kahire 1966. 
13. Muhammed Azraf, Ebü Zerr el-Gıfari, Dakka 1980. 
14. All b. Sa'ib, en-Nebze fi tercemeti Ebi Zerr ve tari!Ji, Rebez Riyad 1407. 
15. All Rıza Allahyarl, Ebü Zerr el-Gıfari, Tahran 1964. 
16. Muhammed İştihardl, Şehid-i Rebeze, Kum 1974. 
17. A.]. Cameron, Abu Dharr al-Ghıfari an Emamination of his Image in the 

Hagiography of Islam, Londra 1973. 
18. Abdullah es-Suheyti, Ebü Zerr el-Gıfari, Mektebetu'l-İcariyye, Sur t.y. 
19. Ahdulhamid Cude es-Sehhar, el-İştirakiyyu'z-zahid Ebü ıerr el-Gıfarl, 

Mektebetu Mısr, Kahire, ty. 
Bütün bunlardan, Türk okuyucunun şansına, Arapçadan Fransızcaya, Fran

sızcadan Farsçaya ve Farsçadan Türkçeye yapılan bir çeviri düşmüştür. İşin 
daha da garibi, çevirinin kapağında yazar olarak, kitabı Farsçaya çeviren Ali 
Şeriati'nin isminin geçmesidir. Gerçi mütercim kitaba yazdığı sunuşta, bunun 
kendince makul görünen bir izahını yapmı,ş gibi görünse de, aslı ile mukaye
se edildiğinde, bunun doğru olmadığı, Ali Şeriati'nin Hüseyniye-yi İrşad'da Ebu 
Zerr ile igili iki konuşmasının kitaba ilave edilmesinin, onu kitabın yazarı ko
numuna çıkaramayacağı da bilinmelidir. Biz bu çeviriyi Farsça çevirisi ile mu
kayese etmiş değiliz; ancak, kitabın aslı olan Arapçası ile mukayese edildiğin
de, üç dil arasındaki fark kadar aslından uzaklaştığı müşahede edilmektedir. 

Kitabın asıl muhtevasına gelince, 152 sayfa olan eser 'İslam sosyalizmi' (el
iştirakiyyetu'l-İslamiyye) kavramını ele alan 40 sayfalık bir değerlendirmeyle 
başlıyor. İhvan-ı Muslimln'in lideri Hasan el-Benna'nın kitaba takriz yazması, 
onu daha da önemli kılmıştır. Benna, kitabın sadece Ebu Zerr'in biyografisini 
kaleme almak için yazılmadığının farkında olarak takrizde şunları yazmıştır: 

Bu kitap, aslında İslam sosyalizmini ele almak için yazılmıştır. Avrupa'nın 
uyanışına damgasını vuran sosyalist düşünceler, insaf ölçüleri içinde doğru 
olarak irdelenmekte, hayır ve şer yönleri tefrik edilmektedir. 

Eser akademik bir çalışma değildir. Yazar, retorik ağırlıklı bir söylemle 19. 
yüzyılın sosyal adaletsizliğini Ebu Zerr el-Gıfar!'nin ağzından dile getirme çabası 



EbU Zerr el-GıffirJ Biyografileri Üzerine 181 

içindedir. Ebu Zerr'in hayatının her safhası; emek, sermaye, sosyal adalet mefhum
ları ışığında ele alınmış ve özel mülkiyete karşı bir tavır geliştirilmiştir. Ebu Zer
r'in hayatıyla ilgili haber ve rivayetlerin çelişkileri, yazarı pek ilgilendirmemiştir. 
Kısaca, Ebu Zerr'in hayatını araştıranlar için ilm! bir kaynak olmaktan uzaktır. 

Anılan kitaplar arasında ciddiye alınabilecek en önemli eser, Ezher'de, 1981 
yılında yapılan bir doktora tezidir. Daha sonra 1985 yılında Ürdün'de Mekte
bu'l-Aksa tarafından basılan tezin adı Ebü Zerr el-Gıfari ve ara'uhü fi's-siyase
ti ve'l-ii!tişad'dır (Ebu Zerr el-Gıfar! ve Siyasi ve İktisadi Görüşleri). Toplam 
543 sayfa olan bu eser, dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Ebu Zerr'in hayatı oldukça geniş bir şekilde ele alınmıştır. 
Şii kaynakların tamamen yok sayılması, bu bölümün en büyük eksikliği olmuş, 
dolayısıyla, daha önce ifade edilen çelişkili haber ve rivayetler problemi bu 
eserde de halledilmemiştiL 

İkinci bölümde Ebu Zerr'in siyasi görüşleri irdelenmiştir. Ebu Zerr'in her 
halife döneminde nasıl bir tavır içinde olduğu, bilhassa Hz. Osman ve onun 
Şam valisi Mu'aviye'ye karşı yönelttiği eleştiriler detaylı olarak incelenmiştir. 
Ancak, burada da Ehl-i Sünnet'in genel tavrına bağlı olarak, haklı haksız kate
gorilerine girmeden, tavsifı bir şekilde her iki tarafın görüş ve düşüncelerine 
yer verilmiş ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Üçüncü bölümde Ebu Zerr'in önceki bölümlerde anlatılan hayatı ışığında, 
mal, sermaye, özel mülkiyet ve sosyal adalet konularındaki görüş ve düşünce
leri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde, bilhassa Ebu Zerr'in görüşlerinin farklı 
bir ictihad olduğu göz önünde bulundurularak, ona bu ictihadlarında rehberlik 
eden ayet ve hadislerin her açıdan ele alınmış olması, oldukça tatmin edicidir. 
Ayrıca, yazar, bu bölümde Ebu Zerr'in görüşlerini Hz. Osman'ın mali politika
larıyla mukayese etmiş ve Ebu Zerr'in hatalı olduğunu ispat yoluna gitmiştir. 
Ancak, söz konusu ispat girişiminin ikna edici olduğunu söylemek güçtür. 

Dördüncü ve son bölümde ise, Ebu Zerr'in mal, sermaye, özel mülkiyet, 
eşitlik ve sosyal adalet ile ilgili görüş ve düşünceleri, çağdaş akımlarla muka
yese edilmek suretiyle, onun komünist, sosyalist gibi kalıplara sığmayacağı ve 
Ebu Zerr'i bu gibi ideolojilere yarnamanın ne derece yanlış olduğu izaha ça
lışılmaktadır. Diğer bir çalışma, Mahmud Şelebl'nin kaleme aldığı J:Iayatu Ebi 
Zerr adlı eserdir. Kitabın ilk baskısı 0976) doğrudan İştirakiyyetu Ebi Zerr 
(Ebu Zerr'in Sosyalizmi) başlığını taşıyor. Ancak, 1987'lere gelindiğinde 'İslam 
sosyalizmi' kavramı güncelliğini kaybetmiş olmalı ki, ikinci baskıda Ebü Zer
r'in Hayatı başlığı kullanılmış ve Beyrut'ta (Daru'l-Ceyl) basılmıştır. Kitap, ta
rih ve hadis kaynaklarından toplanan Ebu Zerr'e dair diyaloglardan oluşmak
tadır. Ebu Zerr'in, Hz. Peygamber'le, kendi arkadaşlarıyla, Hz. Osman ve 
Mu'aviye gibi muarızlarıyla yaptığı bütün konuşmalar, canlı bir diyalog üsiubu 
içinde verilmiştir. 31. sayfada "Sosyalizmin İlk Huzmele~i" başlığı altında, Ebu 
Zerr'e yön veren ayet ve hadisiere yer verilmiştir. Bilimsel bir çalışma olmadı-
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ğı için, kaynak değeri olmamakla birlikte, söz konusu diyalogların kaynakları 
bulunmak suretiyle yararlanılabilir. Zira bütün bu diyalog ve konuşmaları bir 
arada bulabileceğimiz başka bir eser mevcut değildir. 

Bir diğer çalışma ise, Muhammed Cevad Alu'l-Fak1h'in, Ebü ıerr el-Gıfari 
remzu'l-ya].<-a?a fi'ç/-ç/amiri'l-insani (Daru'l-Funun, Beyrut 1980) adlı eseridir. Şit 
bakış açısıyla, Şii ve Sünni kaynaklara müracaat etmek suretiyle hazırlanmış
tır. Yazar, kitabın giriş kısmında Ebu Zerr el-Gıfari biyografileri üzerine şu ifa
delere yer vermiştir: 

Ebu Zerr'in hayatına dair kaleme alınanlar yeteri kadar kapsamlı çalışmalar 
değildir. Bu konuda yazılan kitapları okudum ve gördüm ki, bazıları işin hi
kaye kısmıyla ilgilenmişlerdir. Bazıları Ebu Zerr'in hayatındaki devrimcilik 
yönünü öne çıkarırken, baziları da onu bir rahip ve mutasavvıf olarak tak
dim etmeye çalışmıştır. Bazılarında ise zenginlerden nefret eden, kin ve in
tikam peşinde koşan bir şahsiyet olarak sunulmuştur. Bütün bunlar, Ebu 
Zerr'in kişiliğinden çok, yazarların kendi düşüncelerini yansıtmıştır. 

Ne var ki, bu eser incelendiğinde, aynı eleştirilerin kapsamı dışında kalmadığı 
görülecektir. Şia'nın, Erkan-ı Erbaa'dan (dört büyükitemel sahabi)ıı biri olarak 
kabul ettiği Ebu Zerr el-Gıfarl, bu eserde, Şii görüşlerin bir öncüsü olarak ele· 
alınmıştır. Bir şahsiyerin Şii ve Sünni kaynaklara göre nasıl farklı anlatıldığını gör
mek için bu çalışmaya bakılabilir. Rivayetlerin iki mezhebin kaynaklarında nasıl 
farklılık arz ettiğini görmek bakımından bu eser faydalı bir çalışmadır. 

Ebu Zerr'in hayatını ele alan diğer bir eser, Muhammed All Esber'in, Hel 

kare'te Eba Zerr (Daru'l-Asale, Beyrut 1985ı) adlı çalışmasıdır. Kitap, sosyaliz
min kısa tarihçesini vererek başlar ve İslam'daki sosyal adalet fikrinin sosya
lizmle ilişkisini irdeleyerek devam eder. Sosyalizm ile 'İslam sosyalizmi' olarak 
adlandırılan düşüncenin benzerlikleri ve ayrıldıkları noktalar tahlil edilir. Ya
zara göre, bu ilişkiyi farklı boyutlarıyla ele alabilmek için, Ebu Zerr el-Gıfi
rl'nin hayatı üzerinde yoğunlaşmak kaçınılmazdır. 

All Esber'in bu çalışması, özellikle rivayetler arasındaki çelişkileri yakala
mak ve kendine özgü bir metodla çelişkilere işaret etmek açısından önemlidir. 
Yazar, tarihçilerio bu konuları naklederken içine düştükleri zaafların farkında
dır ve Ebu Zerr'le ilgili yazılan diğer kaynaklardan da yararlanarak, yer yer on
ları eleştirmiştir. 

Sonuç olarak, İslam tarihinin en temel kaynakları, Ebu Zerr el-Gıfari'nin ha
yatını bir bütün olarak doğru bir şekilde bize aktarmayı uygun görmemişler
dir. Modern zamanlarda yazılanlar ise, biri dışında, tarihi rivayetlerin çelişkile
rini görmezlikten gelerek, Ebu Zerr'i daha çok İslam sosyalizmine dair söylem
lere alet etmişlerdir. Ebu Zerr konusunda ciddi araştırmalara duyulan ihtiyaç 
devam etmektedir. 

ı ı Söz konusu sahabiden diğer üçü; Selman-ı Farlsl, Mikdad ve Arnmar b. Yasir'dir. 
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Çağdaş Siret Literatüründe 'Sol' Çizgiler 

M. HA YRİ KIRBAŞOGLU 
PROF.DR., ANKARA Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi 

I• slam'ın zuhurundan itibaren, Müslümanları en derinden etkileyen şahsiyet, 
kuşkusuz Hz. Peygamber olmuştur. Bu etkinin gücünü görebilmek için, ölü~ 

münden bu yana yaklaşık on beş asır geçmiş olmasına rağmen, onun bugün
kü Müslümanlar nazarındaki mevkiine bakmak bile yetecektir. Zira bugünün 
Müslümanları için de Hz. Peygamber, ilk Müslümanlar nezdindeki değerini ay-' 
n en korumaya devam etmektedir. Hatta tarihin ilerleyen dönemieriride ·bazı 
çevrelerde egemen olan ve bugün de varlığını sürdüren birtakım Peygamber 
telakkilerine bakılacak olursa; ona (sav.), ilk Müslümanlarınkinden çok daha 
mübalağalı bir değer atfedildiği ve bu mübalağanın, onu varoluşun k6zmikil~ 
kesi/mebdei olarak görme noktasına vardinldığı görülecektir. İlk Müslümanla
rın Peygamber telakkisiyle mukayese edildiğinde, sonraki dönem Müslümanhı
rının Peygamber telakkilerinin çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğu rahat~ 
lıkla ifade edilebilir. 

Kendisine iman etmiş olan mürninler üzerinde böylesi bir etki. bırakan Hz. 
Peygamber'in hayat hikayesi de, buna bağlı olarak H. II. yüzyıldan 'bu yan~ 
sayısız müellefata konu teşkil etmiştir. Geneldesire (ç. siyer) adı verilen bu li~ 
teratürün, ilk bakışta, onun doğumunda!'l ölümüne kadar hayatının bütün olay
larının kronolojik bir sıra içerisinde anlatılmasından ibaret olduğu; dolayısıyla, 
bu eserlerin müelliflerinin, olayların anlatımında herhangi bir rolünün bulun
madığı zannedilebilirse de, bu doğru değildir. Bilakis, Hz. Peygamber;inhaya
tını yazan her müellif, şu veya bu ölçüde kendisinden de bir şeyler katmıştır. 
Bu katkı, en azından, bazı rivayetleri esas alıp, bazılarını da gözardı etmek su
retiyle olabileceği gibi; özellikle tasavvufı çevrelerde görüldüğü üzere, tarihi 
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bir şahsiyet olan Hz. Peygamber ile hemen hiç alakası bulunmayan tarihüstü 
bir Peygamber tasavvuru yaratmak şeklinde de olabilmiştir. Batı'da İslam ile 
ilgili tetkiklerin ortaya çıkışıyla birlikte, yukarıda anlatılan bu sürece, Batılılar 
ve bilhassa oryantalistler de dahil olmuşlardır. Hz. Peygamber'in hayatına da
ir Batı'da yazılanlara bakıldığında, bu çalışmaların da, şu veya bu ölçüde, mü
elliflerinin kişisel katkılarının izlerini taşıdığı görülür. Bu durum, özellikle de, 
onların Hz. Peygamber'in hayatı ile ilgili 'yorumlar'ında ortaya çıkmaktadır. 
Kuşkusuz, İslam alimleriyle Batılı yazarlar ve özellikle de oryantalistler arasın
daki en temel fark, birincilerin Hz. Muhammed'i (sav.) bir peygamber olarak 
kabul etmeleri, buna mukabil ikincilerin ise bunu kabule genellikle pek yanaş
mamalarıdır. Bütün bunlara rağmen, günümüzde Batı'da yapılan siyer ile ilgili 
çalışmaların son derece ilgi Çekici zengin bir literatür oluşturduğunu kabul ve 
itiraf etmek durumundayız.ı Maamafih, çağımızdaki bazı gelişmelerin, aynı an
da hem Batılı hem de Müslüman kimi ilim adamlarının siyer alanındaki çalış
malarını benzer şekilde etkilediğini görmek de mümkündür. Bilhassa sosyaliz
min dünyada yükselen değer olduğu dönemlerde, Hz. Peygamber'in hayatının 
bu ideoloji açısından kaleme alındığı görülmektedir. Mesela Stalin dönemi Rus 
İslamologları, ilk dönem İslam hareketinin sosyal koordinatlarıyla ilgili çetin 
soruları ortaya koymak· durumunda kaldıkların da, Hz. İsa'ya yaptıkları gibi, 
Hz. Muhammed'i (sav.) de bir 'mit' olarak sunma yolunu seçmişlerdir. Ancak, 
Maxime Rodinson, çeşitli din kurucularının bu şekilde indirgemeci bir tavırla 
birer 'mit' olarak nitelendirilmesinin niçin en doğru Marksist yaklaşım olduğu
nu anlamanın zorluğundan bahsederken tamamen haklıdır.ı 

Keza, Sovyet Rusya'da profesörlük yapmış olan Arap Marksist Bendeli Cev
zl de, İngiliz mandası altında iken Kudüs'te Hz. Peygamber ile ilgili bir eser neş-

~ retmiş, bu eserinde İslam'ın zuhurunda rol oynayan tarihi güçler meselesini -ge
lişigüzel- ele almış, ama 'ilahi müdahele'den hiç söz etmemiştir.3 Bu arada, Grim
me gibi, Hz. Muhammed'in (sav.) öğretisinin tamamen 'sosyalist' karakterli oldu
ğunu ileri sürenler ile; İslam'ın zuhurunda, dönemin toplumsal yapısındaki eko
nomik gelişme ve bunun sonucu olan sosyal organizasyonun başrolü oynadığı
nı ileri sürdüğü için, W.M. Watt'ın -G.H. Bousqvet tarafından- "Marksizmin pis
kopos rahibi" şeklinde 'itham' edildiğini de kaydetmek gerekir.4 Arap dünyasın
da görülen Muf:ıammecl e§_-§.a'iru'l-a'?am (En Büyük Devrimci: Muhammed) ve
ya Muf:ıammecl rasülu'l-f:ıurriyye (Özgürlük Peygamberi Muhammed) başlıklı 
eserler de bu çerçevede zikredilebilecek çalışmalar arasında yer almaktadır.S 

ı Bu konuda bkz. Maxime Rodinson, "A Ciritical Survey of Modern Studies on Muhammad", Stu
dies on Islam içerisinde, s. 23-85. 

2 Agm., s. 28. 
3 Agm., s. 29. Rodinson, bazı, aşırı eleştirel Sovyet ilim adamlarının Kur'an'ı da pek güvenilir ka

bul etmediklerini söylemektedir (Agm., 120. dipnot). 
4 Agm., s. 46-47. 
5 Agm., s. 78, dipnot 148. 
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Yazarı Marksist olan veya Marksist, sosyalist, solcu bakış açısıyla yazılmış 
olan bu tür eserler içerisinde, ülkemizde en fazla bilinen ise, kuşkusuz, Mark
sist yazar Maxime Rodinson'un, Türkçeye Hazreti Muhammed şeklinde çevri
len6 Mahomet7 adlı eseridir. Ancak, en genel anlamda, İslam'ın, ezilenlerin ya
nında yer aldığına dair bazı atıflars dışında; keza, İslam'ın zuhurunda rol oy
nayan siyasi, ekonomik ve jeopolitik unsurlara dikkat çekilmesi hariç, eserde 
açık bir Marksist/sosyalist/solcu etki ve yaklaşımdan söz etmek hayli zordur. 
Hatta Rodinson'un Hz. Peygamber'i zaman zaman bir 'devrimci' olarak nite
lendirmesi9 bile, sol/sosyalist yaklaşımdan söz etmeyi mümkün kılmamaktadır. 

Belki de onun bu eserinde sol vurgu taşıyan en açık ifadeler şu sözleri ol-
sa gerektir: 

Allah'ın tartışma götürmez Kelam'ı olan Kur'an, gelecekteki kuşaklara, 
belirli bir. tarihsel anda adaletsizliğe ve baskıya karşı isyan duymuş ezik 
bir adamın mesajını aktarmaktaydı. Bu bulanık metinden yer yer, kudret 
sahiplerine savrulmuş küfür ve tehditler, insan için adalet ve eşitlik çağ
rıları fışkırmaktaydı. Ve bir gün başka adamlar geldi, bu sözleri alıp bi
rer silah yaptılar. Araplar, Avrupa'da sanıldığı gibi, dinlerini zorla kabul 
ettirmeyi hiçbir zaman denememişlerdir. 10 

Ve Araplaşmış olsun olmasın yeni Müslümanlar çok geçmeden Arap he
gemonyasını kaldıramaz oldular. Araplar'dan, Kutsal metinleri, Peygam
ber'in ve eski Arabistan'ın tarihini daha iyi öğrendiler. Arap filolojisini ve 
Müslüman teolojisini kurdular. Bağlı oldukları milletierin kültür hazine
sinden yararlanarak, fikirleri, teknikleri ve modelleri birbirine karıştırıp, 
İslam sanatını, İslam bilimini, İslam felsefesini ve İslam uygarlığını yarat
tılar. Bu kolektif yaratıma, eski ilkelliklerinden artık sıyrılmış olan Arap
lar da katılıyordu. Ama aynı Araplar, fethettikleri insanların kendileriyle 
eşit varlıklar olduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardı. Daha güzeli; 
böyle bir eşitliği zorunlu kılan ihtilalci hareketin zaferi, Araplar'ın bu 
halklar üzerindeki zaferini sağlayan aynı değerler adına başanya ulaşı
yordu. Bu ihtilalci hareketin bayrağı Kur'an, örneği ve kefili ise bizzat 
Peygamber' di. Ve yüzyıllar boyunca İslam'ı sarsan nice başka hareket de 
gene aynı kaynaktan güç alacaktı.ıı 

Hz. Peygamber'in hayatının sol perspektiften yapılacak bir yorumu, bilim
sel açıdan elbette her zaman tartışmaya açıktır; öyle de olmalıdır. Peki aynı şey 
statükocu yorumlar için de aynen geçerli değil midir? 

Eşitsizliklerin, adaletsizlerin, zulüm, işkence, sömürü ve istismarların 'küre
selleştiği' çağımızda, İslam'ın ve Hz. Peygamber'in sol bir yorumu, hem İslam 
dünyası, hem de bütün insanlık için yeni bir açılım sunabilir mi? Bu soruya ce-

6 İstanbul 1980. 
7 Paris 1961. 
B Age., s. 55, 69, 77. 
9 Age., s. 67. 
10 Maxime Rodinson, Hazreti Muhammed, s. 196. 
11 Age., s. 197. 



186 islamiyat v (2002), sayı 2 

vap vermek şu an için hem zor hem de bunun için vakit henüz erken. Bu so
nin un cevabı yerine geçebileceğini düşündüğümüz Rodinson'un şu sözleriyle 
sizleri baş başa bırakıyoruz: 

'İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Yaşayabilmesi için insana hiç olmazsa 
dünyadaki yeri ve rolü hakkında birkaç yönetici düşünce, yaşayışını dü
zene koyacak birkaç kural gereklidir. İnsan kitlelerine işte bu düşünce 
ve kurallardan kurulu, doyurucu bir sistemi, modern ideologlardan çok 
daha önce, din reformcuları ve peygamberler sunmuş bulunmaktadır. 
Modern mürninler (tabii bu arada Müslümanlar da), dinlerinde sadece 
ahlaki değer taşıyan buyrukları göz önüne alarak, fikirleri ancak ikinci 
dereceden önemli birer sembol gibi saymak eğilimindedirler. Modern 
Müslümanlar için Muhammed, her şeyden önce kendilerine adaletli, dü
rüst ve iyi olmalarını emreden.adamdır. Bu görüş açısını da değerlen
dirmek gerekiyor. Gerçi bu talebin tarih boyunca sık sık kurulu düze
ne uymayı, dolayısıyla da adaletsizliğe boyun eğmeyi mazur gösterme
ye yaradığını ispatlayabiliriz. Bugün, artık daha açık, akıldışı tabulara 
daha az bağlı bir ahlak anlayışını tercih ettiğimiz; özellikle de bize mi
tolojik gözüken fikirleri geçersiz saydığımız da doğrudur. Ama unutma
yalım ki bizim, o daha açık ahlakımız ve dünya hakkındaki daha doğ
ru düşüncelerimiz; adalete, barışa, nispeten doğru dürüst bir ömür sü
rebilmek için en ilkel diiektiflere ve şu fani hayatiarına bir anlam ka
zandıran basit fikirlere susamış büyük kitlelere yüzyıllar boyunca ula
şamamıştı. Kaldı ki bizzat şu kendi ~ağımızda en açık prensiplerden ve 
en bilimsel şekilde işlenmiş en doğru verilerden yola çıkarak doğup ge
lişen ideolojiterin de, çok geçmeden kendi 'mit'lerini, kendi haksızlıkla
rını ve kendi dartıklarını yarattığını gördük. Demek ki, milyonlarca in
sana hayat nedeni sunmuş olan ve -gelecek hakkında küçük bir tah
minde bulunmamıza izin verilirse- daha da uzun bir süre, belki deği
şik bir şekilde, gene milyonlarca insana )ı.ayat nedeni sunmaya devam 
edecek olan geçmişin ideolojilerine karşı bunca sert ve kibirli davran
maya pek öyle hakkımız yoktur. Tam tersine, bu derece önemli bir rol 
oynamış sistemlerin kurucularının ve bu arada Muhammed'in, büyüklü
ğünü açık yürekle teslim etmemiz gerekiyor.ıı 

12 Age., s. 200. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15-18 Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul'da 
Güncel Dinf Mesele/er İstişare Toplantısı adıyla, geniş katılımlı bir toplantı gerçek

leştirildi. Toplantıda ele alınan konular, ortaya çıkan sonuçlar, kamuoyuna yansıma bi
çimleri, dikkat çekiciydi. Diyanet'in kurumsal düzeyde dini sorunlara sahip çıkma giri
şimi olarak değerlendirilebilecek bu toplantının farklı yorumlamalara imkan veren zen
gin çerçevesine, bu nedenle dikkat kesilmek gerekir. 

Türk modernleşme projesinin 'din'le, kurumsal düzeyde kurduğu ilişki, öteden beri 
belli bir mesafeyi koruyarak seyretmektedir. Başlangıçta, Cumhuriyet yönetiminin, ka
musal alandaki dinsel nitelikli tartışmalara pek katılmadığı, hatta bunlar karşısında Di
yanet'in konumunu tahkim etme gibi bir kaygıya da pek sahip olmadığı açıktır. Rejimin 
geleceğine ilişkin kaygıların artması, siyasallaşma riski taşıyan konuların üstüne gidil
mesi konusunda devlet aygıtını Diyanet'le daha organik bir bütünlüğe zorlamıştır. Bu 
bağlamda, 70'li yıllarla birlikte yoğunlaşmaya başlayan kısa vadeli dinsel tartışmalar, 
sistem eleştirisini dinsel argümanları yardıma çağırarak gerçekleştirme arzusundaki ar
tış ve dini toplumun hissedilir varlık talepleri, Diyanet'in anayasal düzeydeki sorumlu
luklarının giderek daha açık bir şekilde vurgulanmasına neden olmuştur. 

Yönetim erki açısından net bir güvenlik arayışının, uluslararası sistemden, yeni dün
ya düzeni arayışlarından bağımsız bir şekilde seyredebileceğini düşünmek neredeyse 
imkansızdır. Bu beklentiler içinde, gündelik hayatın, modernleşme sürecinin ürettiği so
runlardan yola çıkılarak yeniden tanzimine ilişkin toplumsal beklenti ve arayışlar, her 
düzeyden söylem ve kabullerin yeniden canlanarak varlık bulmasına zemin hazırlamış
tır. Daha başından beri Türk modernleşmesinin, dinle ilişkisi söz konusu olduğunda or
taya koyamadığı sıcaklık, muhalif dini söylemlerin kaygı verici bir cereyana dönüşme
sine her zaman imkan vermiştir. Yanı sıra, dinsel hayatın sosyal resimleri devlet tara
fından uzunca bir süre soğukkanlı bir şekilde ele alınamamıştır. Bu kayıtsızlık, bir yan
dan 'sıradan' ve 'aykırı' dinsel örgütlenme ve taleplerin önünü açarken, bir yandan da 
dini otoritenin el değiştiren varlığı, devletin din konusundaki meşruiyetçi statüsünü tar
tışmaya açmıştır. Bunu besleyen gelişmelere paralel olarak, sık hatırlanan 28 Şubat sü
recinde de dini hayatın değişik boyutları, açık bir blokaj ve sıkıştırma altında, kendi du-
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ruşlarıyla ve varlık dilleriyle sıkı bir hesaplaşmaya yönlendirilmiştir. Bu gidişanan Di
yanet'in de kendi payına düşen sorumlulukları alması beklenmekteydi. 

Çok kere sivil inisiyatifin dünyasında filizlenen tartışmaların verimlilik ve etkileme gü
cü, anlaşılır geleneksel tutumlardan kaynaklanan gerekçelerle, sürekli olarak kendi doğal 
mecrasını terk etmek zorunda bırakılmıştır. Bu nedenle, din konulu arayışların da, sonun
da devlet merkezli bir arayışın içinde yerini alması, Türkiye için pek şaşırtıcı olmamalı
dır. Din in devletle organik ortaklığının tarihselliği, modem Cumhuriyet'in kazanımları için
de de pek ciddi bir değişikliğe uğramamıştır. Verili dinin devletle anlaşılır ortaklığı, dev
let-toplum bütünlüğünün kıyınetine dikkat etme konusunda çok kere belirleyici olmuştur. 

Esasen, Diyanet'in, toplumun dinsel sorunlarına sahip çıkmasının bir göstergesi ola
rak da anlaşılabilecek bu toplantı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle ilahiyat fakültele
rine mensup akademisyenleri ortak bir kriz kataloğu üzerinde düşünmeye zorlaması açı
sından son derece önemli bir gelişmedir. Hatta bunun, bir yönüyle de, toplumsal yapı 
içinde ortada gezinen pek çok soru ve kaygıyı dağıtmaya yönelik stratejik bir adım oldu
ğu düşünülebilir. Anlaşıldığı kadarıyla, Diyanet, bir ön araştırmayla, toplumsalın dinsel ta
ı .. ·;>kı ın i, aktüel dini sorunlarını topariama ya çalışmış; bu konularda ortalıkta gezinen ve 
uzun vadede birlik ve beraberliği parçalama hissi uyandırabileceği açık kimi fikir ve 
doktrin akışlarını kontrol altına almayı hedeflemiştiL İstişare toplantısının temel amacı, da
ğılan dinsel havayı ve bundan doğan parçatarımayı kapsamlı bir şekilde gözlem altına al
mak ve kendi resmi rolünü dikkate alan bir duyarlılıkla bu zemini analiz etmektir. Med
ya aracılığıyla yoğun bir şekilde dillenen farklı dinsel kabuller, dini cemaatler arasında 
varlığını koruyan rekabet ortamı, giderek daha derin kopuşların kapısını aralayan iletişim 
zayıflığı, mill! birlik ve bütünlüğün olmazsa olmaz temel parçasını oluşturan dinin konu
munu belirsizliklere sürüklemiştir. Batılılaşma süreci ve kendine özgü modernleşme de
neyiminin ortaya çıkardığı yeni bölünmeler, yöneticilerin çok kere dinsel erki zayıftatan 
siyaset tercihleri, kamusal hayatta kendine ayrıcalıklı bir yer edinme şansına her zaman 
sahip olabilen retorik tartışmaları ve elinin toplumsal belirleyicilik özelliğinin giderek za
yıflatılması gibi hususlar, hemen ilk elden problemler arasında yer almaktadır. Ulemanın, 
rol ve statü farklılaşmalannın yarattığı belirsizlik içinde kaybolan imajı, bilginin kontrol 
ve üretim katmanlarının çoğalması, söz ve zihin patlamasının ürettiği kargaşaya dahil 
olan siyasi talepler, giderek dini hayatın sınırlarını da verimsiz bir düzeye dönüştürmüş
tür. Dinin öngörülen konumunda ortaya çıkan değişim, sosyal sistemin korunması açısın
dan bakıldığında, her şeyden önce onu biçimlendirme arzusunda olan devletin derin kay
gılarını da kamçılamaktadır. Türk Müslümanlığı, Türk dini, resmi İslam, heterodoksiyle 
buluşma gibi değişik varyantlarıyla gündeme gelen bu arayışların biçimlendirdiği karma
şık desenler, Diyanet'in daha temelli ve ısrarlı politik inhisarıyla kontrol altına alınmak is
tenmiştir. Belki de Diyanet, söz konusu sorunların kökenierini ortaya çıkarma ve gerekli 
önlemleri alma konusunda sahip olduğu enerjiyi ilk kez devreye sokmaya çalışmıştır. 

'Güncel Din! Meseleler Toplantısı', biristişare düzeyinde tutulmuş; böylelikle de, bu
nun içerdiği bir paylaşıma ve görüş alış verişine imkan sağlanmıştır. Toplantı öncesin
de katılımcılara duyurulan çalışma planının da yarısıttığı gibi, organizasyonun öncüleri, 
bu buluşma aracılığıyla, toplumun din! sorunlarını masaya yatırma arzusunu teyit etmiş
lerdir. Bu bağlamda, "din! metinlerin doğru aniaşılıp yorumlanmasında gelenekçi ve mo
dernist yaklaşımlar ve toplumsal yansımaları", "çağdaş dünyada kadın problemleri ile 
ilgili din! tartışmalar", "hac ibadeti ile ilgili tartışmalar", "ibadetler ile ilgili güncel tartış
malar'' başlıkları altında dört ayrı oturum gerçekleştirilmiştir. Spesifik konuların yarattı
ğı tartışmalar bir yana bırakılırsa, aslında temel konunun, dini metinterin doğru anlaşı
hp yorumlanmasında düğümlendiği açıktır. Çünkü bu durum, nihayetinde bir metodo-
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loji sorunudur ve Diyanet, Kur'an ve Sünnet'in doğru anlaşılınasına ilişkin olarak taşı
dığı temel kaygısını, bu toplantıların merkezine yerleştirmiştir. Böylece, problematiğin 
kökeninde, anlama ve yorumlamaya ilişkin metodolajik sorunların yattığına zımnen dik
kat çekilmiştir. Gerçekte, Diyanet'in altını çizdiği ve üzerinde tartışılmasını istediği ko
nular, profesyonel bir emeğin tasarrufudur. Projeyi çerçevelendiren irade, hem metodo
lojik hem de pratik gerilimlerin farkındadır ve bu sorunları açığa çıkaracak, aniayacak 
ve tartışacak bir müzakere ortamı için elinden geleni yapmıştır. 

Ne var ki, ortaya atılan bu sorunların mevcut akademik zihniyetle ele alınmasını dü
şünmek, bunların halihazırdaki müktesebat içinde tartışılmasını beklemek, çok fazla 
iyimser olmayı gerektirir. Katılımcılar kendilerini ortaya koymuş; akademik alanlarına 
olan ilgilerini, Müslüman toplumun ortak problematiği ekseninde yeniden üretmek zo
runda kalmışlardır. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan ve ilahiyat fakültelerinden katılan 
üyelerin, toplantıların en sıcak anlarında bile birbirlerini doğru anlama konusunda de
rin sıkıntıları olduğu açıktı. Bilme, bilgilenme, dert edinme, tartışma ve ortak bir kara
ra varma gibi hususlarda hemen her kertede karşımıza çıkan geleneksel tekelüzeliğin 
ve gelişigüzelliğin, bizim fiili durumumuzda da bir yansıma bulduğunu belirtmek gere
kir. Derinlemesine ele alınması gereken pek çok konuda, pragmatizmden beslenen zi
hinsel yaklaşımların, nasıl da kolayca, hazirunu etkisi altına alabildiğini gözlemlemek 
hiç de zor değildi. Mevcut problemleri, örneğin, fıkhi tartışmaları "bilimsel yöntem"le 
ele alma çabasının kendi içinde taşıdığı paradoksal durumlar, çok kereler rahatlıkla göz 
ardı edilebilmiş; din. bilim, felsefe, modernlik, laiklik gibi konuların aleladeliğe teslim 
edilme şansı hep yüksek olabilmiştir. Bu nedenle, mevcut birikimin, ilahiyatçıların bir
birini anlama ve kavrama konusunda olduğu kadar, genel tartışmalara dahil olma ko
nusunda da açık bir zayıflık taşıdığını, hatta birbirinden kopuk bir şekilde seyrettiğini 
ifade etmek gerekir. Aslında, Diyanet'in bu girişimi, pek çok açıdan olumlu sayılabile
cek bir girişimdir. En azından, Türkiye'nin dini birikimi, dini bilgi kodları, paradigmatik 
tartışmalara vukCıfiyet, sosyal nitelikli dinsel taleplerin okunması, Diyanet'in reel-politik 
konumu gibi konularda esaslı bir analize imkan vermiştir. 

Çağdaş İslami yaklaşımları hazır bir öfkeyle ele alan akademik zihniyet kadar, gele
neksel birikimi sürekli aşağılamayı meslek edinmiş akademik zihniyet de bu ülkenin di
ni bilançosunun bir gerçeğidir. Garip olan, bu yaklaşımların ikisini birden akademik sa
yan bir buluşmanın, nasıl olup da bugüne kadar hiç sorgulanmadan, üstelik onca tealo
jik birikimin kıyısında kendine bir iktidar alanı bulabildiğidir. Açıkçası, dünya ölçeğinde 
ilahiyat birikimimizin gözden geçirilmesi için bu toplantı iyi bir başlangıç sayılabilir. Sağ
lıklı her analiz denemesi, çoğunlukla böylesi bir kuşatmanın kontrolü altında tezini yut
kunmaya mahkum olmuştur. Gerçi, sıkı bir konuşma pratiği gerçekleşmiştir; ama bunun, 
politik manevra kabiliyetlerini alt üst eden entelektüel bir uğraşa dönüştüğünü düşün
mek her zaman mümkün değildir. Örneğin, modernliğin yarattığı fiili' durum içinde ken
disine bir yük olarak bakılan kimi dinsel argümanları, farklı mülahazalarla reddetme 
noktasına gelmek söz konusudur. Öte yandan, elinin retorik kaybı da had safhadadır. 
Bugünün dindarlığını resmetme çabası, neredeyse fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Modern 
dünyada dinsel argümanların, kendini yenileme ve hayat bulma çabasının Türkiye'deki 
izdüşümü hala hayal kırıcıdır. Gerçi Diyanet, bir yandan bu durumun keşfini öncelerken 
bir yandan da bütün bu sorunların giderilmesi için bir çerçeveye ihtiyacı olduğunu sü
rekli vurgulamıştır; ama çok iyi biliniyor ki, genel olarak Türkiye örneğinde, başından 
beri bugüne yön veren değerlerin analizi gecikmiş, elinin dünyaya bakışı neredeyse göz 
ardı edilmiştir. Şimdi, mevcut bir tıkanıklığın giderilmesine ilişkin arayışlar kendini gös
termektedir. Aslında bu faaliyete sinen ruh halini gözardı etmemek gerekir. Dine, yaşa-
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dığımız hayat içinde uygun bir yer bulma konusunda açıkça netarneli sayılabilecek yak
laşımları aşmak ve sağlıklı çözümlernelere bir meşruiyet kazandırmak söz konusudur. 

ileride, 'Tarabya buluşması' olarak da andabilecek olan bu toplantıda ortaya çıkan 
asıl görünüm, istişareyi gerçekleştirirken, modern gündelik hayatın işleyişine ilişkin ve
rilerin sürekli ihmal edilmesidir. Gerçek hayatın dinsel bir gözlemine ihtiyaç kaybolmuş 
değildir. Bunu genelleştirmek yersizdir; ancak, gelenek ve modernlik konusunda bile aşı
rı hassas bir vurgunun, kapanış bildirgesine yansıması şaşırtıcıdır. Oysa, geleneğin de, 
modernliğin de kendi imkan dünyasından söz edilebilir ve anlamaya dayalı gücümüz 
hangi epistemolojik dünyaya ait olduğumuzia yakından ilişkilidir. Epistemolojiye ve pa
radigma dönüşümünün gerçek yansırnalarına kapalı bir ilahiyatçılık formasyonunun, is
tişareyle şimdilik neleri halledebileceğini kestirebilmek her hillde güç olmalıdır. Öte yan
dan, din dünyasının yeni aktörlerinde, sosyal bilimlerin kurucu jargonuna teslim olmuş 
bir retoriğe sık sık tanık olunmaktadır. Kendi doğalarına ilişkin bir söylemsel analizi din 
dünyasının gerçekliğine transfer etme girişimi, her zaman, olumlu çözümlernelere fırsat 
vermeyebilir. Nitekim, dinin kurumsal ve sosyal bilimsel bir alan olarak algılanması, bi
lim felsefesinden de kendini uzak tutunca, ortaya çıkan asıl resimler üzerinde oynana
bilmekte, istenilen sonuçları elde etmeye yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, sorunları önceden gözlemleme, kestirme ve önlem al
ma yerine, onları, kamuoyuna mal olduğu biçimiyle karşılayarak ele alma çabası, gele
neksel fetva mekanizmasının işleyişini hatırlatmaktadır. Böylece, gündelik hayatın türlü 
manipülasyonları içinde dinsellikten sıyrılma imkanı bulabilen pek çok konu, tekrar es
ki haline, kontrol edilebilir boyutlara çekilmektedir. Hayatın seküler bir tasavvurla dü
zenlenişinin yarattığı parçalanma içinde dinin sınırlarında ortaya çıkan geri çekilmeler, 
ister istemez, dinsel yaklaşımların da yeni bir sunumunu zorunlu kılmıştır. ilahi olanla 
beşeri olan arasındaki ayınma aşırı bir vurgu yapılmasının arkasındaki temel saik, bel
ki de, bu ayrışmaların zorunlu bir sonucudur. Ayrıca, dinsel birikimin yeni sorular kar
şısında tatminkar bir cevaplama stili üretemeyişinden duyulan tereddütler de, dini dün
yanın zihinsel haritasının altüst olmasını hızlandırmaktadır. 

Bu ve benzeri sorunlu koşullar altında, acaba Diyanet, mevcut birikimini nasıl ka
nalize edebilir ve ilahiyat dünyasından elde edebileceği katkıyı ciddi bir verime nasıl 
dönüştürebilirdi? Belki de asıl sorun, bu katkının niteliği üzerinde düğümlenmektedir. 
Diyanet, bu toplantı aracılığıyla toplumdaki dini sorunların üstesinden gelebileceğine 
ilişkin bir yargıyı güçlendirme imkanı bulmuş; ilahiyatçılar da, Diyanet'in fiilen yaşadığı 
gerilimi birinci elden öğrenme imkanı bulabilmişlerdir. Türkiye'nin dini birikiminin des
teğine sahip olduğu izleniıni veren Diyanet, kamu oyu önünde gerçekleşen tartışmala
rın yaratabileceği parçalı havayı, yeni bir yetkiyle donanmış olarak dağıtmak istemiştir. 
Öte yandan, ilahiyatçılar da, öteden beri karşı durduklarını varsaydıkları farklı söylem 
ve analizlerden haberdar olma imkanı bulabilmişlerdir. Ayrıca, toplantıyı sahiplerıerek 
bu girişimin tamamen kendi vurgularının üzerine inşa edildiğini sürekli olarak dekiare 
edenler veya toplantıyı bir tahrip şı1rası olarak yansıtanlar, müzakereyi deruhte eden 
derin ınuhayyileyi doğru okuyaınamanın ürünü olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, esaslı bir ınüzakerenin, belki, toplumun gerçek dünyasını keşfetme 
üzerine inşa edilebileceği, böylece bu müzakere sayesinde anlaşılmış olmalıdır. Ancak 
toplumsalın kıymeti üzerine kurulacak bir söylemin, yeni ve anlaşılması emek isteyen 
problemleri nasıl göğüsleyeceğinin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesine bıra
ktiamayacak kadar önem arz ettiğini, artık, ilahiyatçılar da itiraf etmek durumundadır
lar. Bu toplantıların devamlılığı, yeterli bir anlayışın ortaya çıkışını güçlendirebilecek im
kanları her zaman yaratabilecek tahayyüle sahip olacaktır. 
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Tarabya Ruhu, Dinin Bir Açılımı ve 
Ulemanın Paradigmatik Bir İttifakıdır! 

SADIK KILIÇ 
PROF.DR. ATATÜRK Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi 

Şüphe bir nura doğru koşmaktır 
Hakkı tenvir ııkul için haktır 

I• nsanlığa, bir aydınlatıcı, varlık boyutumuza bir pencere olarak verilmiş olan 'evrensel 
din duygusu', sistemli olarak ve bir çerçeve içinde, Kitaplara yoğunlaştırılmıştır ve bir 

elçi vasıtasıyla bize iletilmiştir. Aşkın bir hakikatler göğünden, biz zamansal ve tarihsel 
varlıkların düzeyine inmiştir.Bu iniş, bilinç ötesi bilinmezliği içinde süreduran varlık ve 
varoluş için, bir 'ışınım', bir kırılma ve bir kopma anını işaretler; bu meta-kozmik olay, 
artık, oluş ve insanlığın uğultu ve kıvrımlarının her noktasını ve anını etkisi altına alacak 
olan 'din'in, Allah'tan koparak insana mal oluşudur; dlnu'llah'ın, 'dlnu'n-nas' oluşudur. 

Bir bakıma 'din', bizi· aşan, fakat bizi hedefleyen, aşkın ve ilahi objektif şernaların 
gökten kopmasıdır; veya ilahi aşkınlık ve saflık rahminden, 'bura'ya; biz fani, sonlu ve 
nisbi varlıkların evrenine doğuşudur. Doğan yavrunun, özünde ve genetik kod dünya
sında tevarüs ettiği nitelikleriyle birlikte, esas şekil, özsel yapılanış ve oluşumunu dış 
dünyada kazanması gibi, din ve onun okumalar şeması olan metin de, nihai anlam ve 
formunu, insanilik sferinde kazanmaktadır. Burada vücuda gelen çocuk, artık nasıl bir 
fötüs (cenin) değilse, insana ulaştırılmış metin de, artık, ilahi, mutlak, aşkın, insana uzak 
ve duyarsız değildir... Ustasının elleri arasında sonsuz biçim almaya istidatlı bir çöm
lekçi çamuru gibi, insanlık kervanının yürüyeceği yolların kıvrımlarına, jeolojik ve to
pografik niteliğine, yol ve yolculuk koşullarına, iklim şartlarına vs. göre değişik, farklı 
suretler almaya hazır bir özdür. .. 

İlahi ontolojik Varlık'ın, kudret eserleri ve bilgi incelikleriyle, varlık alanlarının her 
noktasına nüfUz etmiş olması nasıl 'Kendisi'nden bir ifşa ise, artık, 'insanın malı olan 
ilahi yorumlar şeması', yani metnin tek bir biçime veya sınırlı görünümlere hasredilme
mesi de, onun özündeki ilahi sonsuzluk istidadının bir ifşası ve izharı olacaktır. Salt top
lumsal olana indirgenmiş, şekli, hukuki bir mekanikleşmeye karşıt bir tavırla, iman ha
lindeki kalbin, sınırsız bir ufl{a, inanç evrenine doğru kanat çırpması... 

Tarihsel uygulama ve toplumsal biçimlenmelerini, kendi 'dönemsel gelenek'lerinin 
artık güneşi solmuş dünyasında bırakarak, dinin temel metnine, yeniden oluşan nebü-
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!özler, açılım ve cömertlik simgesi yediverenler, mevsimler üstü rayiha neşreden güller 
perspektifinden yaklaşmak. .. Güneşin ısı ve ışığının, her mevsimde, farklı coğrafyalar
da, oralara özgü ürünler oluşmasına katkı sağlaması gibi, sonsuz kaynaklık değeri olan 
metnin, yani velud Kur'an'ın, her zamanda, her mekanda, her durumda yeni ürünler, 
buralara uyumlu değer ve biçimler meydana getirmesi de öyledir. Biçimler değişse bi
le, tat ve renklerin oluşması nasıl varoluşsal olarak güneşin ışığı ve ısısına bağlıysa, bu
rada da, uygulama ve görünüm farklılaşsa da, onu oluşturan ruh ve öz aynı olacaktır. 
O halde, Kur'an ismiyle bize sunulmuş bu yorumlar şemasını, bu bağlamda şöyle ta
nımlayabiliriz: Sisler veya birtakım gölgelerle gözden kaybedilemeyen öz ... Varlık için 
salt fayda menbaı; anlam okyanuslarının, yer yüzü faunalarının güneşi... Lafızlarıyla ke
sintisiz ışınım halinde olan ilahi ısı, ışık ... 

Tarabya 'İctimaı'nda varlık kazanan dinl-entelektüel doku, vahiy metni ile onun en 
üst düzeyden bir ilk yorumu olan nebevi sahih bilgi ve uygulamaları; ne denli modern 
ve seküler bir dünyada yaşıyor olursa olsun, diniyle bağlarını sürdürmek, içsel alemin
de olup bitenler ile nesnel dünyasında onu kuşatan durumlara dininden bir referans 
bulmak isteyen insanımıza yeniden ve derinden bir kez daha ulaşma ve onunla buluş
ma heyecanıydı. Bütün kaygı katmanlarının ötesinde, bireylerin en mahrem dünyaları 
ile ritüellerinde dinine bağlılık duygusu ve sevincine, temel metin eksenli olarak, 'kog
nitif karakterli' destek sağlamak ... insanımızın profan bir yaşamla iç içe bulunma ger
çeği karşısında, dinin, huzur ve esenlik, mutluluk ve hoşnutluk sağlayan esintisine hep 
yakın durduğu, uzak olmadığı gerçeğine bir ışık tutmak ... 

Tarabya 'İctimaı', bir Konsil değildi; ama bilimsel şevk, motivasyon ve hedefleri ba
kımından da, geçmişin değerlendirilişi ile geleceğe yönelik çok büyük etkiler bırakacak 
çaptaydı. Burada, belki her ilim mahfilinde kolayca ve hür biçimde ifade edilemeyen 
dini, ilmi ve fikri niyetler izhar edilmiş; en üst düzeydeki özgürlük ortamında düşünce
ler, öneriler, eleştiriler, beğeniler dile getirilmiş; savunular veya reddiyeler yapılmış; bü
tün bunlara karşın, herkes tek bir ruh etrafında bir araya toplanmıştır. Farklılıkların, 

hatta aykırılıkların, ayrıştırıcı değil, en sağlıklı birleştiriciler olduğunun dini, entelektüel 
keyfine varılmıştır. 

Tarabya İctimcı'nın I. Komisyonu, özellikle usul arayışları ve tartışmaları ile, klasik 
kaynakların değeri konularında, 'bilgi değeri' yüksek, bilimsel özgünlüklere işaret eden 
konuşma ve tartışmalara, dolayısıyla büyük zenginliğe tanıklık etmiştir. Yoğun dini, ilmi 
bir ritim içinde, kimi zaman anlam ve anlama sorunlarına da değinilmiş; farklı eğilim ve 
görüş sahipleri arasında, kısmi de olsa, ümit bahşeden yakınlaşmalar meydana gelmiştir. 

Bir yanda, önceki yorum mirasına ve onu esasta gözetmeye vurgu yaparak, "Kur' an, 
başta anlaşıldı ve uygulandı. Bu, usul-i fıkıh ile uygulandı. Sonraki usuller bunun bir 
açılımı olabilir" (Prof.Dr. Hayrettin Karaman) diyen görüş; diğer yandaysa, eksen ola
rak anlayan ve yorumlayan 'özne'ye, insana vurgu yapan; özellikle de 'metni okuma'da 
literal yaklaşıma değil, anlama ve yorum sürecine, 'özne'nin durumuna vurgu yapan ta
vır.. "Kur'an bir hidayet, bir irşad kitabı... Bundan sonrası bize kalıyor. Bir noktada, 
Kur'an'ın işi hidayet" (Doç.Dr. Hasan Elik) ... 

I. Komisyon'un en önemli misyonu, yöntem konusundaki tartışma ve arayışları yüz 
yüze, masaya yatırmak; görüş sahiplerini, bilimsel medeni cesaret atmosferinde karşı
laştırınak olmuştur. Ve bilhassa, yöntem tartışmalarında odakta yer alan nesne; metin, 
yani Kur'an, konumlandırma yönünde içten fikirlere sahne olmuştur. Metin merkezli an-
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lama sürecine karşılık, özneye ve onu kuşatan tarihin etkin gücüne vurgu yapan söy
lem, örneğin, Kur'an'ı okumayı, onu 'anlamak'la özdeşleştirir: "Kur'an, telaffuzu istemi
yor, tedebbürü istiyor. .. " ve şöyle sürdürür: "Kur'an, Hz. Muhammed'in beşerTliğine dik
kat çekiyor; ki, böylece de, nasuti ile lahutinin arasını ayırt etmek istemiştir ... Kur'an 
bana, Peygamber'i ilahiaştırma diyor. .. " (Prpf.Dr. Yaşar Nuri Öztürk). 

Komisyonda, metin içi delaletler ve nebevi bilgi kaynaklarından mutlaka yararlanıl
ması gereğine yapılan vurgunun yanı sıra, metni anlama ve ondan kimi çözümlemeler 
çıkarmada insani-ictimai koşulların baskın rolü üzerinde, özellikle duruldu. Allah'tan ko
parak insana gelen 'metni' anlamlı kılınada insanilik ve görelilik faktörünün olmazsa ol
maz konumuna dikkat çekildi. Bu doğrultuda, bir sosyolog, "Vahiy, toplum içinde haya
tiyet bulmuştur. Bunun ne kadarı ilahidir, ne kadarı beşerldir; bunu ayırt etmek lazım" 
(Prof.Dr. Hüsnü Ezber Bodur) açıklamalarıyla, anlamın oluşmasında, mutlak olanın, gö
reli ve insani olanla kaçınılmaz buluşmasına bakışlarımızı yöneltirken, başka bir yorum
cu da, 'anlamın antropolojik karakteri'ne daha kesin ifadelerle işaret ediyordu: "Bugün 
anlam konusunun ne olduğunun sorulması lazım. Anlama konusu değişkendir, izafidir. 
Biz Kur'an'a kendi düşünederimizi yansıtıyoruz" (Prof.Dr. Salih Akdemir) ... Özellikle di
lin, sosyal ve insani bir üretim olması, bu varoluşsal özellik sebebiyle de, ne kadar me
tinsel görünse de, yoruma yansıyan insanilik boyutunun ağır gövdesine işaret eden gö
rüş, bilhassa tarihselliğe vurgu yapan şu kabil açıklamalarla kendisini daha güçlü hisset
miştir: "Kur'an evrenseldir, tarih üstüdür; Allah'ın mutlak talepleri olduğu için, mutlaktır. 
Ancak nüzul ve zuhur olayıyla, mutlak olan izafileşmektedir. Bu nedenle de, bir çeşitli
lik ve ayrışmaya götürmektedir. [Bu itibarla] hüküm, Allah'a ait olmadığı, değişken tabi
atlı topluma ve insana ait olduğu için, değişmez değildir!" (Doç.Dr. Ömer Özsoy). 

Komisyonun, kimi zaman yarım ağız belirtiise de, herkesin üzerinde esintisi hissedi
len kahraman ve etkin kavramı, "öznellik ve tarihsellik çift kavramları"dır ... Sonuç Bil
dirgesi'nin, "Dini metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında öznellik belli ölçüde ka
çınılmaz ise de, metinlerin lafzi delaleti, İslam toplumlarının tarihsel tecrübesi ve bu tec
rübenin ana gövdesini oluşturan icma anlayışı, bu öznelliği en aza indiren unsurlar ola
rak görülmelidir" [Madde-3] hükmü, her ne kadar, bu etkin kavramlar için frenteyid ve 
kısıtlayıcı ibareler olarak yer almışsa da, aynı zamanda, zımnen, bundan sonra rüzgar
ların hangi yönden daha kuvvetli eseceğinin de kuvvetli bir ön habercisi durumundadır. 
Bu madde, icma hakkındaki, gerçekten yansız olarak incelenmeye değer olan şu son de
rece teknik ve makul eleştiriye rağmen, uzlaşı ruhunun da boyutlarını göstermek üzere, 
burada yer alabilmiştir: "Tarih içinde icma, konsilciliğe dönüştürülmüş ... sükGtl icma; ko
nuşmayan insan düşüncesini nasıl söylemiş olur?!" (Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk). 

Büyük Tarabya Oteli'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğündeki bu toplantı, 
bir öncü hareket yapılanışıyla, bu ana değin gözlenmeyen bir istem koymuştur ortaya ... 
Bu, geçmişin fısıltılarına kulak kabartmakla birlikte, "kutsal metinleri aktüel hale getir
mek ve dine sıkı saygıdan hiçbir zaman vazgeçmeksizin, [onu] çağın hayatını yaşama 
arzusuna uyarlamak"l, insan talepleri karşısında din! duygu ve bilinçlenmeye bir soluk 
olma istemidir. Bir yorumcunun kullandığı sözcüklerle söylenirse, Kur'an'ın bugün için 
bizden ne istediğini anlamak: "Kur'an'daki ifadeler ve hükümler, 7. yüzyılda muhatap-

1 jean Servier, du Talnıud ala Refomıe, Histoire de l'Utopie, İdees, Gallimard, 1967, s. 88. 
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lar için son derece anlaşılır ve anlamlıdır. Bizim içinse, Kur'an'ın bizden ne istediğini 
bizzat biz öğrenmek zorundayız ... " (Doç.Dr. Ömer Özsoy). 

Kur'an metninin, söz olarak sabit ve değişmez olmasına karşın, muhatabı olan in
sanın varoluşsal bakımdan sürekli değişen bir konumda oluşu, Kur'an metnindeki bil
dirimleri anlamaya, değişken ve dinamik bir yöntemle yaklaşınayı gerekli kılmaktadır. 
"Bir yandan O'na hizmet için bu dünya hayatını yaşarken, diğer yandan da mümkün 
olduğunca O Allah'ın dinine saygılı kalmak"2, şeklinde ifadesini bulan derin bir niyetin 
beslediği ve yönlendirdiği bir dinamizm ruhuyla ... Bu yaklaşım, kanımca, güçlü ifadesi 
ve doğru bir mantık tutarlılığıyla Komisyon'a büyük katkılar sağlayan bir üye tarafın
dan, "Anlamanın amacı değiştikçe, yöntem de değişmektedir ... Anlamanın kültürel, sos
yo-kültürel boyutu vardır. Siyasi boyutu da vardır. Ayrıca, anlamanın folk/magazin bo
yutu vardır. Vahiy, bir beşer; bir çlil aracılığıyla, beşeri bir ortamda ifade olunmuştur!" 
(Doç.Dr. Mehmet Emin Özafşar) ifadeleriyle bir kez daha vurgulanmıştır. 

Bildirgenin omurga maddelerinden birisi de, 7. maddedir. Bu maddeyi buraya almadan 
önce, onun fikri ve hukuki arka planı hakkında bir nebze fikir vermek için, Sayın Prof.Dr. 
Yaşar Nuri Öztürk'ün, genel kabul de görmüş olan şu dillendirmelerini zikretmek istiyo-. . 
rum. Şöyle diyor o: "İltizami hükümlere dokunulmasın, ama ruhsat hükümleri üzerinde du-
rulsun. 'Acaba ne derler?'i Diyanet kaldırmalıdır! İlkelere sadakatsizliği bu getirir. Bu da 
mezhepleri din haline getirmeyi sonuçlandırır" .. Ve, bir maksime, ufuk bir ilke vaz eden 
şu cesur öneri: "Tenzili inkar etmemek (gerekir], fakat te'vilde farklılık kaçınılmazdır". 

Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum: Farklı dini düşünce ve önerilerin, ser
best yorum çağrılarının böylesine özgürce, aynı zamanda büyük bir empathie ortamı 
içerisinde dile getirildiği pek az bilimsel toplantı olmuştur. Büyük Tarabya'ya o günler
de hükmeden ruh, geçmiş yüzyılların katı, yer yer de dogmatik "senin görüşün değil, 
benim görüşüm, benim mezhebim, benim yorumum ... " kısır tartışmalarının aşılmasıyla, 
verimli ve doğurgan uzlaşı ruhu ve motivasyonu olmuştur. Bir başka ifadeyle, beşeri 
ilişkilerin odak kavramı ve etik ilkesi olarak çok önemli gördüğüm 'birlikte var olma 
gerekliliği' bilincine ulaşılmış; "her bir insan 'ben'i arasında, varoluşsal bakımdan kar
şılıklı olarak birbirine bağımlı ilişkiler ağının bulunuşu" şeklinde ifadelendirilebilecek 
"ilmi- dini-toplumsal bir bootsrap projesi" gerçekleştirilmiştir} 

7. madde, böylesi engin bir dini anlayış ve karşılıklı zenginleşme duygusu içinde şe
killendi; salt öznel ve tarihseki görüşlerin kuruculuğunda değil; aynı zamanda, "İslam, 
ben merkezli bir din olmak yerine, Allah ve Peygamber merkezli bir din olmak zorun
dadır ... Evrensel, konjonktürel değerlerden yola çıkarak Kur'an'ı anlamaya çalışmak, 
Kur'an'ı kendi ferdi görüşümüzle anlamaya yol açabilir ... " (Prof.Dr. Kemal Sandıkçı) di
yen, nesnelci, metin merkezli, ilahi okumacı (/ectio divino) dillendirmelerin de ışığın
da .. , İşte, böyle bir atmosferde vücut bulan; betimleyici bir üslupla kaleme alınmış ol
masına karşın, yöntem bakımından geleceğe dönük olarak zımnen emredici ve açık'uç
lu bir metin olan 7. maddedir: 

2 Age., s. 89. 
3 Krş. Sadık Kılıç, "İnsana Daha Munis ve Yakın Bir Demokrasi İçin", EKEV Akademi Dergisi, Il 
(Mayıs 2000), sayı: 2, s. 8, vd. 'Bootsrap' terimi Geoofrey Chew'e aittir; bkz. F. Capra, Yeni Bir 
Düşünce, çev. Mustafa Armağan, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 60. 
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Dini hükümlerin zaman ve mekan bağlamında değişmesi, temel itikat ve ahlak 
esaslarında ve ibadetlere ilişkin dini metinlerin açık hükümlerinde söz konusu 
olmayıp, genelde ibadetlerin lfasının ictihasfa açık ayrıntı ve şartlarında ve for
me! hukuki hükümlerde gündeme gelmekte ve gerek izlenen yönteme, gerekse 
çağın bu alandaki mevcut telakki ve uygulamalarının etkisine bağlı olarak, fark
lı eğilimler ortaya çıkmaktadır. 

I. Komisyonun önemli bir işlevi de, yeni bir yorum ruhuna eşlik edecek yön
tem/yöntemler arayışında, özellikle 'usul-i fıkh'ı güncelleştirmek olmuştur. Bilhassa se
mantik, hermeneu.tik, tarihsellik vb. yeni yaklaşım ve kavram önerileri münasebetiyle, 
fıkıh usulü, yeniden fark edilen, fakat tecdidi ve geliştirilmesi gereğine işaret edilen bir 
hazine olarak görülmüştür. Bu bağlamda, Sayın Hayrettin Karaman Bey'in açıklamala
rı, kısmen bir özeleştiri de içererek, gelecek çabalarımız için son derece aydınlatıcı ol
muştur ve payiaşılmaya değer: 

Biz usul-i fıkıh ile Kur'an'ı anladığımızcia hata etmeyiz. Ama eksiklikler olabilir. 
Usul-i fıkıh, interdisipliner anlayışa karşı değildir. Eskiyi aynen tekrar edelim di
yenler varsa, ben yokum. Ben eskiden beri ictihadı savunuyorum. Aynı zaman
da biz, diğer disiplinlerden de yararlanalım (...) Elimizde oluşmuş bir usul var; 
onu yok saymak yerine, geliştirebiliriz, mükemmel hale getirebiliriz. 

Sayın Karaman, son derece cesur bir şekilde 'ictihad' kavramını gündeme getirdi, 
hatta fıkhi hükümlerdeki değişime onay verdi; ancak şu koşulla: 

Fıkhi hükümlerde değişme dışarıdan dayatma sebebiyle değil, Müslümanların iç
ten talepleri sebebiyle olmalıdır. (.. .) İctihadi hüküm üzerinde, ehli, her zaman 
ictihad edebilir. (. .. ) Ayetlerin delaletleri konusunda ictihadlar devam eder. Ay-
nı şekilde, Sünnetierin de... ~ 

Öyle görünmektedir ki, bu komisyon, ictihad ruhunun yeniden ihyası yolunda bir ki
lometre taşı olarak görülebilecektir. Çünkü, dakunulması ve üzerinde düşünülmesi, hatta 
telaffuzu bile memnlı kılınmış abide bir kavram, burada yürek! ice dillendirilmiş; hatta So
nuç Bildirgesi'nin tüm maddelerine nüfuz ederek, bir ruh gibi etkin ve kurucu olmuştur. 
Çünkü, yaşamın ihtiyaçları nasıl sayılamayacak denli çok ise, esas olarak Kur'an'da vü

cud bulmuş olan ilahi maksat ve çözüm şekilleri de, aynı şekilde sonsuzdur ... Yöntem 
kurma çabaları esnasında, 'bizden', 'dışarıdan' gibi ayrıştırıcı tutumları bir kenara iterek, 
makasıd doğrultusunda içselleştirebileceğimiz ve kendi temel paradigmalarımıza göre ye
niden kurabileceğimiz başka usullere de açık olmak zorundayız. Dolayısıyla, komisyon
da dile getirilen, " ... Makasıddan bir yöntem olarak yararlanılabilir. Dışarıdan alınacak 
yöntemler yerine kendi içimizde ürettiğimiz yöntemlerden yararlanabiliriz" (Doç.Dr. Ali 
Bakkal) önerisi de, daha reel olan birin~i kısmı itibarıyla dikkat çekmiş; bu nedenledir ki, 
açılımcı, ictihad ve yeni yorum faaliyetlerine zımnl teşvikler içeren 9. maddede, 'makasıd' 
kavramı harfiyyen yerini almıştır; hem de anahtar bir terim olarak: 

Dini hükümlerde; amaç-araç (makasıd-vesail) ayırımı, bunlarla gözetilen masla
hatlar, kamu yararı düşüncesi, içtihat yöntemleri, hükümlerin konuluş gerekçe
sinin bilinip bilinemeyeceğine ilişkin ölçütler, tarihsel ve metinsel bağlam gibi 
hususların dikkatle incelenmesi, günümüzde dini hükümlerin ne ölçüde ve ne 
yönde değişebileceği tartışmasına ciddi boyutta katkılar sağlayacaktır. 
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Düşüneerne göre, barikulade bir mutabakatla, bu anlayış 13. maddeye (" ... ayetle
rin sosyo-kültürel nüzGl süreci ve literal Clafzi) anlamının yanı sıra, hangi gayelerin esas 
alındığı da göz önünde bulundurulmalıdır"), 18. maddeye ("Şahitlik konusunda, borç
lanma ayetinde belirtilen ve dönemin şartları ışığında, kadınların ticari faaliyetlerdeki 
pasif rolünden kaynaklanan farklılık, genel düzenleme içermez; ilgili diğer ayetler bu 
durumu açıkça ortaya koymaktadır") ve 19. maddeye ("Miras paylaşımında kadınların 
payının erkeklere nispetle genel olarak farklı düzenlenmesi, erkeğin çeşitli alanlardaki 
mali sorumluluğunun kadına nispetle daha ağır olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Öte yan
dan, kadının ihtiyacının daha fazla olduğu veya erkeğin mali sorumluluğunun daha az 
bulunduğu durumlarda, karşılıklı rıza ile bu paylaşım daha farklı bir şekilde yapılabi
lir") yansıtılınıştır. Böylece ,bir bakıma, yorumdaki salt literal yaklaşımın zırhı da delin
miş, en azından esnetilıniştir. İşte bu noktada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Doç.Dr. Sayın Şamil Dağcı'nın, "Öznelleştirmenin sınırlı olması lazım. Bizlerin ortak 
paydası, mutlaka olması lazım. Biz, lafızdan ayrı, soyutlanmış olarak ınanaya yaklaşa
mayız" açıklaması, lafızdan yana ağırlığını koyan, fakat öznellik ve tarihselliği de dışla
ınayan; satır aralarında, ölçülülüğe ve ihtiyara vurgu yapan müteenni bir tavırdır. Ne 
var ki, tartışmalar hiçbir zaman lafzın varlığını kabul veya red bağlaınında olmadığı; 
aksine, zaten olmazsa olmaz olan 'lafzın', hangi kriteriere göre ve nasıl anlaınlandırıla
cağı; kısaca, yorum süreci üzerinde yoğunlaştığı da batırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim, 
aynı metinlere yaslandırılınış yorumların farklılığını, her ikisinin de doğru olabileceği ih
timalini bakışianınıza sunan 4/b maddesi, hiçbir yorumun mutlak doğru olamayacağını 
söylerken, 'dinsel entegrizm'e de set çekmiştir: 

Dile getirilen görüş ve çözüm önerilerinin birer kişisel yorum olduğu ve başka 
görüşlerin de teorik olarak doğruluk imkanına sahip bulunduğu belirtilmek sure
tiyle, herhangi bir yorumun mutlak hakikat olarak algılanmasına yol açacak üs
!Gplardan kaçınılması ve ınuhataba tercih imkanı ve hareket alanı bırakılması... 

I. Komisyon, bir bilim akademisi gibi çalıştı; hiçbir 'yasak alan-yasak konu' sınırla
masına girmeksizin, fikirleri serbestçe ifade etmenin bereketli atmosferinde, geleneksel 
zihin işlevlerine ve onun tercihinde müessir olan, kimi zaman, kısmen de olsa 'kutsal
laştırılma suikastı'na uğrayan klasik dini kaynakları enine boyuna tartıştı. Saptanan en 
önemli şey, bu kaynakların, belli bir tarihselliğin ve muayyen bir zihin alışkanlığının 
ürünü olduğuydu (Prof.Dr. Ali Bardakoğlu). Prof.Dr. Hasan Onar'ın şu tespiti bu bakım
dan son derece önemlidir: 

Klasik kaynaklar, dinin belli bir çağda nasıl anlaşıldığının ve yaşanıldığının gös
tergesi konumundadır. Bu kaynakların avaın nezdinde din olarak görülmesi bi
zi bağlamaz. Bizi bağlamaz; niçin? Çünkü, Hz. Peygamber'in vefatıyla, o andan 
itibaren oluşan her türlü bilgi, beşeri bilgidir. Vahiy muamelesi yapabileceğimiz 
bilgi, Kur'an'daki bilgidir; bunun dışındakiler ise beşeri bilgidir. Hz. Peygam
ber'den bize intikal eden bilgiler de beşeri bilgidir. Bilgi konusunda İmam-ı 
Azam'ı örnek almak lazımdır. Yani, daha doğru ve delilleri daha sağlam olanlar 
alınabilir. Bilgi, zaman ve mekana bağlıdır. Yani, İmaın-ı Azam kendi anlayışını 
din olarak sunmuyor, kendi anlayışı olarak sunuyordu. 

Bu bağlamda özellikle Prof.Dr. Hayri Kırbaşoğlu'nun vurguladığı husus, günümüzde 
yayımlanan temel kaynakların ınevsukiyet probleminin aşılması; mutlaka en eski, sahih ve 
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yayın sırasındaki birtakım müdahalelerden uzak örneklerine inilmesi zarureti oldu. Bütün 
üyelerce benimsenmiş olan bu kaygı ve temenni, bir başka katılımcı tarafından (Prof.Dr. 
Hüsnü Ezber Bodur), telif edilen eserlerin içeriğine de değinilerek şöyle delil getirildi: 

Hicrl 3. asırdan sonra bilimsel çalışmalar, totaliter, bütüncül bir karakter arz eder. 
Bu bir vesayet olarak zihnimizi engellemektedir. Bu nedenle, yazılanlar bir tek
rara düşmüştür. Bu nedenle, bilim adamları, bu kaynakları dini ve bilimsel me
todlarla ayıklamalı. Aklı kullanmalı, sorgulama ve eleştiriye önem verilmelidir. 

Bir diğer katılımcı ise (Prof.Dr. Selahattin Polat), bunu, "günümüz klasiklerini mey-
dana getirebilmek için klasik kaynaklada hesaplaşma" olarak nitelendiriyordu: 

Klasik eserler her ne kadar kendi dönemleri için müracaat kaynakları durumun
da ise de, bugün için de anlamlıdır. Onların etkisi devam etmektedir; her ne şe
kilde olursa olsun, bugünkü entelektüel ve varoluşsal mevcudiyetimiz bunların 
muhassalasından etkilenmektedir. Ancak, biz, geçmişin klasikleriyle hesaplaş
malıyız. Bugünün klasiklerini meydana getirebilmek için bu gereklidir. 

Klasik kaynakların bir bilgi kaynağı olarak değeri olduğunu kabul etmekle birlikte, 
dini düşüncenin ve tefekkürün onların vesayeti altına sokulmasını intaç edecek bir yak
laşım içinde bulunulmasının tehlikelerine işaret eden bu uyarıcı açıklama, başka bir 
saygın katılımcı (Prof.Dr. Bekir Topaloğlu) tarafından şöyle dile getiriliyordu: 

13 asırlık telifat döneminin tamamı, tarihsel değildir, bunlar güzel örneklerdir. 
Bunlar da saf dışı edilemez. Eski fıkıh kitapları her şey değildir, ama bir şeydir. 

Diğer gündem maddelerinde olduğu gibi, 'klasik dini kaynaklar'ın günümüz açısın
dan bilgi değeri konusundaki, bir kısmını zikrettiğimiz özgün görüşler de, bir uzlaşı ve 
uyurnun göstergesi olarak, Sonuç Bildirgesi'nde yerini şöyle almıştır: 

Klasik dini kaynaklar, Müslümanların tarihsel süreçte dini metin ve meseleler et
rafında geliştirdikleri zengin bir birikimi yansıtır. Bunlar, gerek müelliflerinin ba
kış açılarını, gerekse yazıldıkları döneme kadarki ilmi mirası yansıtmaları, ayrı
ca İslam'ın tarihsel tecrübesinin bir kesitini teşkil etmeleri yönüyle büyük önem 
taşırlar. Bununla birlikte, bu klasik kaynakların günümüz dini problemlerinin çö
zümünde tek belirleyici kaynak olarak görülmesi yetersiz olabileceği gibi, bun
lar göz ardı edilerek doğrudan Kur'an'dan ve hadislerden çözüm üretilmesi de 
teorik ve pratik açıdan bazı olumsuzluklar taşıyacaktır [Madde - 5]. 

Sonuç Yerine 

15-18 Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul Büyük Tarabya Oteli'nde gerçekleşmiş olan 
"Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I", din-toplum ilişkileri bağlamıf1da son dere
ce önemli olan bir süreci başlatmıştır. Buna göre, 

1. İslam dini, amacı ve muhtevası bakımından, hümanisttir; yani, hangi durumda 
olursa olsun, daima insana yakın ve onunla münasebet halindedir. 

2. Kur'an ve sahih Sünnet gibi, İslam'ın temel kaynakları, hem klasik birikimlerin 
ve yöntemlerin ışığında, hem de yeni metodların aydınlatıcılığında, kesintisiz bir 
yorum sürecine tabidirler. 

4· İslam dininin temel ve nihai amacı, kurtarıcı nurunu neşrettiği ve insanlara yolu
nu aydınlattığı geçmiş tarihselliklere hapsedilmek, mazinin görkemli tarihsellikle-
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riyle sürekli kendini ve toplumu avutmak değildir; aksine, yaşanılan/yaşanılacak 
yeni tarihselliklere de ilahi-insani kolaylaştıncı ruhunu yansıtmalıyız. Bir başka 
deyişle, İslam, geçmişin değil, bugünün ve geleceğin dinidir; geçmişten çok, bu
güne ve geleceğe yüzü dönük olarak teklifler sunar. 

4. Din\ ritüeller ve biçimlerin uzağında, ama ne kadar cılız ve belirsiz bile olsa, iç 
mekanında dini his ve inanca sahip her insan, elinin sarıcı ortamı içinde tutulma
ya ve saygıya layıktır. Bu her şeyden önce, İslam ruhunun evrensel ve kuşatıcı 
karakterinin vazgeçilemez neticesidir. 

5. Hakikatin, Doğusu Batısı, Kuzeyi Güneyi; kısaca, coğrafyası olmaz. "Söyleyene 
değil, söylediğine bak." (Hz. Ali) sözüne uygun olarak, İslam'ın temel metinlerin
deki aydınlığı daha çok insana ve topluma aksettirmek için, yararlı görülecek her 
düşünceden ve her usülden yararlanılabilir. Hakikate karşı önyargılı davranıla
mayacağı gibi, usüle karşı da bir önyargı kalkanı oluşturulmamalı; zira, "usulsüz 
vusGl olmaz!" Yeter ki, kendi bilgi ve irfan kaynaklarımızdan, öz yöntemlerimiz
den habersiz olmayalım. 

6. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat Fakülteleri, işlev ve amaç bakımından, bir
birini tamamlayan iki kurumdur. Onların işbirliği yapmaları ve ahenkli bir duruş 
içinde bulunmaları, hem ülkemizin gelişme ve yücelme motivasyonunu, hem de 
İslam-insan ve toplum buluşmasının hızını artıracaktır. Bu bakımdan, yaşamsal 
önemi olan bu işbirliği ve uyum içinde çalışma etkinlikleri, bundan sonra da sis
temli bir şekilde sürdürülmelidir. 

7. Her teklif ve görüş, yapıcı olduğu sürece saygındır. Fikri ve din! zenginliğimiz 
de, engin Kur'an sofrası düzleminde, bu çeşitliliğin, 'insana ve topluma fayda' il
keleriyle sentezlenebilmesi; hakikatin mayalanabilmesindedir. Bu da bize, birbi
rimizi anlama ve "çeşitlilik içinde birliktelik bilincini geliştirme" yolunda daha çok 
sorumluluk yükler. 

8. Henüz bir adım atılmıştır; yürünecek uzun bir yol vardır. Ve, güneş ufuktan doğ
muştur; yükseliş sürecektir! 
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